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Lila kanapé 

MIKOLASEK ZSÓFIA 

Ebben az újságban is sok cikk kezdődik úgy, 

hogy immár egy éve…. Egy éve annak, hogy 

megy a húzd meg ereszd meg, kinyitunk, bezá-

runk, fapadosan üzemelünk. A könyvtárak alap-

vető feladata az, hogy információkat biztosítsa-

nak a lakosság számára, a legklasszikusabb érte-

lemben természetesen könyvet. Ezt a kurta nyit-

va tartás alatt meg tudtuk tenni, illetve igyekez-

tünk megtenni a fapados könyvtár üzemeltetése 

alatt is. 

A könyvtár nem csupán könyvek kölcsönzését 

jelenti. Elvesztettük a kapcsolatot a látogatóink-

kal, nem tudjuk a gyermekkönyvtárban foglal-

koztatni, azaz olvasásra nevelni a gyerkőcöket, 

nincs módunk irodalomkutatásra, nem működ-

nek klubjaink, közösségeink. És bizony nincse-

nek könvtári programok sem. 

Ezt az űrt kívántuk betölteni, amikor megálmod-

tuk a Lila kanapé beszélgetés – sorozatot. A lila 

kanapé, az úgynevezett Író-olvasó találkozókat, 

könyvbemutatókat pótolja, vagy legalábbis 

igyekszik pótolni. Hárman vagyunk egy térben, 

meghívott vendégünk, az operatőr és én, a kér-

dező. 

A felvételek során sok mindent megtanultunk: 

hogyan húzzuk le a redőnyt, hová üljön a kérde-

ző, milyen szín mutat jól, milyen szemüveg le-

gyen rajtam. Új kamerát is sikerült beszerez-

nünk, javítottunk a hangtechnikán és a fényeken.  

 

Az „operatőr” minden esetben Pukló Dániel kol-

légám volt, akinek maximalizmusa sokat segített 

a minőség javításán. 

 

A Lila kanapé plakátja. Forrás: jamvk.hu 

Novemberben kezdtük el a felvételeket. Elsőként 

Lackfi János látogatott el hozzánk, aki családról, 

régi és új karácsonyokról, Járványhelyzetről me-

sélt nekünk. A következő vendégünk a Szabó T. 

Anna –Dragomán György író házaspár volt. 

Mindkettejüknek a közelmúltban jelent meg 

könyve (A Főzöskönyv és a 

Szabadulógyakorlat), nagy öröm volt ezeket a 

még „meleg” könyveket kézben tartva beszél-

getni velük.  

Első három vendégünk a felnőtteknek szóló be-

szélgetés mellett rendhagyó irodalmi órát is tar-

tott kicsiknek és nagyoknak – online. 

http://www.jamvk.hu


Negyedik vendégem Zichó Viktor volt. Viktor 

hatalmas kalandra vállalkozott. Kerékpárral út-

nak indult Komáromból, hogy bejárja Kőrösi 

Csoma Sándor útvonalát és eljusson 

Darjeelingbe. Kalandok, Koronavírusjárvány, 

veszélyes helyzetek, spirituális élmények  - cso-

dálatos beszélgetés volt. Viktornak hamarosan 

könyve jelenik meg az expedícióról, a könyvbe-

mutatót remélem már „élőben” tarthatjuk az új 

könyvtárépületben.A lila kanapén vettük fel a 

beszélgetést a Döbrentei Ildikó – Levente Péter 

házaspárral is. Gyerekekhez szóltak, de azt gon-

dolom, mondanivalójuk minden korosztály szá-

mára tanulságos lehet. 

A lila kanapé beszélgetéssorozat a megyei 

könyvtár youtube csatornáján megtekinthető.  

Azt gondoltuk, hogy áprilisban nyithatunk, és a 

találkozókat már a tereinkben, közönség előtt 

tudjuk megrendezni. Mert hiányzik a közönség. 

Hiányoznak a kérdések, az együtt nevetés, cso-

dálkozás, szomorkodás. Áprilisban lesz még egy 

beszélgetés… De aztán őszintén remélem, hogy 

befejezhetjük. 

 

Munkaszervezés pandémia idején 

MIKOLASEK ZSÓFIA 

 

Az elmúlt egy évben sok minden történt, sok 

olyan helyzet előtt álltunk pislogva, amivel nem 

találkoztunk korábban. Nehezítette a helyzetet, 

hogy az alatt a rövid nyitva tartás mellett (június-

tól novemberig) egy költözést kellett lebonyolí-

tanunk. 

Az első bezárás ideje alatt kellett nagyon gyor-

san preferenciákat felállítanunk, feltenni a kér-

dést: mi a legfontosabb? Vezetőként sokat nem 

vacilláltam: természetesen a munkatársak és az 

olvasók egészsége, biztonsága. A könyvtárat 

bezártuk, a kollégák homeofficeba mentek, 

ügyeleti rendet tartottunk. Nem vehetett részt az 

ügyeletben az, aki: 

- óvodás vagy alsós gyermeket nevel ott-

hon 

- 60 év feletti 

- krónikus betegséggel küzd 

- tömegközlekedéssel tud csak dolgozni 

járni 

 

Itt azért meg kell jegyeznem azt, hogy mi meg-

tehettük. Egy percig sem volt kétséges, hogy a 

fizetésünket megkapjuk a zárva tartás ideje alatt 

is. Ebből a szempontból mi biztonságban vol-

tunk. Fenntartónk felé azonban folyamatosan 

kommunikáltuk, hogy milyen tevékenységeket 

folytatunk. 

Egyszerű kis kijelentésnek tűnik: homeofficeba 

mennek a kollégák. Mit jelent ez? 

1. Meg kellett szervezni, át kellett tekinteni 

személyre szabottan, hogy ki milyen munkát 

végez. 

2. Laptopjainkat otthoni munkára alkalmas 

állapotba kellett hozni: alapvető volt, hogy a 

TextLib integrált könyvtári rendszert sokaknak 

el kell érniük otthonról. 

3. Meg kellett vizsgálnunk, hogy a kollégá-

inknak van-e otthon internet elérése. 

4. Egyéb eszközök és elérhetőségek biztosí-

tása: podcastek készítéséhez mikrofon biztosítá-

sa, a távoli adatbázisok otthoni elérésének bizto-

sítása. 

5. Olyan felület kialakítása, ahol a kollégák 

napi munkatevékenységüket tudják regisztrálni. 

6. Új, online szolgáltatások kialakítása. 

7. A meglévő munkafolyamatok átgondolá-

sa, egyszerűsítése. 

8. Az értekezletek online térbe való költöz-

tetése. 

9. Kockázatelemzés végzése. 



A kollégák jelesre vizsgáztak, a munkafolyamat-

ok nem álltak le. Elmentek a rendelések, megtör-

tént a könyvek feldolgozása, elláttuk a 60 kiste-

lepülésünket, adatbázist tisztogattunk, bibliográ-

fiák készültek, tájékoztattuk a megye könyvtárait 

az aktualitásokról, rengeteg podcastet készítet-

tünk. Lebonyolítottuk a Közgyűjteményi Digita-

lizálási Pályázatot. És megnyitottuk, amint tud-

tuk a fapados könyvtárat. 

Most, amikor ezeket a sorokat írom (itthonról) 

február 26-a van. Az országban lévő helyzet bor-

zasztó. Hárman átestek a fertőzésen. Vezetőként 

és könyvtárosként nagyon nehéz év áll mögöt-

tünk.  Kevés nyugodt, átaludt éjszakám volt az 

elmúlt esztendőben. 

De legyünk optimisták. Az új könyvtár gyönyö-

rű, berendezkedtünk.  A kapcsolataink más szer-

vezetekkel egyre jobbak, a kollégáim tavaly ren-

geteg továbbképzésen vettek részt, sok ötletünk 

van.  Várjuk, hogy valóban nyitottak lehessünk! 

Térdelőrajtban állunk. 

 

 

404 NOT FOUND – Ki őrzi meg az 

internetet? 

MÁRKU MÓNIKA 

 

2020. december 2-án rendhagyó módon, az onli-

ne térben került sor az OSZK 404 NotFound – 

Ki őrzi meg az internetet? című konferenciájára. 

A videokonferenciát Rózsa Dávid, a nemzeti 

könyvtár főigazgatója nyitotta meg. Nyitó beszé-

dében elmondta, hogy a még igen gyerekcipőben 

járó magyar webarchiválásban milyen számos 

előrelépés történt az elmúlt időszakban, hogy 

2021. január 1-től már az OSZK feladatai közé 

tartozik a webaratás, melyre külön forrás áll ren-

delkezésre. A nemzeti könyvtár új SZMSZ-e már 

önálló webarchiválási osztályról ír. Az OSZK 

szorosan együttműködik az EMMI-vel, s folya-

matban van a webarchiválás jogi szabályozása is. 

Lezárult a könyvtár pilot projektje (tömeges 

webaratás), s tavasszal elindult a nemzeti könyv-

tár saját fejlesztésű webarchívuma. Az általuk 

használt szoftverekkel (melyek a konferencia 

második részében, a workshopon bemutatásra is 

kerültek) évente 2 szer végeznek teljes körű ara-

tást magyar weboldalakról. Nyitó beszédének 

végén Rózsa Dávid néhány mondatban ismertet-

te ezt a webarchívumot. 

A főigazgatót Latorcai Csaba (közigazgatási 

államtitkár – EMMI) szavai követték. Beszédét 

az „Amelyik népnek nincs múltja, nincs jövője 

sem!” jelmondat köré építette. Szót emelt az in-

ternet, a digitalizáció fontosságáról. Az informá-

ciók megőrzéséről, archiválásáról, s azoknak 

minél szélesebb körben való hozzáférhetővé téte-

léről. Mindezt azonban csak szakszerű, szakmai 

keretek között zajló, biztonságos megőrzéssel 

lehet megvalósítani (OSZK Webarchiválási Pilot 

Projekt), melynek feltételei az informatikai rend-

szer fejlesztése, melyhez az állam több mint 9 

milliárd forintot bocsátott az OSZK rendelkezé-

sére; a pontos szakmai előkészítés; megvalósít-

hatósági tanulmány elkészítése a költségigények 

meghatározásával. Latorcai Csaba elmondta, 

hogy 2021-től folyamatos finanszírozást nyújta-

nak az intézményeknek a webarchiválások vég-

zéséhez. 

 

A kép forrása:http://www.oszk.hu/rendezvenyek/404-

not-found-ki-orzi-meg-az-internetet-2020 

Szóllás Péter (főosztályvezető – EMMI) a 

webarchiválás jogi hátterének kialakításáról tar-

tott előadást. Beszédét egy kis történeti áttekin-

téssel kezdte az első írásos emlékektől a webtar-

talmak megjelenéséig. Beszélt az online világ 

kihívásairól, az online tartalmak gyors változása-

iról és a folyamatok technológiai fejlődésről 

mind hálózati, mind szolgáltatási mind pedig 

http://www.oszk.hu/rendezvenyek/404-not-found-ki-orzi-meg-az-internetet-2020
http://www.oszk.hu/rendezvenyek/404-not-found-ki-orzi-meg-az-internetet-2020


felhasználói részről. Szólt a nemzetközi gyakor-

latról (1196- Internet Archive), az eltérő jogi 

háttérről, felelősökről és technológiai megoldá-

sokról, de a közös cél, mindenhol a hosszú távú 

megőrzés. Latorcai Csabához hasonlóan ő is a 

tudományos alapokat, szakértői csapatot, megfe-

lelő infrastruktúrát és jogszabályi környezetet 

nevezett meg, mint alapvető feltételeket. Beszélt 

a magyar tapasztalatokról (2006-tól a Magyar 

Internet Archívum létrehozásának gondolatától a 

2017-es OSZK-pilotig).  

Ahogy Rózsa Dávid főigazgató beszédében is 

elhangzott Szóllás Péter is kiemelte az OSZK és 

az EMMI szoros együttműködését, szakmai kap-

csolatát egy közös munkacsoport keretein belül. 

Ezt követően az elért eredményekről szólt, mint 

az önálló szervezeti egység, a Webarchiválási 

Osztály létrejötte az OSZK Információs– és Tar-

talomszolgáltatási Főosztályán belül; a Kulturális 

törvény, mely 2021. január 1-től hatályosan ren-

delkezik a webarchiválásról; és a kormány által 

finanszírozott webarchiválási feladatok ellátása. 

Előadásának végén Szóllás Péter a jövőről, a 

tervekről beszélt. A cél: éles üzemű, magas 

szinvonalúwebarchiválás, szolgáltatási felületek 

fejlesztése, szervezetfejlesztés, folyamatos moni-

torozás, tapasztalatok elemzése. 

Drótos László (témafelelős – OSZK) Az OSZK 

webarchivumának újdonságai címmel tartotta 

meg előadását. Ismertette a webarchiválás elmúlt 

egy évének tapasztalatait, eredményeit . Beszélt 

a webarchívum gyors ütemű gyarapodásáról, a 

tematikus gyűjteményekről (33 ezer válogatott 

cím; 3 új témakör: oktatás, média, sport; előké-

születben 8 új téma;), hogy a KDS-K keretein 

belül már partnerkönyvtáraktól is kaptak címja-

vaslatokat, hogy az évi 2 webaratást negyed-

évenkénti váltotta fel; a címeket évente ellenőr-

zik és XML metaadatolnak. Elkezdődtek a peri-

odikák, a híroldalak, a közösségi oldalak 

(Facebook, Twitter, Instagram) webarchiválásai, 

az esemény alapú gyűjtések (Rákóczi emlékév, 

Trianon, nyári olimpia, korona vírus, stb.) és 

webtér aratások is heti vagy havi aratási üteme-

zéssel.  

Kisebb nagyobb gondot jelentenek még a menté-

si, indexelési és megjelenítési problémák. A 

webarchiválásokat Web Curator, Webrecorder, 

Brozzler szoftverek alkalmazásával végzik. Dró-

tos László kiemelte a marketing fontosságát is 

akkreditált tanfolyam (Könyvtári Intézet szerve-

zésében), középiskolás tananyag, publikációk, 

előadások formájában. Előadásának végén a kül-

kapcsolatokról és a jövőbeni tervekről esett szó. 

A következő előadó Maczelka Árpád (projekt-

koordinátor – OSZK) volt, aki a KDS, vagyis a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szá-

molt be röviden. Ismertette a projekt célját, a 

pályázat eredményeit és tapasztalatait. A KDS-K 

pályázatában részt vevő 11 könyvtár mintegy 65 

000 oldalnyi könyvet, 200 000 oldalnál is több 

folyóiratot, 25 000 aprónyomtatványt digitalizált 

be, valamint változatos megoldásokat kínáltak 

oktatást segítő tartalomszolgáltatásokra. 

Visky Ákos László (webkurátor – OSZK) 

Maczelka Árpád előadáshoz csatlakozva a KDS-

K pédáján keresztül (további) együttműködési 

lehetőségekről beszélt. Példának a Szegedikum 

című webarchívumot és a KDS-K-ban résztvevő 

megyei könyvtárrakkal való kooperációt mutatta 

be prezentációjában. További céljaik között sze-

repel megállapodási szerződések létrehozása a 

KDS-K projekten túl azokkal a könyvtárakkal, 

intézményekkel, amelyek jelezték további 

együttműködési szándékukat a webarchiválás 

terén az OSZK-val. Előadásásnak végén Visky 

Ákos László is kiemelte a webarchiválás oktatá-

sának és a webarchívumok tudományos felhasz-

nálásának fontosságát. 

A konferencia utolsó előadója Szécsényi Orsolya 

(helyismereti könyvtáros - Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár, Eger) az egri Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtár webarchiválási gya-

korlatát és helyismereti kapcsolódásait mutatta 

be. 

A szünetet követően Drótos László és Németh 

Márton egyedi mentésekhez használható szoftve-

reket (Brozzler, Conifer, Web Curator, HTTrack, 

Webrecorder, stb.) mutattak be workshop formá-

ban. 



Győztesek konferenciája, avagy 

hogyan legyünk a legjobbak! 

MÁRKU MÓNIKA 

 

2021. január 28-án online formában került sor a 

Győztesek konferenciájára, ahol a 2020-as év 

Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minősé-

gi Díjat elnyert kilenc könyvtár közül négyen 

mutatták be sikeres pályázati anyagukat, a kitün-

tetéshez vezető utat. 

A bemutatkozó könyvtárak közül mindhárom 

kategóriából voltak előadások. A konferencia 

moderátora Bajnok Tamara volt, aki elmondta, 

hogy ezt a konferenciát, mely az aktuális év díja-

zottjait, kitüntetettjeit mutatja be, hagyományte-

remtő szándékkal indították útjára. Egyik leg-

főbb célja, az egymástól való tanulás, a sikerhez 

vezető út bemutatása, megismertetése és a ta-

pasztalatcsere. Az online térben először Fehér 

Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója köszön-

tötte a résztvevőket, majd Vastagh Zoltán, a 

Könyvtári Intézet Kutatási és Ellenőrzési Osztá-

lyának osztályvezetője mutatkozott be a hallga-

tóságnak röviden. Az élet minden területén egyre 

fokozódnak az elvárások, s ezzel együtt termé-

szetesen a minőség és a minőségi szolgáltatások 

is. Erre példa az „Én könyvtáram” projekt, 

melynek üzenete, hogy először nekünk kell mer-

nünk nagyot álmodnunk, hogy aztán az olvasók 

is nagyot álmodhassanak majd. Ezen álmainkat 

pedig valóra is kell váltanunk! – hangzottak el 

szavai. A bevezető gondolatok után a négy győz-

tes előadását hallgattuk meg. 

Elsőként Dr. Kovács Béla Lóránt, a debrece-

ni Méliusz Juhász Péter Könyvtár vezetője tartot-

ta meg előadását „A mérésen alapuló döntésho-

zatal” címmel. Előadásában a mérések fontossá-

gát, szerepét hangsúlyozta. A könyvtárak könyv-

kölcsönzési szolgáltatásának forintosított társa-

dalmi hasznosulásáról beszélt. Példának az USA-

ban már régóta használt módszert ismertette: az 

adott évben a könyvtár által megvásárolt doku-

mentumok átlagárának 80%-át szorozzuk meg az 

éves kölcsönzések számával. Ha az átlagár 80%-

át 2000 forintban határozzuk meg, és éves szin-

ten 400 ezer könyvkölcsönzés van, akkor ez azt 

jelenti, hogy az adófizetők pénzéből finanszíro-

zott könyvtár csak ennek az egy szolgáltatásnak 

köszönhetően 800 millió forint hasznot hozott a 

társadalomnak, vagyis négyszeresen térült meg a 

város befektetése. Hiszen ez esetben 1 befekte-

tett forint 4 forint megtérülést jelentett. Ezzel a 

költséghatékony számítási módszerrel és ered-

ményeivel hatékonyan lehet igazolni a fenntartó 

előtt a közvagyonból finanszírozott könyvtár 

hasznosságát, ami, valljuk be a járványhelyzet 

miatt még fontosabbá, szükségesebbé vált a tava-

lyi évben. Ez a módszer segítséget jelenthet ak-

kor is, amikor egy fiókkönyvtár hatékonyságát 

kell mérlegelni. Hiszen, minél kisebb egy könyv-

tár, fenntartása annál nagyobb költséggel jár. 

Tehát mérlegelni kell mind a pénzügyi, mind az 

elemi kérdéseket. Esetleg milyen más eszközök-

kel lehet ellátni az ottani lakosságot. Előfordul-

hat, hogy a könyvtári ellátást ezeken a területe-

ken valamilyen innovatív megoldással (kreativi-

tás, ötletesség, tehetséges könyvtárosok) lehet 

csak rentábilissá tenni. 

A következő három előadó könyvtáraik saját 

példáján keresztül mutatta be a Minősített 

Könyvtár címhez és a Könyvtári Minőség Díjhoz 

vezető utat. Hogy mi vezetett a sikerhez Móra-

halmon, a Tóth Menyhért Városi Könyvtárban, 

Berta Gyuláné igazgató asszony ismertette. Meg-

tudtuk tőle, hogyan, s miként lehet egy 5 fős 

kollektívával sikeres minőségmenedzsmentet 

véghezvinni. Az ő sikerük titka a folyamatos 

olvasói igényfelmérésekben, az önkormányzat-

tal, a helyi általános iskolákkal és a szülőkkel 

való aktív együttműködésben rejlik. Az igény-

felmérések alapján változtattak az egyes állo-

mányrészeik elhelyezésén, mely mind a beirat-

kozások, mind a kölcsönzések számában növe-

kedést eredményezett. A városi rendezvényeken 

való aktív részvétel, nyári táborok, családi prog-

ramok szervezése szintén a könyvtár népszerűsí-

tését szolgálják. Igazgató asszony kihangsúlyoz-

ta, hogy a könyvtárnak a szolgáltatásait kérés 

nélkül is fel kell ajánlani, s a minőségmenedzs-

ment abban jelent segítséget, hogy az addig vég-

zett munkánk tudatosabb, rendszeresebb, követ-

kezetesebb legyen. 



Szépvölgyi Katalin igazgatóhelyettes, az Óbudai 

Platán Könyvtár és a fiókkönyvtáraként műkö-

dő Ezüsthegyi Könyvtár zöldkönyvtári tevékeny-

ségeit mutatta be a minőségmenedzsment kere-

tében. Előadásából kiderül, hogy elért sikereik-

hez számos tényező járult hozzá. Ilyenek a 

könyvtárvezetés, a munkatársak és az önkor-

mányzat zöld szemlélet melletti elköteleződése, a 

fiókkönyvtár kedvező elhelyezkedése, a legkor-

szerűbb technikával épült energia hatékony 

könyvtárépület. Mindezek együttes szerepe veze-

tett ahhoz, hogy 2020-ban „Könyvtár a kertben, 

kert a könyvtárban” című pályázatukkal elnyer-

ték az IFLA –ENSULIB GreenLibrary kitüntető 

címet is. 

A zöld szemlélet nemcsak szolgáltatásaikat, ren-

dezvényeiket hatja át, de átformálta teljes tevé-

kenységi rendszerüket és partneri kapcsolataikat 

is. Náluk található például az ország egyetlen 

magkönyvtára. Óbuda-szerte okospaddal ellátott 

könyvmegállókat működtetnek. Állatbarát in-

tézményként a kutyákat beengedik a könyvtár 

felnőtt olvasótereibe. 

Milyen szerepe van mindebben a minőségme-

nedzsmentnek?A zöld szemlélet a fenntartó és 

vezetés együttműködésével először az intézmény 

küldetésében, majd a munkaterveiben és a pro-

jektjeiben is megjelent. Mindez az 

erőforrásgazdálkodás, a kapcsolatrendszer át-

formálásához vezetett és egyre hangsúlyosabbá 

vált a társadalmi felelősségvállalás is (érzékenyí-

tés, kompetenciafejlesztés, konferenciák, ötlet-

börzék). A szolgáltatások fejlesztése is effelé 

tolódott el, melyhez igényfelméréseket, haszná-

lói elégedettségméréseket is alapul vettek. A 

dolgozók már nemcsak munkahelyi kötelezett-

ségnek tartják ezt a szemléletet, hanem minden-

napjaikba is átültették, s otthonaikban is eszerint 

tevékenykednek. 

Utolsó előadóként Rakonczás Szilvia, a Békés 

Megyei Könyvtár igazgatója ismertette mivel 

érdemelte ki az általa vezetett intézmény a 

Könyvtári Minőségi Díjat 2020-ban. Két sikeres 

szolgáltatásukat a  Digilabort és 

a BékésWikitmutatta be a résztvevőknek. Mind-

két szolgáltatásuk saját fejlesztés.  

A Digilabor egy közösségi alkotóműhely, mely-

nek létrehozását részletes kockázatelemzések 

előzték meg. A projekt része a Digi-

lépcső (elektronikus elérési lehetőségekkel ki-

alakított fiatalos megjelenésű lépcsős tér) és 

a Digikomp (szabadtéri mobil e-pavilon).  

A BékésWiki pedig egy online helyismereti en-

ciklopédia, amely a lakosság bevonásával épül. 

Támogatja az oktatást, erősíti a helyi identitást, 

hozzájárul a turizmus fejlesztéséhez, biztosítja a 

kollektív tudás hosszú távú megőrzését, így a 

települések vezetői felismerik az online szolgál-

tatásokban rejlő lehetőséget.  

A szócikkeket önkéntes módon a közösség írja. 

A projektben résztvevők számára tanfolyamot 

indítottak és módszertani segédletet készítettek. 

A BékésWikire számos szolgáltatás épül 

(blogok, vetélkedők, tanfolyamok, online hely-

ismereti séták).  

Rakonczás Szilviától megtudtuk azt is, hogy a 

díjjal járó pénzjutalmat szolgáltatásaik további 

fejlesztésére fogják felhasználni. 

2020-ban Minősített Könyvtár címet nyert 

könyvtárak: 

 Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) 

 Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

(Zalaegerszeg) 

 Egressy Béni Városi Könyvtár (Kazincbarci-

ka) 

 Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 

Központ 

 Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 

 Mórahalom Város Önkormányzat Tóth 

Menyhért Városi Könyvtár- és Közösségi Ház 

 Óbudai Platán Könyvtár 

 Városi Könyvtár Lenti 

2020-ban a Könyvtári Minőségi Díjat nyert 

könyvtár: 

Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba)  



Megalakult a Zöld Munkacsoport  

NAGY EDIT 
 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2010 

óta működik környezettudatos szemléletben. 

Ennek az elindítása Dr. Voit Pál, a könyvtár ko-

rábbi igazgatója, valamint Nász János ökológiai 

szaktájékoztató, ötletgazda nevéhez fűződik és 

folyik azóta is töretlenül.  Az intézmény fenti 

célját szemléletformáló öko-rendezvények meg-

tartásával, öko-gyűjtemény kialakításával, pél-

damutató és céltudatos magatartással igyekszik 

elérni. 

Ezeket erősítendő, 2021. január 27-én 8 fővel 

megalakult a megyei könyvtár Zöld 

Munkacsoportja. A tagok: Ballabás Andrea, 

Balogh Anett, Fábián Ildikó, Fink Noémi, Halász 

Adél, Magaláné Kovács Andrea, Nagy Edit és 

Nász János, a könyvtár három osztályát képvise-

lik. A csapat egyhangúlag Halász Adél 

könyvtárost, kistérségi menedzsert választotta 

koordinátorának. A közel másfél órás alakuló 

értekezleten mindenki elmondta, hogy milyen 

meggyőződésből jelentkezett a munkacsoportba, 

majd közösen megfogalmazták a fő stratégiát. 

Ötletelés, konkrét javaslatok felvetése, rövid- és 

hosszútávú célok meghatározása és a 

munkacsoport munkájának előkészítése követ-

kezett. A tervek közt elsőként a könyvtár öko-

programjának pontos megismerése szerepelt, a 

prezentációt Nász János ismertette. 

Hamar kiderült, hogy a közös nevező a tagok 

hasonló szemléletmódja, az otthoni és munka-

helyi takarékosság különböző módszereinek 

preferálása, ilyen, mint pl. saját textil kéztörlő 

használata a papír kéztörlő helyett, 

környezetkímélő légfrissítő alkalmazása, újra-

hasznosított fénymásoló papír használata, ká-

vékapszula- és kupakgyűjtés, valamint az újra-

hasznosításra irányuló különböző kreatív 

megoldások alkalmazása.  

A zöld szemlélet első körben a külső és belső 

kommunikációban, a közlekedésben, a hul-

ladékkezelésben és a csapatépítésben nyilvánul 

meg. Hogyan is fog ezkinézni? A könyvtárban 

faliújságon, online pedig a közösségi oldala-

konkeresztül tájékoztatja majd a munkacsoport 

az olvasóközönséget; öko-cikkek publikálásával, 

évfordulókról, aktualitásokról szóló tudósítások-

kal (pl. A Földvilágnapja, Avízvilágnapja, 

Azévmadarastb.). Felvetődött egy öröknaptár 

elkészítése is, amelyen szintén a fenti neves zöld 

napokra emlékeztetnénk a lakosságot. 

Környezettudatos közlekedésként a gyalog, ke-

rékpárral, telekocsival, illetve tömegközlekedés-

sel való munkábajárás lehetőségét vetették fel a 

kollégák. 

A hulladékkezelésben a PET-palackok összepré-

selésére szerezhetne be a könyvtár speciális 

szerkezetet. A műanyag kupakok gyűjtésére is 

saját készítésű tárolót helyezne ki a kollektíva. 

 
Amunkacsoporttagjai.Fotó: HatvaniIstván 

A könyvtár környezetében újrahasznosított alap-

anyagból készült madáretetőt helyeznének ki a 

munkatársak. Népszerű volt az összejövetelen a 

könyvbolhapiac rendszeres megszervezésének 

vagy a mini fűszerkert létesítésének ötlete az 

öko-teraszon. Felvetődött, hogy a néhány éve a 

közelben ültetett könyvtár fája jobban 

beépülhetne a köztudatba, ha például csapatépítő 

kirándulások, városi kulturális, helyismereti 

túrák szervezésekor találkozási pont lenne. 

A harmonikus munkaközösség kialakítása azon-

ban nem csak közös kirándulással, de kertészke-

déssel, kreatív foglalkozással, kézműveskedéssel 

is megvalósítható lenne. Kiemelten fontos, hogy 

valami összekovácsolja a csapatot, hiszen a nap 

nagy részét együtt tölti a társaság. S ha már öko-

könyvtárról van szó, legyen ez a kapocs a 

környezettudatos szemlélet! 



Ifjúsági sarok a megyei  

könyvtárban 

ZANTLEITNER LAURA 

 

Kamaszkorban nagy szükségvanazokra az élmé-

nyekre, tanításokra, amit egy jó könyv adhat.Az 

olvasás növeli az empátiát, ami segít megérteni 

egymás különbözőségét, gondolatait, tetteit, ele-

jét veheti a kiközösítésnek, internetes zaklatás-

nak. Nehéz vagy új élethelyzetekben, mint a szü-

lők válása, hozzátartozó elvesztése, egy új kö-

zegbe kerülés, vagy éppen az első szerelem - 

érezhessék, hogy nincsenek egyedül, előttük 

sokan mások is küzdöttek hasonló problémákkal, 

merültek fel bennük hasonló kérdések. Értékes 

barátságok születhetnek olvasó emberek között, 

hiszen könyvmolyok között mindig akad közös 

téma, akár közösség is alakulhat az egyébként 

visszahúzódóbb gyerekekből. 

 

Az ifjúsági sarok könyvei. Fotó: a szerző 

Ezért is született meg a JAMK új épületében egy 

új állományrész: az Ifjúsági sarok. A földszinti 

olvasótérben várja látogatóit fiataloknak szánt 

válogatásával, színes, kényelmes 

babzsákfoteleivel. 

A korosztálynak (elsősorban 14-18 évesek) szóló 

dokumentumok a felnőtt és a gyerek állomány-

ból kerültek összegyűjtésre, azon irányelv alap-

ján, hogy a kiválasztott könyvek róluk és az őket 

foglalkoztató témákról szóljanak. A gyors  

 

 

 

megkülönböztethetőség érdekében a köteteken 

ifjúsági jelzet szerepel: könyvből kihajtó fiatal 

növény, a könyvtári logó analógiájára. 

A szépirodalmi válogatás mellett szakkönyvek is 

kerültek az Ifi sarokba: testi és lelki egészségről, 

önbizalomról, nagy filmes és könyves univerzu-

mokról és még sok másról olvashatnak a fiata-

lok. A felnőtt könyvtár olvasói mostantól itt, egy 

helyen láthatják a Star Wars sorozat összes köte-

tét, amelyeket korábban nehezebb volt megtalál-

ni különböző szerzőik miatt. Az ifjúsági sarok 

része lett a könyvtár gyorsan bővülő képregény 

állománya is.A könyvtár látogatóinak figyelmét 

hamar felkeltheti a fiataloknak szánt társasjáték 

gyűjtemény is. A polcokon sorakozó játékokkal 

– Cortex, Dixit, Fedőnevek, Honfoglaló… –

bármikor lehet majd játszani. 

 

Az új közösségi tér, amelyet létrehoztunk a fiatalok szá-

mára az új épületben. Fotó: a szerző 

Amint a könyvtár kinyit, a helyi fiatalok birtokba 

vehetik az Ifjúsági sarkot, és az olvasás szerete-

tének erősítése mellett fontos közösségi teret is 

jelenthet számukra. 
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Könyvtárhasználat az oroszlányi 

könyvtárban 

SZŰCS IMRÉNÉ 

 

Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Köz-

pont és Könyvtár a korlátozások ideje alatt is szá-

mos lehetőséget biztosít olvasóinak az információ-

szerzésre. A járványhelyzettel kapcsolatos szabá-

lyok betartásával folyik a dokumentumok kölcsön-

zése. 

Az intézménybe való belépés nélkül a következő 

szolgáltatásokat kínáljuk: 

- az olvasóknál lévő dokumentumok visszavétele 

- kizárólag előre megrendelt, előjegyzett könyvek 

kölcsönzése 

- új beiratkozás és a zárva tartás alatt lejárt tagsá-

gok hosszabbítása 

A kölcsönzési igényeket a megadott e-mail címre 

küldhetik el az olvasók, vagy telefonon adhatják le 

kéréseiket. A könyvtár munkatársai visszajelzést 

küldenek a kérések teljesítéséről, illetve, hogy 

mikortól vehetők át a keresett művek. A könyvtár 

által előfizetett folyóiratok listáját a honlapunkon 

böngészhetik az érdeklődők. Kölcsönözzük elekt-

ronikus dokumentumainkat is: CD, DVD, 

hangoskönyv.  A visszahozott dokumentumokat – 

72 órára – karanténba helyezzük, a fizikai szolgál-

tatási teret és a munkaállomásokat rendszeresen 

fertőtlenítjük.  

 

Az új könyvek beszerzése, feldolgozása, az el-

használódott dokumentumok selejtezése a zárva 

tartás alatt is folyamatos munkát ad a könyvtáros-

oknak. 

A helytörténeti feldolgozások most gőzerővel gya-

rapodnak intézményünkben. 

 A legaktívabb olvasói réteg továbbra is a nyugdí-

jas korosztály, ők a járvány alatt is rendszeresen 

kérnek olvasnivalót. 

A legtöbbet kölcsönzött könyvek listája: 

Smith, Wilbur: Királyok királya 

Barton, Fiona: A gyanúsított 

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei 

Moyes, Jojo: Álmok nyomában 

Brown, B.: Az arab lánya 

Online könyvajánlókkal segítünk felhívni a fi-

gyelmet az új könyvekre. Igaz, hogy a hangsúly az 

online szolgáltatásokra helyeződött át, de akik a 

járvány előtt aktív könyvtárhasználók voltak, azok 

a zárva tartás alatt is könyvtárhasználók maradtak.  

„A szükség nagy úr” – tartja a mondás, így amikor 

elkerülhetetlenné vált, a könyvtárosok gond nélkül 

át tudtak állni otthoni munkavégzésre, amely - 

háttérmunkában  - a régóta halasztott feladatok 

pótlására tökéletes lehetőséget nyújt. 
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Évkezdés a KSZR-ben pandémia 

idején 

FÁBIÁN ILDIKÓ 
 

A 2020-as évet nagy reményekkel zártuk, de 

sajnos a helyzet nem sokat változott azóta, sőt… 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztályban 

azonban a munkák folyamatosan zajlanak, ben-

nünket semmi sem tántoríthat el attól, hogy a 

KSZR-hez tartozó településeket legjobb tudá-

sunk szerint kiszolgáljuk. 

 

 

A dömösi könyvtár régen és most 

(alsó oldali fotó: Jászberényi Klára) 

Még tavaly év végén a – sajnálatos módon elma-

radt - rendezvényekre szánt költségvetési keret 

nagy részét átcsoportosítottuk, így megújulhatott 

több kistelepülési könyvtárunk is. Önkormányza-

ti segítséggel új helyet kapott Dömösön és 

Epölön az intézmény, valamint felújításra kerül-

tek Csép és Sárisáp könyvtári terei is.  

A bútorokat még a múlt évben beszerelték a 

szakemberek, a további „finomítások” (pl. füg-

göny, szőnyeg, babzsák beszerzése) azonban már 

idénre tevődtek át. 

 
 

 
Az epöli könyvtár régen és most 

(jobb oldali fotó: Vágenszommer Orsolya) 
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Ugyancsak van még munkánk a császári könyv-

tár olvasótermének berendezésével, miközben 

lett egy új projektünk is: Csatkán a könyvtár épü-

lete mára „lakhatatlanná” vált, és Bognár Tímea 

polgármester asszony - látva a borzasztó állapo-

tokat - megkeresett bennünket egy új könyvtár-

helyiség ötletével.  

 
Polc Csatkán a mostani könyvtárban 

(fotó: Fink Noémi) 

Noha az új tér kisebb, mint a régi, de tiszta, fris-

sen felújított és egy épületben van a művelődési 

házzal, így a programok megrendezésének 

szempontjából is ideálisnak tűnik. Természete-

sen - az állami támogatást felhasználva – öröm-

mel segítünk a bútorok beszerzésében és a helyi-

ség berendezésében, hogy mire eljön az idő az 

újbóli nyitásra, már egy kellemes, otthonos 

könyvtár várja a csatkai olvasókat. 

Ez persze csupán egy kis része a munkánknak, 

hiszen mint minden évet, a 2021-est is a statisz-

tikával kezdtük. Összegyűjtöttük és a Kultstat 

rendszerben lerögzítettük a 60 KSZR település 

előző évi működésére vonatkozó adatokat, vala-

mint a megye többi nyilvános köz- és szak-

könyvtárának adatszolgáltatását is ellenőriztük, 

és ha szükséges volt, módosításokat javasoltunk. 

Aztán februárban már megkezdődött a dokumen-

tumok rendelése is, amit majd a beszámoló és a 

munkaterv elkészítése követ, tehát mozgalmas 

hónapok elé nézünk, mert járvány ide, járvány 

oda, a KSZR 2021-ben tovább „dübörög”. 

Ötvenéves a Táncsics Mihály Em-

lékmúzeum. A Táncsics-ház törté-

nete 

BORBÉLY ILONA 

Táncsics Mihály 1877 őszén, 79 éves korában 

járt utoljára születése helyén, Ácsteszéren. Több, 

mint fél évszázadig volt távol, a falu egykori 

lakóiból hárman-négyen éltek még azok közül, 

akik ismerték Táncsicsot. Rokonánál, Pázmándi 

Mártonnál szállt meg, aki apja húgának unokája 

volt. De Stancsics nevet viselő rokont nem talált. 

A településre érkezve Táncsics legszembetűnőbb 

élménye az volt, mennyire megváltozott Ácste-

szér és környezete. Gyermekkorában a falut 

minden oldalról erdő határolta. 

Ami örök maradhatott emlékezetében és szívé-

ben, az a keresztutcai szélső ház: szülőháza. En-

nek látogatásáról ezt írta:  

„Midőn körültekintve arról győződtem meg, hogy 

csakugyan új kis világban vagyok, legelőbb is 

azon küszöbön léptem be, hol az édesanya keblén 

az Istennek felséges világát legelőször megpil-

lantám, mely a falunak keresztutcai szélső háza, 

az északi oldalon.”(1) 

A vályogfalú, zsuppfedeles ház 1790-ben épült. 

Amikor itt megszületett Táncsics Mihály, az 

épület Pázmándi János tulajdona volt.  

Hallottak az ácsteszériek a falu híres szülöttéről, 

és szeretettel, tisztelettel fogadták az alatt a 

csaknem két hét alatt, amelyet szülőföldjén töl-

tött. 

Itt tartózkodása olyannyira nyomot hagyott az 

emberekben, hogy halála után, 1886-ban a 

Veszprémi Független Hírlap hasábján megemlé-

keztek Táncsics látogatásáról a Keresztutcában. 

Ebből tudhatjuk meg, hogy a falu kis háza a 76 

éves Schweighardt Antalé volt, s hogy Táncsics 

elszomorodott, mert nem volt már meg a ház 

előtti nagy diófa se. (2) 

 



 

Az ácsteszéri szülőház az átépítés előtt. Forrás: 1974. 

Dolgozók Lapja 147. szám 

 

 

Az emléktábla leleplezése 1948-ban. Forrás: Ácsteszéri 

album, 1948. április 25. 

 

A Táncsics-ház történetében nagy jelentőségű 

esemény lett 1948. április 25-e. Országos emlék-

ünnepség keretében emléktáblát avattak a szülő-

házon Táncsics tiszteletére, „aki az eszméért 

nemcsak küzdeni, de szenvedni is tudott”. (Rész-

let az emléktábláról.) 

Az épület – mely továbbra is az utca legszélső 

háza – ekkor már a 161-es számot viselte.  Tu-

lajdonosa Schweighardt Jakab gazdálkodó volt, 

akinek a nagyapja vette meg a házat a Stancsics 

családtól. „A lakás két földes szobából áll, az 

egyik szobának három kis ablaka nyílik az utcá-

ra. Ebben a szobában született Táncsics Mi-

hály.” (3) 

Az épület azt a nyugat - magyar típusú oldaltor-

nácos formáját, ami a látogatókat 1948-ban fo-

gadta, és amit ma is ismerünk, az 1910 körül 

történt átépítésnek köszönhetően nyerte el. (4.) 

Az országos Táncsics ünnepségről beszámolt a 

korabeli filmhíradó. Az eseményeket fotók is 

dokumentálják, az albumot Ácsteszér Polgár-

mesteri Hivatalában őrzik. 

 

 

Vonulás a Táncsics-házhoz. Forrás: Ácsteszéri album, 

1948. április 25. 

„Ebbe a dunántúli eldugott községbe zarándo-

koltak el vasárnap a megye lakosságának ezrei 

és a főváros dolgozóinak népes küldöttségei, 

hogy részt vegyenek a Történelmi Emlékbizottság 

és a miniszterelnökség centenáris bizottsága 

által a születési évforduló alkalmából rendezett 

országra szóló ünnepségen, és leróják kegyeletü-

ket a sajtószabadság és munkásmozgalom nagy 

úttörője iránt.… 

Az országos ünnepségre eljött Ácsteszérre Din--

nyés Lajos miniszterelnök, a köztársasági elnök 

képviseletében Vas Zoltán miniszter… 

Kijöttek Táncsics Mihály leszármazottai is, a 70 

éves özvegy Kis Mártonné, Táncsics Mihály uno-

kája és a 17 esztendős Táncsics Marika, a Tán-

csics név utolsó viselője, mert a Táncsics-

családnak férfi ágon való leszármazottja Tán-

csics Marika apján kívül nem él már.” (3) 

A résztvevők hosszas sorolása helyett a további-

akban visszaemlékezések és fotók mesélnek az 

ünnepség jelentőségéről, az ünneplők lelkesedé-

séről.  



A Táncsics-ház fehérre meszelt kőkerítésén, de 

az eperfákon is gyerekek kuporogtak, onnan néz-

ték a vonuló tömeget, és várták az ünnepséget. 

(5) A fotók tanúsága szerint pedig még a szom-

szédos háztetőkre is felkapaszkodtak, hogy 

szemtanúi lehessenek az országos Táncsics ren-

dezvénynek.  

 

Az ünneplő közönség. Forrás: Ácsteszéri album, 1948. 

április 25. 

 

A Táncsics leszármazottak az emléktáblánál. Forrás: 

Ácsteszéri album, 1948. április 25. 

 

Emléktáblaa Táncsics-ház homlokzatán 

Azóta ott áll a fehérre meszelt ház homlokzatán a 

tisztelet táblája. De sok időnek kellett még eltel-

nie, míg Táncsics szülőháza emlékmúzeum lehe-

tett. Ugyanis a ház lakóépület maradt továbbra 

is, melyben a későbbiekben Kreizinger Flórián 

családja élt.  

Nem voltak egyszerű helyzetben. A szobák föl-

des szobák voltak még mindig - az egyikben 

Táncsics képe függött -, mert nem engedélyezték 

az átépítést. Gyakran látogattak oda kirándulók, 

abba is belefáradtak a házban mindennapi életü-

ket élők. (6) Végül 1969-ben a falunak sikerült 

hitelfedezetet teremteni Táncsics Mihály szülő-

házának megvásárlására. 

50 évvel ezelőtt, 1971. március 15-én megnyílt 

a Táncsics Mihály Emlékmúzeum, melyet a 

Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága léte-

sített. Táncsics szülőháza előtt ismét tömeg gyűlt 

össze: kokárdás gyerekek, felnőttek és neves 

vendégek. Az emlékmúzeum -melynek kiállítá-

sát Izsáki Mihály nyitotta meg - zsúfolásig meg-

telt érdeklődőkkel. Létrehozásán Ravasz Éva 

történész fáradozott a legtöbbet. A veszprémi 

levéltár is segítette munkáját: „… elküldte a köz-

ség leírását, pecsétjét, egy 1699-ből származó 

oklevelet a község birtokösszeírásáról, melyben 

Táncsics apja is szerepel. Ebből kiviláglik, mi-

lyen szegények voltak.”(7) 

Legutóbb 2006-ban újult meg az emlékház a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

támogatásával. A korhű felújítás során többek 

között az épület új tetőt kapott, de megmaradtak 

az eredeti ablakok, a nyitott, szabad füstű ké-

mény, és helyreállították az agyagpadlót is. Az 

átadásra ünnepélyes keretek között Táncsics Mi-

hály születésnapján került sor. (8) Köszöntőt 

mondott Bozóki András, a nemzeti kulturális 

örökség minisztere.  

2007. január 22-én Táncsics Mihályt postumus a 

Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntette ki a 

magyar kormány. Erről Ácsteszért Stancsics Er-

zsébet (Táncsics öccsének leszármazottja, 2017 

óta Ácsteszér díszpolgára) tájékoztatta levélben, 

majd személyesen is. 



 

Az általános iskolások tánca az átadón.  

MTI fotó: Földi Imre 

 

Táncsics Mihály a Magyar Kultúra Lovagja.  

Fotó: Borbély Ilona 

„A hagyomány mélységes mély kút: az emberi 

élet forrása. Az ember csak e kút vizével betölte-

kezve lehet azzá, amivé lennie kell.” (Végh Atti-

la) Ezzel a csodálatos gondolattal vezérelve 

nyert felvételt 2015. augusztus 28-án Táncsics 

Mihály szülőháza Komárom-Esztergom Megye 

Értéktárába. 

Miután a Táncsics-ház emlékmúzeum lett, mél-

tán került be az országos, majd később a nem-

zetközi kulturális látnivalók vérkeringésbe.   

25 éve az IVV (nemzetközi) Táncsics-túra rajt- 

és célállomása Ácsteszér, és ennek az útvonalnak 

nevezetes pontja a Táncsics Mihály Emlékmúze-

um.  

Ugyancsak része a település a SacraVelonak: a 

határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálóza-

tának a Duna térségében.  2020 óta a múzeum 

előtt létesített kerékpáros pihenő fogadja az erre 

járókat.  

Akár gyalogos, akár kerékpáros túrával látogatja 

meg a kiránduló a vadregényes Bakonyalját, 

Táncsics leírását követve mindig eljut Ácsteszér 

kulturális nevezetességéhez: ”Ácsteszér két egy-

mást középen keresztül vágó szabályos hosszú 

utcából áll; középen van a szentegyház…; e kö-

zépről tekintve a két hosszú utcát,  négy utcára 

oszlik. 

…E négy utcának egyikén, mely Keresztutca ne-

vet visel, a legszélső ház volt apámé…” (1) 

Felhasznált források: 

 

1. Táncsics Mihály 1949. Életpá-
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Vállalat, Budapest 

2. 1886. Táncsics szülőháza. Veszp-

rémi Független Hírlap 6. évfolyam 43. 

szám 

3. MTI 1948. 04. 25.  Országos ün-

nepség Táncsics Mihály szülőfalujában. 
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4. Ácsteszér. Táncsics Mihály szü-
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Interjú Szilassi Andreával 

SZIKSZAI EDINA 

 

Nagy örömmel fogadtam a hírt a közösségi 

médiában, hogy a Magyar Televízió meghívott 

vendége voltál, egészen pontosan 2021. febru-

ár 12-én a Duna Televízió Almárium című 

adásában szerepeltél. Tudnál nekem erről 

mesélni, hogy hogyan kerültél kapcsolatba az 

adás szerkesztőivel? 

Egy emailt kaptam Cseh Anetta Györgyi szer-

kesztőtől 2021. február 8-án. A legnagyobb meg-

lepetés e levélben az volt, hogy akár autót is kül-

denek értem Komáromba, hogy részt tudjak ven-

ni a műsorban. Így is történt, háztól házig szállí-

tottak odafelé és hazafelé ezen a napon. A téma 

apropója: idősek az online térben. Feltételezem, 

hogy honlapom kapcsán akadtak rám,  

www.netnagyiklub.hu Kértek tőlem egy rövid 

rezümét, mit tudnék mondani 7 percben e téma-

körben. 

 

Szilassi Andrea. Kép forrása: 

https://www.netnagyiklub.hu/ 

 

 

Várható a folytatása ennek az együttműkö-

désnek? 

Ha a tervek megvalósulnak és jól alakulnak, ak-

kor igen. Az adás előtti napon jött egy ötlet Za-

kar Ádám televíziós munkatárstól, hogy szeret-

nének két netnagyiról filmet forgatni ezen a na-

pon, amelyet valamivel később tűznének műsor-

ra. Ez azonban sajnos meghiúsult. Az elképzelé-

sek szerint otthonukban keresték volna fel őket, 

ezt pedig a koronavírus járvány idején, ilyen 

hirtelen nem tudtam prezentálni, hiszen a legtöbb 

ember tudatos izoláltságban él mostanság. He-

lyette videófelvételeket tudtam ajánlani a honla-

pomról, amely szintén róluk szól. Végül abban 

maradtunk, hogy várjuk meg a jobb időket, ami-

kor kinyithatnak végre a könyvtárak, és sor ke-

rülhet újra egy NetNagyi Klub foglalkozásra. 

 

A netnagyiklub.hu egyik fotomontázsa 

 

Mióta foglalkozol a Netnagyi Klubbal? És 

honnan jött az indíttatás? 

2007 volt az alapítás éve. A könyvtári számító-

gépes oktatás nyomán, abból kifejlődve jött létre 

a klub és a netnagyis honlap is. Az egyik tanfo-

lyamon szembesülnöm kellett azzal a kellemes 

mailto:szikszai.edina@jamk.hu
http://www.netnagyiklub.hu/


gonddal, hogy még a több kurzust abszolvált, 

tehátjártas tanfolyami hallgatók is új, meg újabb 

tanfolyamokra vágynak. Egyfelől inspiráltak a 

javasolt témák, ötletek, másfelől meg problémát 

jelentettek. Mikor indíthatunk kezdő képzéseket, 

ha lefoglalom magam a haladók újabb tanfolya-

maival? Két megoldást találtam a problémára. 

Egyrészt létre kell hozni egy honlapot, amely a 

nap 24 órájában, földrajzi határokon túl is cikke-

ket, videókat, prezentációkat közöl a digitális 

világ érdekességeiről – ezzel háttérbe kerülhet a 

személyes kontaktus. Ugyanakkor a motiváció, a 

gyakorlati ismeretszerzés kitűnően működhet. 

Másrészt klubrendezvényeket kellene szervezni, 

amelyeken havonta, kéthavonta kiselőadások 

hangoznak el több résztvevőtől is. Itt a tapaszta-

latcsere is adott, ahol mindenki lehet ötletadó, 

egyben -kapó is. 

 

A Netnagyi Klub honlapjának nyitóoldala 

A tavalyi év közepétől már a komáromi 

könyvtár munkatársa vagy. Mivel foglalkozol 

az új munkahelyeden? 

Régi-új, szívemnek kedves feladat a 

honlapszerkesztés, amely mindjárt egy új web-

hely építésével indult. Egyébként három év óta 

ez a 8. WordPress rendszerű honlap, amely kike-

rült a kezem alól.(Előtte más szerkesztő-

programokkal dolgoztam.) Rendszerinformatiku-

si feladatköröm mellett könyvtáros is maradtam, 

de csupán az ügyeletek teljesítése idejére, amely 

immár szünetel jó ideje. Testhezálló feladatkö-

röm még a DJP mentori munka is, amelyet 

„lánykori nevén” eTanácsadásnak hívtak. Sajnos 

a járványhelyzet miatt ezt a munkát a könyvtáron 

belül, a könyvtár látogatói számára egyelőre nem 

végezhetem, ugyanis 2020 júniusa óta korlátozá-

sokkal üzemeltünk - még a nyitvatartásos idő-

szakban is. Bár nem tartok ismeretterjesztő elő-

adásokat, okostelefon-sulikat már jó ideje, de ha 

véget ér a pandémia, remélhetőleg folytatódni 

fog ez a tevékenység is. 

 

Biztos elcsépelt a kérdés, de engem nagyon 

érdekelne a válaszod, miért érdemes ma 

könyvtárosnak lenni? A mai fiatalok számára 

mennyire tudnád ajánlani ezt a szakmát? 

Nehéz kérdés. Még pedig azért, mert a minden-

kori helyzet határozza meg a választ, amely eb-

ből adódóan erősen szubjektív. Volt olyan idő-

szaka életemnek, amikor kifejezetten fájlaltam, 

hogy több évtizedes tapasztalatom, tudásom, 

diplomáim értéke könnyűnek találtatott, ha a 

társadalmi, szakmai elismerését, megbecsülését 

néztem. Mostanában azonban más szelek fújnak 

körülöttem, ezért nincs okom elégedetlenkedés-

re. Akkor meg különösen nem, ha végig gondo-

lom, milyen viharokat, átrendeződéseket, csapá-

sokat hozott a Covid járvány bizonyos szakmák 

életébe! Azt kell mondjam, jelenleg kifejezetten 

örülök, hogy informatikus könyvtárosként dol-

gozhatok egy könyvtárban, Komáromban. 

 

Köszönöm szépen az online interjút kedves And-

rea, örömömre szolgált ismét szakmai kérdéseket 

megvitatni Veled. És ezúton is köszönöm a 

Kemlibbel kapcsolatos szakmai segítséget Ne-

ked! 

 

. 
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Zsákbamacska - a József Attila 

Megyei Könyvtár Gyermekkönyv-

tárának új szolgáltatása 

Suller Ildikó Tünde 

 

A várva várt nyitást 2021 januárja csak részben 

hozta meg: „fapados” kölcsönzést indítottunk 

12-én. Az előre leadott könyvlisták alapján ösz-

szekészített csomagok között jóval kevesebb volt 

azonban a gyerekek számára szóló. Ezt az élet-

korból adódó olvasói szokásokra vezettük vissza 

– az általános iskolások könyvválasztása ritkán 

célorientált, ők a böngészést részesítik előnyben, 

kivéve a kötelező olvasmányok esetét.  

Kisebb társaik szüleikkel érkeznek, ám a szülők 

között is ritka a konkrét címekkel rendelkező, 

jobban szeretik a könyvtáros segítségét kérni a 

„mit olvassak a gyereknek?” kérdésben. Ekkor 

egy kisebb-nagyobb „referensz interjú” után mi, 

könyvtárosok, a mindennapi gyakorlat alapján 

könyveket kínálunk, amiből a szülő, alkalman-

ként a gyerekkel együtt- választ.   

Arra jutottunk, legyen meg ez a lehetőség fapa-

dosan is, így jött létre legújabb, Zsákbamacska 

szolgáltatásunk. A gyerek, vagy a szülő felveszi 

velünk a kapcsolatot. Elmondja, milyen témában 

szeretne/szeretnének olvasni, kinek a könyveit 

szereti/szeretik olvasni – ha van ilyen. Az olva-

sójegy száma alapján mi képet kapunk az olvasó-

ról: tudjuk a nemét, az életkorát, az olvasójegy 

alapján pedig arra is rákereshetünk, miket olva-

sott eddig.  

 

Ez alapján összeállítunk egy könyvcsomagot – 

ami tulajdonképpen „zsákbamacska” az olvasó-

nak, mégis úgy állítottuk össze, hogy nagy való-

színűséggel megfelelő legyen az életkor és ér-

deklődés szempontjából.  

 

A 10 kölcsönözhető kötetben egészen biztosan 

akad majd fogára való az olvasóknak. A „nem 

ízlik” kategóriájú könyvek esélye nem sokkal 

több, mint a személyes böngészés alkalmával 

történő könyvkiválasztás, vagy a könyvtáros által 

személyesen ajánlott könyvek közötti választás 

esetében. Akkor sincs probléma, ha kevesebb a 

pakkban a tökéletes választás – a könyvtár nem 

könyvesbolt, nincsenek anyagi következményei 

a téves választásnak. Jöjjön a következő adag!  

Ahogyan egyik aprótalpú olvasónk mondta egy-

szer az édesanyjának, aki egy bizonyos sorozat 

további köteteit próbálta becsempészni lánya 

kiválasztott könyvei közé: - Anya! Ez csak pró-

ba! És ha nem jó? – pontosan! Akkor választunk 

mást! 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu
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Gyermekkönyvtári programok 

pandémia idején 

Suller Ildikó Tünde 

 

Pontosan egy éve annak, hogy fenekestül felfor-

dult a világ. Túl vagyunk az első megdöbbené-

sen, túl az óvatos nyitáson, túl a második hullá-

mon, (a költözéssel nehezített terepen.) Napja-

inkban dühöng a harmadik hullám. (Hányja-veti 

a JAMVK hajóját.)  Tavasszal kiköltöztünk az 

online felületre, próbáltuk szóval tartani az olva-

sóinkat. Lassan belejövünk abba, hogy átírjuk a 

hagyományos forgatókönyveket, és online 

üzemmódban gondolkodunk.  

Kollégáink fáradhatalanul olvasták felvételre a 

meséket (akadt, aki még a gardróbban is, hogy a 

madárdalos tavasz hangjai a helyükön maradja-

nak, odakinn…  a hanganyagon pedig csak a 

mese legyen). Podcastjaink az olvasói visszajel-

zések alapján népszerűek voltak, a 

Kultúrhőmérő azóta is jelentkezik hetente, fel-

nőtt és gyerek tartalommal egyaránt. Megsoka-

sodtak a gyerekkönyv ajánlók.  Több kolléganő 

csatlakozott, s olyan jóízű cikkek születtek, ami-

től reméltük, kedvet kap az olvasáshoz az apró-

nép. Zsebi mozi címmel indítottuk diafilmaján-

lónkat, hetente egy címmel jelentkezve.  

A 2019 októberében indított, és a tanéven átívelő 

Betűkaland olvasópályázatának aktuális forduló-

ját már online is kitölthették a gyerekek. Pár 

gombnyomás – s már le is adták munkáikat. Az 

élet hozta új pályázati témánkat: Így tanulok 

itthon! címmel rajzpályázatot hirdettünk általá-

nos iskolások, és TikTok videópályázatot közép-

iskolások és fiatalok részére.  

A tavaszi pandémia egy futó pályázatunkat vágta 

ketté, melyet Mesehíd címmel indítottunk,  ami 

egyaránt szólt a széles nagyközönség, illetve 

leszervezett osztályok számára.  A teljes prog-

ramsorozat 2 témanapot, 5 mesesarok délutánt és 

3 író-olvasó találkozót tartalmazott. Gőzerővel 

indult az évünk, sikerrel zárult a Gurulós nap, a 

Csajos nap, a Lackfi János író-olvasó találozó 

és 3 Mesesarok is, Szücsné Posztovics Ilona 

polgármester, Kisné Cseh Julianna régész, és 

Mikolasek Zsófia igazgató főszereplésével. Az-

tán jött a pandémia, a többit már sejtjük… Egy 

bizonyos pont után nem volt kérdés – az elmara-

dókat is átszervezzük az online felületre.  

Nagyszerű beszélgetések születtek Döbrentey 

Ildikóval, és Levente Péterrel a „Rendhagyó 

irodalomóra” című sorozatban. Kertész Edina 

videóiban nagy és kiskolásoknak ajánlotta köte-

teit, a Csapody Kingával készült beszélgetés 

pedig Podcast sorozatunkat gazdagította. Bos-

nyák Vikktóriával az utolsó pillanatban sikerült 

hagyományos író-olvasó találkozót lebonyolíta-

ni, a Jókai Mór Általános Iskola tanulóival. 

Pályázati lehetőség nélkül az ősz sem illant el – 

A jövő könyvtára címmel hirdettünk rajzpályáza-

tot 3 korcsoportban. A 86 beérkezett alkotást 

zsűriztük, az eredményhirdetést a nyitás időszak-

ára tervezzük.  

Elmúlt az ősz is, az adventi időszakban szívet 

melengető történetekkel jelentkeztünk: egy-egy 

mese minden nap a várakozás időszakában. Kol-

légáink az ünnepi díszbe öltözött gyermekkönyv-

tárban, meghitt környezetben adták elő kedvenc 

történeteiket a gyerekeknek. E sorok írója a ka-

rácsonyi készülődéshez nyújtott ötleteket kéz-

műves videók formájában.  

Az eltelt hónapok alatt számtalan megerősítést 

kaptunk azoktól az olvasóktól, akik követték 

online fórumainkat. Alsós pedagógus rendszere-

sen küldte könyvajánlóink, meséink, diafilmaján-

lóink linkjeit tanulóinak. Kamaszokkal foglalko-

zó szociális munkás folyamatosan követte digitá-

lis tartalmainkat, vidéki óvónő a mi oldalunkon 

talált mesét ritka témában, és családok tucatjai 

töltöttek felejthetetlen perceket a nyelvi vetélke-

dő feladatainak megoldása során.  

  



 

Mese Szelence – amikor a mosoly 

garantált 

SCHMÖLTZ MARGIT 
 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyv-

tárban a könyvtárosok az országban egyedülálló 

kezdeményezéssel álltak elő. Mivel a könyvtárak 

februárban zárva tartottak, és az olvasókat csak 

házhoz szállítással, illetve a bejáratoknál történő 

átadással tudták kiszolgálni, arra gondoltak, 

hogy elébe mennek az olvasói igényeknek.  

A legkisebbek, az óvodás korúak számára a mese 

fontos érték, a kicsik szomjazzák a történeteket. 

A városi könyvtár ezért minden helyi óvodába 

Mese Szelencét, vagyis kimondottan a kicsik 

igénye szerint összeválogatott könyvcsomagot 

szállított ki. Óvodánként 30-40 olvasmányt tar-

talmaztak a fonott kosarak, és a 

gyermekkönyvtárosok könyvajánlót is rejtettek a 

csomagokba. Így a szülőkhöz is eljuthat, milyen 

olvasmányokat érdemes olvasni a 3-4, illetve 5-6 

éves korosztálynak. Az óvodapedagógusoknak 

lehetősége nyílt akár egy-egy aktuális témához 

illeszkedő könyvválogatást is kérni. A könyveket 

igény szerint 2-3 hetente cserélik a könyvtáros-

ok, amennyiben a járványhelyzet engedi, az ovi-

sok legnagyobb örömére.  

 
Életkép a Zöld Óvodából…. 

A szolgáltatás hamar népszerű lett. Nem csupán 

a gyerekek, az óvónők figyelmét is felkeltette. A 

hosszú távú cél, az óvodák teljes nyitása után, 

hogy a szülőket, nagyszülőket és a kicsiket 

együtt invitálják a könyvtárba. 

 

Bekódolt iskolák 

SCHMÖLTZ MARGIT 

 

Rejtélyes QR kódok tűntek fel az esztergomi 

általános iskolákban, középiskolákban, gimnázi-

umokban 2021 februárjában. Ezúttal kimondot-

tan a tiniket csábította játékra, olvasásra a városi 

könyvtár.  

 

Az olvasás az egyik legjobb önfejlesztő eszköz. 

Miközben gyarapodik az ember tudása, észrevét-

lenül okosodik – ugyanakkor jól is szórakozik. 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 

munkatársai az 5. – 12. évfolyamos tanulókat 

szólították meg legújabb kezdeményezésükkel. 

A fiatalok egy titokzatos kóddal találkozhattak 

az iskolákban. A QR kódokon a „Griff és fotel” 

felirat szerepelt, és egy online, irodalmi játékra 

hívta a fiatalokat. Minden játékos nyer: a kisebb 

ajándékok mellett fődíjként könyveket, édességet 

sorsolnak ki, a helyesen válaszolók között.  A 

játék remek olvasmányokat is ajánl, mindenkép-

pen jó szórakozás. 



HELYTÖRTÉNET, 
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Fejezetek egy „csinált város” 

múltjából 

DR. HORVÁTH GÉZA 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, a me-

gyeszékhely legfiatalabb közintézményeként 

idén ünnepli önálló levéltárként működése ne-

gyedszázados évfordulóját. Az 1994-ben a Me-

gyei Levéltár fiók levéltáraként indult intézmény 

fennállása óta számos kiadvánnyal reprezentálta 

munkáját, Tatabánya helytörténeti kutatási 

eredményeit.  

Az ismertetendő kiadványt megelőző szakmai 

kötetek nagy része digitálisan is elérhető a levél-

tár honlapján. Ezeknek még bibliográfiai szinten 

történő említése sem fér bele eme ismertetés 

kereteibe. Mégis fontos néhányat kiemelni közü-

lük. Két tematikus tanulmánykötet: Tatabánya a 

II. világháborúban
1
, illetve a leendő város 

kövekező éveinek történetét bemutató munka
2
  

és a település jeles 20. századi személyiségeinek 

életrajzával megismertető kiadvány
3
 szerényen 

csak füzetekként jegyzi a sorozatot, amelyben 

megjelent.  

Monografikus feldolgozásnak tekinthető Dr.  

                                                           
1
 Tatabánya a II. világháborúban: dokumentumok és tanulmá-

nyok, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára (2006); 173 p., ill.. 
-·Bibliogr. egyes tanulmányok után és a lábjegyzetekben (Tata-
bányai levéltári füzetek; 9.) 
2
 Az újjáépítéstől a községegyesítésig: Tatabánya elődtelepülései 

a koalíciós években, 1945-1948, Tatabánya Megyei Jogú Város 
Levéltára (2007); 202 p., ill.. -·Bibliogr. egyes tanulmányok után. 
-·Felhasznált képek jegyzéke: p. 205.(Tatabányai levéltári füze-
tek; 11.) 
3
 Férfiportrék a XX. századból, Tatabánya Megyei Jogú Város 

Levéltára (2011); 162 p., ill.(Tatabányai levéltári füzetek; 13.) 

 

 

Simonik Péter két kiadásban is megjelentetett, a 

bányatelep 1896-1945 közötti történetének mun-

kásjóléti vállalati politikáját és intézményeit fel-

dolgozó műve.
4
 Mindegyik hiánypótló a maga 

nemében, ezért kiemelésük talán nem tekinthető 

önkényesnek és településünk múltját illetően 

reprezentálhatják azon új ismereteket, amelyek 

nélkül jóval szegényebbek lennénk. Ez sokkal 

fontosabb annál, mint egy intézmény „létének 

igazolása”. „… a helytörténeti kutatások tovább-

ra is nagyon fontos részét képezik intézményünk 

tevékenységének…”
5
 

Ez már a tatabányaiak-, egy „csinált város” lakó-

inak önbecsülését, helyi büszkeségét erőstő tett, 

példamutatás a következő generációk számára is. 

A Tanulmányok Tatabánya történetéből két köte-

te sorozat, a kiadvány sorozaton belül. Temati-

kus és évfordulóhoz kapcsolódó művek között itt 

többféle helyi témában íródott közlemények kö-

vetik egymást, melyek közös nevezője a város 

története és íróik, a levéltár dolgozói. Így együtt 

reprezentálják a folyamatos kutatást és feldolgo-

zó munkát, melyet kiegészít az intézmény meg-

jelenése a közösségi médiában. Így vesznek részt 

                                                           
4
 Simonik Péter: A Népháztól a Gőzfürdőig: munkásjóléti intéz-

mények a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bánya-
telepén, 1896-1945, Városi Levéltár (2013); 187 p., ill.. -
·Bibliogr.: p. 172-185.(Tatabányai levéltári kiadványok; 14. - 2. 
bőv. kiad., Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára (2017); 194 
p., ill.. -·Bibliogr.: p. 176-187.·(Tatabányai levéltári kiadványok; 
16.) 
5
 Ld. Előszó p. 7. 
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a város kulturális életében. Másrészt olvashatók 

egymást kiegészítő-, két egymást folytató tanul-

mány a két kötet írásai között. 

Az ismertetendő II. kötet 6 tanulmányt tartalmaz. 

Az első kettőt Macher Péter jegyzi. A legelső 

tanulmány településünk kevéssé kutatott egyház-

történeti múltjáról értekezik, a megelőző publi-

kációjánál bővebb terjedelemben. A tatabányai 

római katolikus bányalelkészség története 1903-

1950 című tanulmány bevallottan a szervezők, 

fenntartók szempontjából mutatja be témáját. 

Ezzel együtt közli, hogy a bányászok szempont-

jából is részletesebb kutatásokat kellene folytatni 

egyháztörténetünket illetően. Sőt historiográfiai 

tanulságot is megfogalmaz. Országos kutatásokat 

javasol a bányalelkészségek működésével kap-

csolatban, ami azért is fontos lenne, „mert Ger-

gely Jenő 2009-ben bekövetkezett halálát köve-

tően történészek nem igazán vállalkoztak a 20. 

századi magyar egyháztörténet részletes kutatá-

sára.” 

Macher Péter ezt követő tanulmánya is kevésbé 

kutatott területet érint. A helyi bolgárkertészek 

történetileg rövid ideig voltak jelen településünk 

múltjában, szerepük mégis fontos volt a bányá-

szok élelmiszerrel való ellátásában. Mindössze-

sen 20 évet mutat be, viszonylag kevés informá-

ciót összegez róluk. A bánhidai bolgár közösség 

eredete sem ismert. Az Esztergom környéki bol-

gár közösség története sokkal ismertebb volt, 

ami párhuzamokra adhat lehetőséget. Macher 

Péter a nemzetiség történeti összefoglaló monog-

ráfia hiányára is felhívja a figyelmet. 

Király Ernőné Berkovics Ida külsős szerzőként 

jegyzi Kiskamasz krónika 1944-ből című vissza-

emlékezéseit. 2012-ben írta és egészítette ki jó-

val korábban keletkezett művét, melyet pontosí-

tott B. Stenge Csaba szerkesztő. Ez a közlemény 

önmagában felhívja a figyelmet a „magán törté-

nelmi forrásokra.” Fontos és forrásértékű azért 

is, mert volt három zsidó osztálytársáról is meg-

emlékezik benne. Ők eddig nem szerepeltek sem 

a helyi-, sem egyéb holokauszt áldozatokat szá-

mon tartó nyilvántartásokban. Új adalékokkal 

szolgál a felsőgallai zsidóság történetéhez. 

Kovács Gergely írásában, - Történelemoktatás a 

Tatabányai Állami/Rákosi Mátyás Gimnázium-

ban (1946-1956)- az intézmény történetének első 

évtizedét foglalja össze. Többet ad a címben jel-

zettnél, mivel a kötet egyik legterjedelmesebb 

műve a kronológiai áttekintésen túl kitér az öt-

venes évek hazai oktatáspolitikájára, az iskola 

működésére, a tanárok szociális helyzetére, sőt 

az iskolai ünnepségekre is. Túl a történelemokta-

táson e témák miatt is érdemes elolvasni, mert 

így együtt korfestő hangulatú tanulmányt vehe-

tünk kézbe általa. 

B. Stenge Csaba a szerzője az ezt követő tanul-

mánynak. Munkásságát ismerve nem meglepő, 

hogy 1956-os témában is publikál. Id. Gyüszi 

László, Germuska Pál
6
 és mások vonatkozó pub-

likációin túl ő tárt fel új információkat az 1956 –

os forradalom helyi történéseiről.
7
 Sőt újabb ta-

nulmányt ígér a témában B. Stenge Csaba egyik 

interjúja egy 1957-es felsőgallai gyilkosság 

ügyében.
8
 Ezúttal közölt munkájának helyi vo-

natkozásánál nagyobb jelentősége van, mivel a 

tatabányai születésű fiatal Puskás Sándor bizo-

nyítottan a budapesti október 23-i történések első 

                                                           
6
 Tatabánya 1956-ban /·Gyüszi László. -·Tatabánya, 1993. -·131 

p. További-, bővített kiadások. 1994.,2011, 2016.  
Komárom megye bányászai az 1956-os forradalomban 
/·Germuska Pál. -·In: Bányászok és bányászvárosok forradalma, 
1956 ·Komárom megye bányászai az 1956-os forradalomban 
/·Germuska Pál. -·In: Bányászok és bányászvárosok forradalma, 
1956·: tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója tiszteletére: a kiadvány a Központi Bányászati Múze-
umban 2006. augusztus 25-én megrendezett konferencián el-
hangzott előadásokat tartalmazza, p. 73-115.·: Tanulmányok az 
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áldozata volt. Az írásban köztörténeti tények, 

adatok és családtörténeti dokumentumok (Ismét 

a magán források, ezúttal 1990-ből és 2016-ból 

származó visszaemlékezések fontossága!) alap-

ján rekonstruálja a tatabányai származású Puskás 

Sándor életrajzát, különös tekintettel utolsó nap-

jára.  

A fiatal medikus halálának körülményeit, idejét, 

helyszínét (a Magyar Rádió környéke a Gerő 

beszéd előtt és után 1956 október 23-án) részle-

tesen leírja. A halált okozó-, talán eltévedt riasz-

tólövéssel együtt mindez nemzeti történelmi je-

lentőségűvé, fontosságúvá teszi a tragikus sorsú 

tatabányai ember halálát. Ma a környei reformá-

tus temetőben nyugszik. A tanulmány címe: 

Puskás Sándor, a budapesti forradalmi esemé-

nyek első halottja 1956. október 23.-án. A kötet 

borítólapján az ő portréja látható. 

A II. kötetet záró tanulmánya folytatása az előző 

kötetben megjelent intézmény történeti munká-

nak a következő évekre vonatkozóan. A téma 

iránt érdeklődőknek érdemes egymás után elol-

vasni mindkét írást. A Tanulmányok Tatabánya 

történetéből I. kötetében Bognár István tollából 

jelent meg a helyi tűzoltóság 1948-1956 közötti 

történetének összefoglalása.  

Itt a II. kötetben ezt a témát folytatja Somogyi 

Csilla: A tatabányai tűzoltóság története 1957-től 

1980-ig című műve. Utóbbi áttekintés egyebek 

mellett röviden foglalkozik a tűzoltók tovább-

képzésével is, nem csak szakmai téren. 1956 

kapcsán idézi:”Ahogyan teltek a napok és mind-

jobban napvilágra kerültek az októberi és a no-

vemberi ellenforradalmi felkelés tényei, úgy 

kezdtek tisztulni tűzoltó elvtársaink gondola-

tai…” Még egy kortörténeti mondat: „Tűzoltó 

bajtársainkat a napi sajtó segítségével, valamint 

az MSZMP által kibocsájtott politikai tájékozta-

tókon keresztül tájékoztattuk a politikai helyzet-

ről.”
9
  

Tényszerűen fontos a különböző tűzesetek felso-

rolása, valamint értékelése a korszakban. 
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A tanulmánykötetet az intézmény dolgozóinak 

tudományos publikációt lajstromozó bibliográfia 

zárja, ami szintén konstansnak-, folytatásnak 

tekinthető az említett I. kötet hasonló összeállítá-

sa után. (Tanulmányok Tatabánya történetéből 

II. Tatabánya, 2020.) 

 

Egyéniség és történelem - a tria-

noni békeszerződés és magyar alá-

írója  

DR. HORVÁTH GÉZA 

Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy se szeri, se 

száma a centenárium alkalmából megjelent Tria-

non témájú könyveknek, tanulmányoknak, pub-

likációknak.  

Könyvtárunk is készített egy bibliográfiát a ná-

lunk megtalálható művekről, amit már az újabb 

irodalommal is kiegészíthetünk. Sőt, készül az 

évkönyvünk, tanulmánygyűjteményünk, ami 

szintén e tematika jegyében íródott, szerkesztő-

dött.  

Ebbe a „trend irodalomba” sorolható a dorogi 

helytörténész Menyhárt Csabának a békeszerző-

dést aláíró helyi születésű diplomata-politikus, 

író életéről, egyéniségéről szóló munkája. Nem 

az első, de kellően részletes szakmunka, egyúttal 

válasz is a Megkésve –igen, és felejtésre ítélve – 

nem, kimondatlan kérdésekre. 

A flamand eredetű família, a dorogi 

bányászkodás múltjához köthető története önma-

gában is érdekes lehetne. Adott volt a lehetőség, 

ehhez képest Drasche Lázár Alfréd nem a vállal-

kozói pályát választotta. Kitűnő nyelvismeret-

ének köszönhetően nemcsak hivatalnoki-, dip-

lomáciai pályára lépett, amelynek sajnos végét 

jelentette az a bizonyos tragikus aláírás. Köz-

szolgaként nem tehetett mást, el kellett végeznie 

a mégoly dicstelen feladatot.  

De magyar emberként és diplomataként is, mi-

lyen érzésekkel viszonyult a nagyhatalmi politi-

ka hazája számára tragikus végű „béke teremté-

séhez?” Egyéniség és történelem kapcsolatában 

az előbbi számára nem adódott más lehetőség. A  



 

mások alakította nagyhatalmi diktátum elutasítá-

sára, megváltoztatására, enyhítésére többek kö-

zött Apponyi Albert delegációvezetőnek, Teleki 

gróf külügyminiszternek és ezzel az ezer éves 

magyar államnak sem adtak lehetőséget.  

Méltánytalan és igazságtalan döntéshez kellett 

asszisztálnia. Ezért maradt fenn neve az utókor 

számára. „… 45 évesen az ország kudarcát egyé-

ni kudarcként kellett megélnie. Fegyelmezett 

diplomata volt. 1922-ben - szép csendben - a 

diplomáciai életből is nyugdíjba vonult. Tudott 

veszíteni.”
10

  

Kovács Lajos hivatkozott írásának kérdésfelveté-

sével mintegy „bedobta a köztudatba” ezt az 

egyébként színes egyéniséget. Főként szépiro-

dalmi, filmírói munkásságát elemzi Drasche 

életművének. „Zajos sikerek az irodalomban, a 

film és a színpad világában, összeomló karrier a 

diplomáciai pályafutásban, elveszített feleség és 

hamarosan új házasság…”  

Az eltűnő századelő és az új világ között „egy 

tragikus évszázad sokat vert nemzetének erőtel-

jes egyénisége kereste a bukásokból kivezető 

utakat.”
11

 Megérte, igaz már csak szemlélődő-

ként, a II. világháborút lezáró újabb nagyhatalmi 

egyezkedést szentesítő Párizsi békeszerződést.  

Ez tovább erősítette Közép-Kelet-Európa konf-

liktusoktól és érdekellentétektől szétszabdalt 

térségi viszonyait, egymásnak feszülő konfliktu-

sait egy újabban színre lépett nagyhatalom ár-

nyékéban.  Az egykori diplomata már nem ke-

reshette a kiutat. Már nem vett részt a politiká-

ban, de közel 75 évesen vajon hogy élte meg ezt 

az eseményt?  

Egyéniség és történelem. 

Menyhárt Csaba sokkal részletesebb művet alko-

tott a nagy múltú és jelentős értékeket felmutató 

Dorogi Füzetek sorozat részeként. Az ő művének  
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talán legfontosabb értéke, hogy Drasche pályafu-

tásának egyéb vonatkozásait részletesen is bemu-

tatja.  

Az üzleti életben betöltött szerepét, többek kö-

zött az IBUSZ Rt. elnöki és más pozícióit, csa-

ládja egykori vállalatánál betöltött igazgató taná-

csi működését, a dorogi bányát birtokló Salgótar-

jáni Kőszénbánya Részvénytársaságban elfoglalt 

hasonló pozícióját is felmutatja.  

Ezzel a személyiség „dorogiságát” húzza alá, 

elmélyíti a képet Drasche személyiségéről, so-

koldalúbbnak mutatja be pályafutását. Ez azért is 

fontos, mert Kovács Lajos műve szolgált alapul 

későbbi, közbeeső, Draschéról szóló publikáci-

óknak. 

 Menyhárt Csaba összegző pályaképének hely-

történeti vonatkozásai, gazdaságtörténeti össze-

függései Dorog múltjának lényeges mozgató 

erejére, a bányászat vezérelte fejlődésre irányítja 

a figyelmet. Még akkor is, ha maga Drasche 

Lázár Alfréd életrajzi tényei között az is szere-

pel, hogy nagyon keveset tartózkodott Dorogon.  

Azzal együtt, hogy egyfajta visszavonulásként 

értékelhető üzleti pályafutása. A sors fintora az 

is, hogy úgy került be keresztapja egykori cégé-

be, hogy kifogást emelt a vállalatnak a termékei-

re használt Drasche márkaneve ellen, mire a 

vállalat így oldotta meg békésen a helyzetet. 

Drache Lázár Alfréd így is fontos, még ha tragi-

kus sorsú személyisége nemcsak Dorog, de a 

környék helytörténetének. Ezért sem ítélhető 

felejtésre, amivel szemben íródott Menyhárt 

Csaba alapos történészi munkája. 
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MÁRKU MÓNIKA 

Nemzedékek szolgálatában – A 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

52. vándorgyűlése – Budapest, 

Országos Széchényi Könyvtár 

2021. július 8-9. [honlaphír] 

A tervek szerint 2021. július 8-9-e között kerül 

megrendezésre idén a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete 52. Vándorgyűlése Budapesten, az 

Országos Széchenyi Könyvtár partnerségével. 

A járványhelyzetre való tekintettel idén a ván-

dorgyűlés is az online térbe költözik, s esemé-

nyei, plenáris és szekció ülései teljes egészében 

követhetők lesznek virtuálisan. Nemzedékek 

szolgálatában – az idei vándorgyűlés vezérgon-

dolata.  

„A témaválasztás kettős értelemben is jellemző a 

könyvtárakra: egyrészt jelzi, hogy a könyvtárak 

és a könyvtárosok jelentős értékeket őriznek, 

mondhatni az emberi kultúra összességére kiter-

jedő érvényességgel, melyeket a változó időben 

változó módon, a technikai lehetőségeket ki-

használva igyekeznek megtartani és rendelkezés-

re bocsátani.  

Ez korunk egyik legnagyobb kihívása, hiszen a 

könyvtárak eredetileg a kézzel írt, majd nyomta-

tott művek beszerzésére és rendelkezésre bocsá-

tására szerveződtek, helyi érvényességgel – ma 

viszont a fizikai megőrzésnek számos formája él 

együtt az elektronikus formátumokkal, különbö-

ző adatbázisokban, elektronikus felületeken válik  

 

 

lehetővé a könyvtári dokumentumok igénybevé-

tele; ám ezek a technikai lehetőségek rendkívül 

gyorsan változnak, átalakulnak, újabb és újabb 

gépi hátteret, informatikai kompetenciákat igé-

nyelnek a rendelkezésre bocsátótól és az igény-

bevevőtől egyaránt.  

A könyvtárak tehát akkor szolgálják jól az egy-

mást követő nemzedékeket, ha megbízhatóan 

tudják őrizni a folyamatosan keletkező, könyvtá-

rakban igénybe vehető dokumentumokat és 

egyúttal megbízhatóan, sikeresen, a használók 

érdeklődését és kompetenciáit figyelembe véve, 

a hozzáférési feltételeket tudatosan fejlesztve 

tudják az információk legteljesebb és legváltoza-

tosabb körét a használó közönség rendelkezésére 

bocsátani.” 

„Az IFLA 2019-es athéni konferenciájának 

megnyitójában Loukas Tsoukalis is ezt emelte 

ki, megerősítve, hogy környezetünk megóvása 

érdekében a könyvtárak, könyvtárosok igen so-

kat tehetnek azáltal, hogy a világ emlékezetének 

őrzői és a tudás birtokosai, és ezzel segítik a kö-

zösségi szabályozást.” 

„A nemzedékek szolgálatának a másik vetülete, 

amelyet a sikeres szolgáltatás szervezés érdeké-

ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a 

tapasztalatait figyelembe kell venni, hogy az 

egymást követő nemzedékeknek folyamatosan 

változik a tudás- és ízlésvilága, érdeklődési köre, 

felkészültsége.  

mailto:marku.monika@jamk.hu


A korszerű és hatékony könyvtári szolgáltatások 

alapja, hogy a szolgáltató tisztában legyen a 

használói kör(ök) sajátosságaival, igényeivel, 

össze tudja hangolni tevékenységében az eltérő 

igényeket, meg tudja jeleníteni kínálatában a 

különböző generációk számára nyújtott lehetősé-

geket, szolgáltatásokat.  

Korunk egyik legérdekesebb jellemzője, hogy a 

nemzedékek közötti különbözőségek sokkal 

gyorsabban változnak, mint azt eddig megszok-

tuk – ezekre mindenképpen rugalmasan kell ref-

lektálnia a könyvtári szolgáltatásoknak.” 

„Ám a könyvtáraknak nemcsak az a feladatuk, 

hogy a különböző generációk sajátos igényeit ki 

tudják elégíteni, hanem az is, hogy biztosítsák 

ezeknek a korcsoportoknak a közös élményeket, 

közös platformokat teremtsenek a generációs 

együttlétekre – a könyvtári jogszabály tételesen 

elő is írja a családbarát szolgáltatások nyújtását. 

 E sokrétű, egyre szerteágazóbb feladatrendszer 

feltérképezése, számbavétele, megoldási javasla-

tainak megfogalmazása vándorgyűlésünk egyik 

fontos célkitűzése. 

MKE Akadémia [honlaphír] 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2021 febru-

árjában MKE Akadémia címmel országos szak-

mai konferenciasorozatot indított. A jelenlegi 

járványügyi helyzethez alkalmazkodva ezeket a 

szakmai rendezvényeket is az online térbe köl-

tözve valósítják meg. AZ előadások minden hó-

nap harmadik szerdáján 10 órától tekinthetők 

meg az MKE Youtube csatornáján. 

Minden rendezvény 2 előadásból áll, amelyek 

egyrészt aktuális, a könyvtárosok széles körét 

érdeklő kérdésekkel foglalkoznak, másrészt a 

magyar és a nemzetközi könyvtárügy eredmé-

nyeit mutatják be. 

Februárban Dr. Kállai Ernő: Az identitás szerepe 

a társadalmi integrációban és Dr. Laki Ildikó: 

Nemzedékek kérdései – Milyen szerepe van a 

könyvtárainknak napjainkban? című előadásai 

hangzottak el.  

 

 

mke.info.hu/blog/2021/02/mke-akademia/ 

Könyvtárak és olvasók: összetar-

tozunk – a nemzeti könyvtár és az 

országos könyvtárszakmai szerve-

zetek oltásregisztrációs felhívása 

[honlaphír] 

 

„A világ és benne a könyvtárak talán legnagyobb 

kihívása a napjainkban is tartó koronavírus-

járvány okozta új körülmények és korlátok min-

dennapi leküzdése, megoldása. Most, amikor az 

elzártság és elzárkózás korszakát éljük, a szo-

kottnál is nagyobb szükségünk van arra a lelki 

táplálékra, amelyet a könyv jelent, s azokra a 

hiteles információkra, amelyeket könyvtáraink 

közvetítenek.  



Fontos cél, hogy a kultúra megtartó ereje – a 

hagyományos és az elektronikus könyveken ke-

resztül – a könyvtárak zárva tartása idején is 

minden magyar ember otthonában érezhetővé 

váljon, továbbra is felüdülést, bölcs derűt és tu-

dást közvetítve a könyvtárhasználók számára.” 

„Amint azt a Könyvtári Intézet felmérései is bi-

zonyítják, a hazai könyvtárak szerepe a kulturális 

feladatok ellátásában e nehéz időkben is jelentős. 

A járványhelyzet okozta korlátozások miatt a 

korábbi, hagyományos ellátási modelleket felül-

írva hamar kreatív megoldásokat, alternatívákat 

kellett találnunk.  

Nemcsak saját szervezeti működésünk változott 

meg – nagyobb szerepet kaptak a távmunkában 

is végezhető tevékenységek, erősödött a munka-

folyamatok digitalizálása –, hanem szolgáltatási 

palettánkat is szükséges volt átgondolnunk.” 

„Országszerte könyvátvételi pontokat létesítet-

tünk, rendezvényeinket és kiállításainkat átköl-

töztettük az online térbe, idős vagy akadállyal 

élő olvasóink igényeit számos településen a 

könyvek házhoz szállításával szolgáljuk ki.  

Amíg személyes részvételt igénylő szolgáltatása-

ink száma jelentősen visszaesett, online tarta-

lomszolgáltatásainkat csaknem megdupláztuk, és 

a webes felületen folytatott kommunikációnkat 

jelentősen megerősítettük. Ott vagyunk 

blogokon, honlapokon, közösségimédia-

felületeken, gyűjteményeink eddig nem látott 

mértékben érhetők el az internet segítségével.” 

„Ugyanakkor ahhoz, hogy valódi könyvtárról és 

tudásközösségről beszélhessünk, – rendezett 

gyűjteményeink és szakképzett könyvtárosaink 

mellett – elengedhetetlenek Önök, az olvasók, 

akiknek szolgálata hivatásunk lényege minden 

időben.  

 

 

 

Hisszük, hogy kölcsönösen várjuk a korlátozások 

nélküli találkozás lehetőségét. Most mindannyi-

an tehetünk ezért.” 

„Csaknem egy évvel a veszélyhelyzet első kihir-

detése után a járvány elleni védekezés döntő 

szakaszához érkeztünk, és a tömeges oltások 

megindulásával minden lehetőségünk megvan 

arra, hogy mihamarabb újraindítsuk megszokott 

szolgáltatásainkat.” 

„Olvasóink és munkatársaink egészségének 

megőrzése mindannyiunk számára elsődleges. 

Intézményeink és közösségi tereink biztonságos-

ságának alapvető feltétele, hogy az országos át-

oltottság aránya elérje a szükséges mértéket. 

Ezért kérjük, hogy tájékozódjanak az oltásról a 

https://vakcinainfo.gov.hu weboldalon, és jelent-

kezzenek oltásra.” 

 

mke.info.hu/blog/2021/02/konyvta r-es-az-orszagos-

konyvtarszakmai-szervezetek-oltasregisztracios-

felhivasa/ 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MÁRKU MÓNIKA 

2021. január 

1. 

A himnuszunkról beszélgettek : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 

023. sz. (2021. január 28.), p. 2. 

 Január 22., Magyar Kultúra napja: meg-

emlékezés Nyergesújfalun a Szalézi Kö-

zépiskola könyvtárában, beszélgetés a 

Himnuszról. 

2. 

A könyvtár játékának keretében lelkesen keres-

ték a számokat a bajnai utcákban / W. P. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 

008. sz. (2021. január 11.), p. 4. - ill. 

 A Bajnai Községi Könyvtár Ablaknyito-

gató című játéka, találós kérdésekkel. 

3. 

Anya, valamint lánya képeiből nyílt fotókiállítás 

: a tárlat azt is megmutatja, hogy egy szülő mi-

lyen szép dolgokat tud átadni a gyermekének / 

K. D. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 32. évf. 022. sz. (2021. január 27.), p. 2. - ill. 

 Szabó-Kozári Éva és lánya Szabó Szelli 

képeiből nyílt kiállítás a bábolnai könyv-

tárban. 

4. 

Az Egri csillagokat is meg lehetne írni női fősze-

repekkel : Anonymus, az esztergomi írnok révén 

ismerhetjük meg a középkori fővárost / Walczer 

Patrik. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 234. sz. (2020. október 6.), p. 5. - 

ill. 

 Schmöltz Margit szépíró, az esztergomi 

Helischer József Városi könyvtár igazga-

tója pályájáról, munkájáról. 

 

5. 

Bábolnai vadmalac ihlette meg : úgy tartja, ked-

vességgel sokkal több mindent el lehet érni / K. 

D. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

32. évf. 020. sz. (2021. január 25.), p. 1. - ill. 

 Bábolna, Városi Könyvtár: Tihon Ágnes 

Virág gyermekkönyv írót látták vendégül 

a magyar kultúra napján. 

6. 

Elismerték munkájukat : nehéz és sikeres évet 

zárt a könyvtár / S. G. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 32. évf. 004. sz. (2021. január 

6.), p. 6. - ill. 

 A JAMVK 2020. évét értékelték az in-

tézményben, a jól dolgozó munkatársak 

elismerésével. 

7. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 017. sz. (2021. január 21.), p. 5. 

 Felhívás a XIV. Nemzeti Vers-, Énekelt 

Vers- és Prózamondó Versenyen való 

részvételre. 

8. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 016. sz. (2021. január 20.), p. 6. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár és fiókkönyvtárai a járványügyi korlá-

tozásokig zárva tartanak. A könyvtár kor-

látozott szolgáltatásairól. 

9. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 010. sz. (2021. január 13.), p. 5. 

 Felhívás a XIV. Nemzeti Vers-, Énekelt 

Vers és Prózamondó Versenyen való 

részvételre. 
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10. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 006. sz. (2021. január 8.), p. 5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tárban a korlátozó intézkedések végéig 

lehetőség van előre összekészített könyv-

csomagok átvételére és könyvek vissza-

vételére. 

11. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 004. sz. (2021. január 6.), p. 5. 

 Felhívás a XIV. Nemzeti Vers-, Énekelt 

Vers- és Prózamondó Versenyen való 

részvételre. 

12. 

Fotópályázat : [hír]. - In: Kisalföld : a család 

napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 013. sz. 

(2021. január 16.), p. 9. 

 A kocsi Faluház és Könyvtár online prog-

ramjai, fotópályázata a járvány miatti 

zárva tartás idején. 

13. 

Fotópályázat a téli faluról : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 012. sz. 

(2021. január 15.), p. 4. 

 Kocson fotópályázatot hirdetett a műv. 

ház és könyvtár. 

14. 

Idén sem marad el a tatabányai verseny : versün-

nepre készülnek / S. G. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 015. sz. 

(2021. január 19.), p. 6. - ill. 

 Előzetes az ápr. 8.-10. közötti a Vértes 

Agorája és többek között a JAMVK ren-

dezésében lebonyolítandó József Attila 

XIV. Nemzeti Vers-, Énekelt Vers és 

Prózamondó Verseny programjáról. 

15. 

Jutalmat kaptak a bajnai adventi barangoló ver-

seny legjobbjai / Walczer P. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 026. sz. 

(2021. február 1.), p. 4. - ill. 

 A bajnai Községi Könyvtár Adventi ba-

rangoló címel versenyt hirdetett , melyen 

közel ötven helyi iskolás vett részt. 

16. 

Kiválóságok a mesekönyvek főszereplői : Ker-

tész Edina író három különleges hölgyet mutat 

be a köteteiben / S. G. - In: Komárom-Esztergom 

Megyei 24 Óra. - 32. évf. 025. sz. (2021. január 

30.), p. 4. - ill. 

 Rendhagyó irodalomórák a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban, Kertész 

Edinával. 

17. 

Könyvteraszként működik tovább a könyvtár : a 

jelenleg fennálló szigorítások miatt az adventi 

gyertyagyújtás is elmarad a templomtéren / G. 

D.V. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 31. évf. 275. sz. (2020. november 24.), p. 4. - 

ill. 

 Kisbéren lemondta rendezvényeit a Wass 

Albert Művelődési Ház és Könyvtár. 

Utóbbiban kölcsönzésre csak előzetes 

igénybejelentés után van lehetőség. Az 

épület előtt adják át a könyvcsomagokat 

az olvasóknak. 

18. 

Közös szavalattal bizonyították a bajnaiak, hogy 

a kultúra közös és mindenkié / W. P. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 020. 

sz. (2021. január 25.), p. 4. - ill. 

 Versvideót készített a bajnai könyvtár 

jan. 22.-re, a Magyar Kultúra napjára. 

19. 

Lackfi volt a kanapé vendége : gazdag prog-

rammal várta olvasóit a tatabányai könyvtár / S. 

G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 

32. évf. 005. sz. (2021. január 7.), p. 12. - ill. 

 A JAMVK 2020. év végi programjai, 

köztük adventi mesék, podcast, irodalmi 

beszélgetés Lackfi János költő-íróval. 

20. 

Mindent az olvasókért : újra megnyitott a "fapa-

dos" könyvtár / S. G. - In: Komárom-Esztergom 



Megyei 24 Óra. - 32. évf. 010. sz. (2021. január 

13.), p. 6. - ill. 

 Részleges szolgáltatásokkal "fapados" 

üzemmódban újraindította szolgáltatásai 

egy részét a tatabányai JAMVK. 

21. 

Mosolyogva kérjük az elsőre kívánt szép almát : 

Gurin Eszter példákon keresztül bizonyította, 

hogy az asszertív viselkedésforma kifizetődő / 

W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 31. évf. 274. sz. (2020. november 23.), p. 4. - 

ill. 

 Gurin Eszter moderátor, coach tartott vi-

selkedés és kommunikációs témában elő-

adást Lábatlanon a Vitéz Sághy Antal 

Városi Könyvtárban. 

22. 

Tavasszal bevált, most újra elindul a fapados 

könyvtár. - In: Kisalföld : a család napilapja : 

komáromi kiadás. - 76. évf. 008. sz. (2021. janu-

ár 11.), p. 8. 

 Január 12-től ismét fapados szolgáltatá-

sokkal várja olvasóit a tatabányai József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár. 

23. 

Tudásközpont lesz a volt tiszti klubból : a felújí-

tott épületben kap helyet a városi könyvtár / 

Goletz-Deák Viktória. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 018. sz. 

(2021. január 22.), p. 1-2. - ill. 

   Tartalom: Bemutatták az új tatai könyvtár lát-

ványtervét : 2022 őszén költözhet a korábbi tiszti 

klubba a városi könyvtár 

 Jan. 21., Tata: Bencsik János és Michl 

József részvételével sajtótájákoztatón is-

mertették az új tatai városi könyvtár épü-

letének terveit. 

24. 

Tudástár és könyvtár lesz az egykori helyőrségi 

klubból / Szinak Evelyn. - In: Kisalföld : a család 

napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 020. sz. 

(2021. január 25.), p. 8. - ill. 

 Több mint egymilliárd forintból újul meg 

és költözik az egykori tiszti klub épületé-

be a tatai Magyary Zoltán Tudásközpont 

és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 

25. 

Újra fapados a könyvtár. - In: Jó szerencsét : 

Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja. - 

02. évf. 01. sz.. (2021. január), p. 22. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár, valamint a Felsőgallai és az Újvárosi 

fiókkönyvtárainak fapados nyitva tartása, 

szolgáltatásai. 

26. 

Zacskóban kölcsönözhetünk könyveket / 

Hittaller Andrea. - In: Kisalföld : a család napi-

lapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 018. sz. 

(2021. január 22.), p. 1., 8. - ill. 

   Tartalom: Zacskóban kölcsönözhetünk : 

könyvtárak a járvány idején - csak a központi 

épületből adnak köteteket előzetes igénylés alap-

ján 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár fa-

pados szolgáltatásairól, nyitva tartásáról. 

 

2021. február 

1. 

A falu hű krónikása / Horváth Géza. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 17-18. - ill. 

 Megemlékezés Motil László tardosi hely-

történészről életrajzi könyve alapján halá-

lának alkalmából. 

2. 

Ajándékkönyvet kaptak : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 045. sz. 

(2021. február 23.), p. 4. 

 A kisbéri Wass Albert MŰv. Ház és 

Könyvtár munkatársai helyi általános is-

kolásoknak ajándékoztak könyveket. 

 

3. 



Anya és lánya képei a falakon. - In: Kisalföld : a 

család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 

037. sz. (2021. február 13.), p. 9. - ill. 

 Szabó-Kozári Éva és Szabó Szelli fotóki-

állítása a bábolnai városi könyvtárban. 

4. 

Az Év fiatal könyvtárosai / Márku Mónika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 

19. - ill. 

 Az év fiatal könyvtárosa 2020. díjazottjai 

Jakab Zsolt és Bessenyei Ágnes. 

5. 

Dr. Simon a szabadban rendelt / Goldschmidt 

Éva. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. sz. 

(2020), p. 13. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár Dr. Simon kutyaterápiás foglalkozást 

tartott a helyi Jázmin utcai Általános Is-

kola negyedik osztályos tanulóinak 2020. 

szeptember 17-én Sugta Klára közremű-

ködésével. 

6. 

Egy világpolgár gondolatai / Fuli Anikó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 

4. - ill. 

 A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és 

a Fellner Jakab Kulturális Egyesület kö-

zös rendezvénye 2020. szeptember 10-én 

Márai Sándor születésének 120. évfordu-

lója alkalmából a tatai Magyary Zoltán 

Művelődési Központban. 

7. 

Fapados könyvkölcsönzés. - In: Kisalföld : a 

család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 

047. sz. (2021. február 25.), p. 9. - ill. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár Bánhidai fiókkönyvtára is fapados 

kölcsönzést biztosít olvasóinak. 

8. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 035. sz. (2021. február 11.), p. 5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár és fiókkönyvtárai március 1-ig zárva 

tartanak, könyvcsomagok átvételére van 

lehetőség. 

9. 

Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 32. évf. 047. sz. (2021. február 25.), p. 6. 

 A Magyar Versmondók Egyesületének, a 

József Attila Megyei és Városi Könyv-

tárnak, az Új Forrás szerkesztőségének és 

a Vértes Agorájának a közös felhívása a 

XIV. József Attila Vers-, Énekelt Vers- 

és Prózamondó Verseny részvételéhez. 

10. 

Fellegajtó-nyitogató az esztergomi könyvtárban / 

Hámosné Szőke Anna. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 14. - ill. 

 Programelőzetes. Az esztergomi 

Helischer József Városi Könyvtár 2020. 

szeptember 7-én Fellegajtó-nyitogató kö-

zösségformáló foglalkozást szervez, ahol 

a résztvevők önmegismerő játékokon ke-

resztül értelmezik és élik át az irodalmi 

művek mondanivalóját. Az alkalmakat 

Tölgyessy Zsuzsanna drámapedagógus 

vezeti. 

11. 

Idén is volt KemGuru olvasótábor Pilismaróton / 

Fábián Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 

7-9. sz. (2020), p. 6-10. - ill. 

 Beszámoló a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár KSZR osztálya által szer-

vezett pilismaróti KemGuru Olvasótábor-

ról. 

12. 

Íróworkshopot is terveznek : megállapodás jött 

létre a diákok és a könyvtár között / Sugár Gabi. 

- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. 

évf. 047. sz. (2021. február 25.), p. 1. - ill. 



 Együttműködési szerződést kötött a 

JAMVK és a Tatabányai Városi Diákön-

kormányzat közös programok megvalósí-

tására. 

13. 

Jász Attila a Kultúrhőmérőben : a járvány alatt is 

lapozgatták az Új Forrást / S. G. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 029. sz. 

(2021. február 4.), p. 12. - ill. 

 Jász Attila költő az Új Forrás főszerkesz-

tője volt a JAMVK Kultúrhőmérőjének 

vendége. 

14. 

Jutalmat kaptak a bajnai adventi barangoló ver-

seny legjobbjai / Walczer P. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 026. sz. 

(2021. február 1.), p. 4. - ill. 

 A bajnai Községi Könyvtár Adventi ba-

rangoló címel versenyt hirdetett , melyen 

közel ötven helyi iskolás vett részt. 

15. 

Kedvet kaptak az olvasáshoz : szívesen meséltek 

egymásnak a diákok / W. P. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 047. sz. 

(2021. február 25.), p. 12. - ill. 

 Nemzetközi könyvajándék nap keretében 

az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár munkatársai gyermek könyve-

ket ajándékoztak a helyi József Attila Ál-

talános Iskolának. 

16. 

Könyvajánló közmunkáért : [hír]. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 048. 

sz. (2021. február 26.), p. 4. 

 50 órás közösségi munka fiataloknak a 

tatai Móricz Zs. Városi Könyvtárban. 

17. 

Könyvtárban járt a diákönkormányzat : progra-

mokkal töltenék meg a közösségi teret / Kiss T. 

József. - In: Kisalföld : a család napilapja : ko-

máromi kiadás. - 76. évf. 048. sz. (2021. február 

26.), p. 9. - ill. 

 Együttműködési megállapodást írt alá 

Mikolasek Zsófia könyvtár igazgató és 

Kerekes Máté diákönkormányzati vezető 

közös programokról. 

18. 

Közösségi szolgálat a tékában : személyes aján-

lókat is készítenek a fiatalok / S. G. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 041. 

sz. (2021. február 18.), p. 12. - ill. 

 Iskolai Közösségi Szolgálat a JAMVK-

ban. 

19. 

Közösségi szolgálati idő a könyvtárban. - In: 

Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. 

- 76. évf. 048. sz. (2021. február 26.), p. 8. 

 Könyvajánló készítésével igazolható az 

iskolai közösségi szolgálat teljesítése a 

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-

ban. 

20. 

Macikiállítás a könyvtárban / K.D. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 031. 

sz. (2021. február 6.), p. 1-2. - ill. 

   Tartalom: Több mint száz macit csodálhattak 

meg az ovisok : Varga-Nagy Zsófia gyűjteménye 

már 530 medvéből áll, amelyek egy fűtött ga-

rázsban "élnek" 

 A bábolnai könyvtár aulájában kiállítás 

nyílt a komáromi Varga-Nagy Zsófia 

mackó gyűjteményéből. 

21. 

Megismerték a madarakat : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 029. sz. 

(2021. február 4.), p. 4. 

 A bábolnai Százszorszép Óvoda óvodása-

inak a madarak témakörben szervezett 

foglalkozást a helyi könyvtár. 

22. 

Mese Szelence program indult : a Helischer Jó-

zsef Városi Könyvtár mesekönyvekkel segít / 

Pölt Z. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 



Óra. - 32. évf. 033. sz. (2021. február 9.), p. 1. - 

ill. 

 Az óvodai nevelés segítésére Mese Sze-

lence elnevezéssel programot indított az 

esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár. 

23. 

"Mi Komárom-Esztergom megyeiek vagyunk" - 

Szűkebb hazánk kincsei a Komárom-Esztergom 

Megyei Értéktárban / Márku Mónika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 

15-17. 

 Könyvismertetés a Komárom-Esztergom 

Megyei Önkormányzat gondozásában 

megjelent „Mi Komárom-Esztergom me-

gyeiek vagyunk" - Szűkebb hazánk kin-

csei a Komárom-Esztergom Megyei Ér-

téktárban című kiadványról, melynek tar-

talmi részét, az értékek bemutatását dr. 

Horváth Géza könyvtáros-helytörténész 

írta. 

24. 

Mi mindennel foglalkozunk mi : Lépések a do-

bóléc körül / Horváth Szabolcs. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onli-

ne utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 12. 

 Horváth Szabolcs könyvtáros hobbijáról. 

25. 

Pénteken jár le a határidő : [hír]. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 036. sz. 

(2021. február 12.), p. 4. 

 Farsangi kvízjátékot hirdetett a kocsi Fa-

luház és könyvtár. 

26. 

Szerkesztői üdvözlet / Szikszai Edina. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. sz. (2020), p. 

2. 

 

 Szikszai Edinának a KemLib új főszer-

kesztőjének rövid bemutatkozása. 

27. 

   Tervek és elkészült fejlesztések. - In: Jó sze-

rencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes 

lapja. - 02. évf. 02. sz. (2021. február), p. 7. - ill. 

 Lusztig Péter önkormányzati képviselő a 

Bánhidán megvalósult, folyamatban lévő 

és tervezett fejlesztésekről. 

28. 

Textlib tanfolyam - nem csak kezdőknek / Fábi-

án Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 7-9. 

sz. (2020), p. 5-6. - ill. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár KSZR osztályának munkatársai 2020. 

nyarán két alkalommal tartottak Textlib 

tanfolyamot kistérségi könyvtárosoknak. 

29. 

Több mint száz új könyv érkezett : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 

035. sz. (2021. február 11.), p. 4. 

 A nagyigmándi Magos Könyvtár a Mikes 

Kelemen Program keretében több mint 

100 könyvet kapott. 

30. 

Újra lehet kölcsönözni : fapados nyitás a 

Bánhidai Fiókkönyvtárban / S. G. - In: Komá-

rom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 040. 

sz. (2021. február 17.), p. 6. - ill. 

 Febr. 17.-től részleges szolgáltatásokkal 

nyit a JAMVK Bánhidai Fiókkönyvtára. 

31. 

Vituális nyelvi megmérettetés / Szász Dalma 

Kitti. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. 

- 32. évf. 043. sz. (2021. február 20.), p. 4. - ill. 

 Online családi nyelvi vetélkedő a 

JAMVK-ban. 
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