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A József Attila Megyei és Városi
Könyvtár megnyitó ünnep
epsége
SZIKSZAI EDINA
Egy új Könyvtár megnyitójaa m
mindig izgalmas feladat, szakmailag és mindenn szempontból:
s
számtalan feladat, hónapokig tartóó eelőkészületek
előzik meg az ilyen eseményeket.
t. Nem is beszélve a pandémia által elénk vetí
etített nehézségekről. Nem egy sima cikket készü
zülök most írni
a megnyitóról, hiszen azt a valódi új
újságírók megírták már az esemény másnapján,
n, hanem egy
„egyszerű” könyvtáros szemüvegén
én át szeretnék
írni róla.

Megható volt látni
ni az érdeklődő olvasókat,
ahogyan várták a nyitá
itás pillanatát, hogy végre
újra találkozhassanak kedvenc
ke
könyvtárosaikkal,
végre újra kibeszélhessü
sük, hogy kivel mi történt
a járvány ideje alatt, miközben
m
„lekeressük” a
Textlibben a kért könyve
vet.
Nagyon izgultunk,
k, azt hiszem, kivétel nélkül mindenki izgatottt volt a dolgozók közül,
hogy minden rendben működjön,
mű
a technika ördöge nehogy megtréfáljo
ljon minket, hogy mindent
megtaláljunk elsőre a hatalmas
ha
olvasói térben ….
és még sorolhatnám.

2020. szeptember végétől
ő eg
egészen 2021.
május 28-ig nem jöhetett olvasó a Könyvtárba,
előbb a bezárás, a költözés, majd
jd a Kormány
által megszabott rendelkezések mia
iatt. Persze mi
örültük annak egyrészről, hogy ne
nem kapkodva
kell „belaknunk” ezt a hatalmas, új épületet, hanem bőven volt időnk mindenre,, hogy
h
valóban
felkészülve tudjuk fogadni a tatabán
ányai és a vonzáskörzetéből idesereglő tömegeket.
et.
A megnyitó pillanatai.
i. (Fotó:
(Fo Tari-Székely Karola)

Első olvasóink. (Fotó: Tari-Székely
ely Karola)
K

A magam nevében
en elmondhatom, hogy úgy
izgultam, mint egy friss
issdiplomás könyvtáros az
első munkanapján: mii llesz, ha nem tudok azonnal válaszolni egy kérdé
désre, mi lesz, ha nem találok meg egy könyvett a polcon és a raktárban
sem. Persze utólag már
ár tudom, hogy nem volt
semmi nehézség, hiszen
en én október óta jártam/
járhattam ebben a csod
odás új környezetben, míg
az olvasó és minden érde
rdeklődő életében először.

Azt hiszem nagyon jól sikerült a megnyitó,
szép beszédek hangzottak el, kellemes zene is
felcsendült és végre voltak olvasóink, nem csak
virtuálisan vagy „fapados” könyvtári szolgáltatás
útján. Élet költözött ebbe a 6 emeletbe, pincétől a
„padlásig”, az olvasóközönség és minden Munkatársunk legnagyobb örömére. (Szerk. megjegyzése: Sajnos a cikk megírása óta szomorú hírt kaptunk, így az alábbi képpel is szeretnénk adózni Dr.
Monostori Imre, Könyvtárunk korábbi igazgatójának
emléke előtt, amely a Könyvtár megnyitóján készült.)

A képen: néhai Dr. Monostori Imre, könyvtárunk korábbi igazgatója. (Fotó forrása: tatabanya.hu)

Engedjétek meg, hogy közöljem most teljes
terjedelmében Mikolasek Zsófia igazgató aszszony ünnepi beszédét:
" Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony, Polgármester Asszony, Képviselő Úr, Elnök Úr,
drága Kollégák, kedves Meghívottak!
Az első szavak legyenek a köszönet szavai.
Köszönöm Igazgató Uraknak, hogy előkészítették munkájukkal azt, hogy a könyvtár megújuljon. Köszönöm Bencsik János képviselő úrnak
azt a bizonyos széljegyzetet a Modern Városok
Program megállapodásán, ami nélkül ma nem
lehetnénk itt. Köszönöm Schmidt Csaba korábbi
polgármester úrnak azt, hogy elindította és figyelemmel kísérte a könyvtárépítés folyamatát és
köszönöm polgármester asszonynak, hogy nagynagy szívvel, érdeklődéssel és bizalommal felénk
végigvitte azt. Köszönöm a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, hogy mindenben segítettek nekünk.
De engedjék meg, hogy a legmélyebb köszönetemet a könyvtárosoknak fejezzem ki.
Azoknak a kollégáknak, akik most itt állnak-

ülnek közöttünk színes kendőikben. Akik mindannyian valamilyenek és mindannyian mások.
Akik az elmúlt két évben szívvel és lélekkel dolgoztak azon, hogy ez a könyvtár szolgálhassa a
lakosságot. Minden nehézség között, időnként
megalázó körülmények mellett, mert bár mások
vagyunk, és a kendőink más színűek – a hűség
ideköt minket. Falakat, eszközöket, technikát
adunk most át. És a jövőre 70 éves könyvtár több
száz könyvtárosának mindennapi munkáját, a
könyvekhez, a dokumentumokhoz tett tudást,
szakértelmet, értéket. Ezek azok, amik a könyvtár átadott falainak értelmet adnak. Emlékezzünk
rájuk, hajtsuk meg előttük fejünket és köszönjük
meg nekik is.
Miért kell a könyvtár? A könyvtár demokratikus intézmény. Mindenki számára nyitott,
alapszolgáltatásai ingyenesek, bárki számára
hozzáférhetőek. Ingyenes és hozzáférhető a jó
szó, a figyelem, a segíteni akarás is, amivel olvasóinkat fogadjuk. Segítjük azt, aki nem boldogul
a betűk világában, de örömmel, tudással és nyitottan várjuk az egy témában elmélyülni vágyó
kutatókat.
Türelmesek vagyunk a digitális eszközöket
használni nem tudókhoz, de tudunk új technikát
felmutatni akár középiskolásoknak is. Gyűjtjük a
gyengénlátók, a más anyanyelven megszólalók
speciális irodalmát. Megsimítjuk a gyermekfejeket, és támasza vagyunk a már reszkető kezeknek. Legyen hát ez a könyvtár a városé, a falué, a
megyéé, a kicsié, a nagyé, a férfi és a nőé, az
egyedülállóé és a családosé, a szegényé és a gazdagé. Legyen ez a könyvtár mindenkié!”

Alakulóban a digitalizálási munkacsoport

Megyei helyismereti
JAMVK-ban

MÁRKU MÓNIKA

MÁRKU MÓNIKA

Régóta dédelgetett álmunk, vágyunk most
igazán megvalósulni látszik. Kihasználva az új
könyvtár adottságait (külön digitalizáló szoba) és
technikai fejlettségét, (új) erőre kaphat az eddig
csak „kínlódó” digitalizálásunk. Most már rendelkezésünkre állnak a legmodernebb eszközök,
gyakorlatilag a lelkesedés is megvan (amint az a
munkacsoport létszámából látszik), hogy komoly
munka kezdődjön e téren. Ennek megvalósítására ült össze első alkalommal a digitalizálási
munkacsoport a könyvtár oktatótermében 2021.
február 4-én.

A József Attila Megyei és Városi Könyvár
2021. június 14-én megyei helyismereti workshopot
tartott megyében élő helytörténeti kutatók, könyvtárosok és közművelődési szakemberek számára. A
délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényen 18-an vettek részt Tatabányáról, Tatáról, Oroszlányból, Dorogról, Lábatlanról és Esztergomból. Függetlenül attól,
hogy még érvényben vannak bizonyos járványügyi
szabályok (pl. a könyvtárak csak védettségi igazolvánnyal látogathatók) azt hiszem, ez a létszám nagyon jónak mondható. A program moderátora és
egyik előadója Márku Mónika, a JAMVK helytörténész könyvtárosa volt, aki beszámolt a rendezvény
céljairól, s a további tervekről. Az előadássorozat
célja a megyei helytörténeti források megismeré-

A jelen lévő kollégákkal Török Csaba ismertette a tavalyi év során, a KDS-K pályázat
keretében véghezvitt digitalizálás eredményeit.
A pályázat során elkészített digitalizálási tervet
csupán tovább kell gondolnunk, ki kell lépnünk a
pályázat korlátaiból, s el kell készítenünk saját
stratégiánkat. Természetesen meg kell tartanunk
a már jól bevált módszereket, továbbra is ragaszkodnunk kell a minőséghez, de mi határozzuk
meg az utat, a digitalizálandó dokumentumok
körét, sorrendjét. Ehhez el kell készíteni az új
digitalizálási tervet, meg kell tervezni a stratégiát, meg kell nevezni a feladatok és munkaterületek felelőseit.
Az első alkalommal, mindezen feladatok
csak meghatározásra kerültek, a tényleges alakuló ülés, azt mondhatjuk,. hogy a következő alkalommal várható. Annyi azonban már biztos,
hogy a többség akaratának eleget téve és persze
„önként vállalva” megválasztottuk munkacsoportunk vezetőjét Hatvani István személyében.
Megállapodtunk, hogy a következő esedékes
megbeszélésünkre dr. Horváth Géza, Márku
Mónika és Hatvani István elkészítenek egy digitalizálási terv-javaslatot figyelembe véve a megbeszélésen elhangzottakat, az eddigi módszereket, az új lehetőségeket, a szerzői jogi ismereteket és a kollégák javaslatait.

workshop

a

se, a kutatások támogatása és minél szélesebb
körben való hozzáférhetővé tétele.

A képeket Tari-Székely Karola készítette

A megyei helytörténet felrázása eddigi
nyugvópontjáról és az egymással való kapcsolattartás felélénkítése. Remélve, hogy az első alkalom sikeres lesz, a program rendezvénysorozattá
válik, s évente 2-3 alkalommal más-más megyei
helyszíneken folytatódik majd. A megjelenteket
Mikolasek Zsófia könyvtárigazgató köszöntötte,
majd egy 25 perces video-összeállítást tekintettünk meg a könyvtár történetéről. A kisfilmet
követően Márku Mónika ismertette a könyvtár
helyismereti tevékenységét, szolgáltatásait. Szó
esett az eddig kiadott jelentősebb kiadványokról,
s a könyvtár széleskörű szakmai kapcsolatairól.

Bemutatásra került a helytörténeti csoport honlapja és távolabbi célként az intézmény digitalizálási stratégiája is.

A képeket Tari-Székely Karola készítette

A workshop második előadója dr. Horváth
Géza, a JAMVK helytörténész könyvtárosa volt.
Ő a helyismereti állomány külön gyűjteményként kezelt részéről, a muzeális állományról tartott prezentációval egybekötött előadást. A
szakmai előadásokat rövid szünet követte, majd
közel két órás intézménytúrára indultak a résztvevők Márku Mónika és dr. Horváth Géza vezetésével „a pincétől a padlásig”. A túra során a
kisebb szakmai beszélgetések mellett gyakran
elhangzottak a „Csak ámulunk és bámulunk” és
az „Irigykedünk rátok” kifejezések is. Bízom
benne, hogy a vizuális élmény mellett szakmai
táplálékkal is szolgáltunk és hasonló lelkesedéssel folytatjuk elkezdett utunkat!

A képeket Tari-Székely Karola készítette

Andrissal, vagy nélküle? – avagy helytörténeti médiatábor a JAMVK-ban

MÁRKU MÓNIKA

A pandémia kellős közepén értesültünk róla,
hogy az NKA Közgyűjteményi Kollágiuma pályázatot hirdet helyismereti médiatáborok szervezésére
középiskolások számára. Mint általában szokott lenni, itt is igen szűkös volt határidő. Az nem volt kérdés, hogy pályázunk, még annak ellenére sem, hogy
nem lehetett tudni, vajon a tervezett június közepi
időpontban, már lehet-e egyáltalán táborokat tartani.
Tanácskoztunk, ötleteltünk, végül megszületett a
pályázati anyag. Erőfeszítésünket siker koronázta,
hiszen több mint 600 ezer forintot nyertünk, és a
járványügyi intézkedések is fellazultak a nyárra.

A médiatábor résztvevői. Fotó: Hatvani István

Táborunkat június 21. és június 25. között hirdettük meg az ifjúságnak. A jelentkezések lezárulta
után aztán azzal szembesültünk, hogy a táborozók
több mint a fele egyáltalán nem kötődik Tatabányához (Győrből, Komáromból és Vértesszőlősről érkeztek), ráadásul a fiúk felét Andrásnak hívják!  Ez a
helyzet aztán meg is nehezítette egy kicsit a dolgunkat, hiszen olyan előzetes felkészülést kívánt, olyan
feladatok összeállítását igényelte, amiket egy nem
helyben lakó, s a várost egyáltalán nem, vagy csak
épphogy ismerő fiatal is mindenféle gond nélkül képes legyen megoldani.
Elérkezett a tábor ideje. Vártuk már mi is, s
gondolom várták a diákok is. Mi azért izgultunk,
mert először szerveztünk ilyen jellegű tábort, a diákok meg azért, mert először vettek részt ilyenen. Az
első nap legelső programja természetesen az egymással való megismerkedés, a feszültség oldása volt kü-

lönböző játékos feladatokkal. Ezt követően Dr. Simonik Péter tartott előadást az ifjúságnak Tatabánya
1947 előtti történetéből, majd dr. Horváth Géza néhány alapfogalommal és a könyvtár helyismereti
munkájával ismertette meg a táborozókat. A rengeteg
információ és tudásanyagot követően kisorsoltuk a
csapatokat, akik a tábor ideje alatt együtt fognak dolgozni a feladatokon. Lehet, hogy Fortuna keze van a
dologban, de sikerült mindegyik csapatba Andrást
sorsolni, sőt még a csapatok összetétele is vegyesen
alakult.
Az első igazi csapatmunka ezután következett
az ún. QR-kódos játékkal. Ehhez nemcsak addigi
ismereteiket kellett alkalmazniuk a diákoknak, hanem
kütyütudásukat is, hiszen minden egyes feladathoz
QR-kódon keresztül jutottak hozzá. Használniuk
kellett a Fortepan weboldalt képek kereséséhez, a
Hungaricana adatbázist cikkek kereséséhez, a
Youtube-ot videó kereséséhez, a Google Maps-ot
GPS helymeghatározáshoz, a helyismereti honlapot a
helyi filmtörténet megismeréséhez, az önkormányzat
honlapját információ gyűjtéshez, továbbá természetesen a könyvtár opac-ját az állományban való kereséshez. Mindezek után elmondhatom, hogy nemcsak ők,
hanem mi is kellően elfáradtunk az első nap végére,
amit még a 36 fokos hőség is tetézett.

Interjú Bencsik Jánossal. Fotó: Hatvani István

A második napon, a még mindig kánikulai meleget elkerülve a csapatok már délelőtt elindultak a
helytörténeti túrára, melynek során az újvárosi városrész szobraihoz, emlékműveihez és –tábláihoz kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk megadott
útvonal alapján. Egy kis pihenést és az ebédet követően párhuzamosan folytak a tevékenységek. Míg az
egyik csapat a digitalizáló műhellyel ismerkedett,
addig egy másik csapat a könyvtár olvasóitól szerzett
információkat a náluk lévő fényképekről, a harmadik

csapat pedig anyagokat gyűjtött a korábban kisorsolt
interjúalanyához.
A szerda délelőttöt a Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzenjében töltöttük, ahol Kovács
Éva drámapedagógus tartott az ifjúságnak múzeumpedagógiai foglalkozást. Majd pedig Magyar Anna
kalauzolt minket a bányagépek és –művelés világában. Ekkora már nemcsak a látvány és a sok információ, hanem a tikkasztó hőség is kellőképpen lefárasztotta a csapatot. Visszatérve a könyvtárba jól esett az
ebéd, majd a hűsítő fagyizás. A délután folyamán a
diákok a Digitális laborral ismerkedtek meg. Ez volt
az a nap is, ami nem ért véget 16 órakor, hiszen 19
órakor csillagászati előadást hallgattak, 21 órakor
focimeccset néztek, bujócskáztak, társasoztak, s az
egész éjszakát az épületben töltötték.
A tábor negyedik napján úgynevezett ÉLŐ
KÖNYVTÁRRAL készültünk a táborozóknak. Négy,
az élet különböző területén tevékenykedő, helyi személlyel kellett 20-20 percet beszélgetnie minden
csapatnak. Élő könyveink voltak: Rabóczky Erzsébet
cukrászmester, a STOP cukrászda alapítótulajdonosa, Dr. Ravasz Éva muzeológus, történész, a
Tatabányai Városi Levéltár korábbi igazgatója; Kónya Lajos aranykoszorús hangszerkészítő mester és
Szabó György vállalkozó, a TBSC egykori labdarúgója. Izgultunk, hiszen először vettünk részt hasonló
eseményen. A „Könyvek” az olvasóktól, az olvasók a
„Könyvektől” tartottak, mi pedig attól, hogy jól sikerüljön a program, s mindenki pozitív élményekkel
gazdagodjon. Aztán bebizonyosodott, hogy kár volt
aggódni, mert remekül éreztük magunkat. A mai
délután a következő napi podcastekre való felkészülésről és plakátok készítéséről szólt.
Péntek. A tábor utolsó napja. Interjúk,
podcastek készítése várt a csapatokra. Délelőtt megtörténtek az interjúk Szücsné Posztovics Ilona polgármesterrel, Bársony László egykori alpolgármesterrel, az OMBKE Tatabányai Csoportja elnökével,
Bencsik János térségi országgyűlési képviselővel és
Dallos István fotóművésszel. A délután folyamán a
felvett beszélgetésekből elkészültek a podcastek,
majd a tábor zárásaként egy közös csoportkép készült
megörökítve az együtt töltött időt, a tábor élményét.

Évkönyvbemutató a megyei könyvtárban

Könyvtári tematikus
JAMVK-ban

MÁRKU MÓNIKA

MÁRKU MÓNIKA

2021. június 28-án, délután 16 órai kezdettel
tartottuk meg kétévenként szokásos könyvtári évkönyvünk bemutatóját. A program helyszíne a megyei könyvtár új épületének földszinti rendezvényterme volt. Az érdeklődőket Mikolasek Zsófia
könyvtárvezető asszony köszöntötte.

2021. június 28-án a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat a József Attila Megyei és
Városi Könyvtárral együttműködve megyei identitásnapot rendezett a könyvtárban. A könyvtári
tematikus települési találkozó a Megyénk körül
megyünk körül projekt keretében került megrendezésre. A 10 órakor kezdődő rendezvényt
Mikolasek Zsófia, a könyvtár igazgatója és Dr.
Veres Zoltán megyei jegyző nyitották meg. Az
igazgató asszony köszöntője után jegyzőúr beszélt a megyei önkormányzat Megyénk körül
megyünk körül elnevezésű sikeres identitás
programjáról, melynek során megyei települések
találkoznak egymással, hogy megismerkedjenek
egymás hagyományaival, kulturális és művészeti
életével, a helyi identitástudat erősítése céljából.

A rendezvény moderátora Dr. Horváth Géza
helytörténész-könyvtáros volt. A hagyományokhoz
híven az Évkönyv tanulmányait azok szerzői ismertették röviden. Először a könyvtárszakmai és –
módszertani tanulmányok összefoglalóit hallgathattuk meg, majd a Helytörténet, Helyismeret rovat írásainak bemutatása következett. Ennek a résznek a
témája, az emlékévhez kötődve Trianon volt. A a
tanulmányokon túl két Trianon bibliográfia is bekerült a kötetbe.
Az Évkönyvben Feketsné Kisvarga Anita osztályvezető, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményszervezési gyakorlatát és dokumentumállományát ismertette. Nász János osztályvezető a
megyei könyvtár 2018-2019-es Öko-esték rendezvénysorozatait foglalta össze. Fábián Ildikó osztályvezető a KSZR (Kistérségi Könyvtári Szolgáltató
Rendszer) elmúlt hét évéről, Suller Ildikó gyermekkönyvtári-csoportvezető a gyermekprogramokról és
táborokról, valamint a tervekről beszélt. Márku Mónika a könyvtár KDS-K keretein belül, pályázati forrásból megvalósított állománydigitalizálásról, magáról a Könyvtári Digitalizálási Stratégiáról tartotta
meg előadását.
Szilassi Andrea, aki tanulmányának megírásakor még a megyei könyvtár munkatársa volt, sikeres
NetNagyi programjáról és a nemzetközi példákról
szólt. A helytörténeti rovat szerzői közül Dr. Simonik
Péter volt csak jelen személyesen. Ő egy Bölcskévy
Ilona elnevezésű, dési származású tatabányai tanítónő
sorsát mutatta be Trianon előtt és után családi levelezések, anyakönyvek alapján. Dr. Varga Balázs és Dr.
Horváth Csaba Sándor tanulmányait Dr. Horváth
Géza méltatta. A könyvbemutató végén pedig minden
szerző megkapta tiszteletpéldányát.

találkozó

a

Ezt követően elhangzott a megyei önkormányzat és a megyei könyvtár sok éve tartó kapcsolata, együttműködése, rendezvények szervezésében és lebonyolításában, továbbá kiadványok készítésében. A köszöntő beszédeket követően Dr. Horváth Géza tartott előadásokat a jelenlévőknek a könyvtár történetéről, és az érdeklődőket intézménytúrákon vezettük végig az épületben. Az ebédszünet után igazgató asszony
mesélt a költözés és a pandémia alatt folyó munkákról, majd a Kifordítva zenekar adott fergeteges irodalmi-zenei műsort a könyvár rendezvénytermében. A nap programsorozatát a 16
órakor kezdődő Évkönyvbemutató zárta le.

Tanulmányúton Nyitraivánkán

MÁRKU MÓNIKA
2021. július 7-én, a Tatabányai Városi Levéltár meghívottjaiként Dr. Horváth Géza és
Nász János kollégámmal tanulmányúton vettünk
részt a szlovákiai Nyitraivánkán. A kirándulásra
8 órakor indultunk autóbusszal a városi levéltár,
a tatabányai múzeum és a múzeum baráti köre
tagjaival, mintegy 27-en. Első állomásunk a
Nyitraivánkai Állami Levéltár volt. Itt részletes
tájékoztatást kaptunk a levéltár vezetőjétől az
intézmény történetéről, a náluk őrzött dokumentumokról és egy kiállítást is megnéztünk a levéltár különleges anyagaiból (török kori oklevelek,
céhlevelek, nemesi gyászjelentések, királyi adománylevelek, 17. századi köziratok, stb.). Az
előadást és a kiállítást követően bejártuk az épület raktárait, ahol az értékes iratanyagokat tárolják. A levéltári látogatás után koszorúzni indultunk Tóth Vilmos sírhelyéhez a település egyik
patinás temetőjébe. A levéltár igazgatója a megemlékezést követően megmutatta nekünk a temető híres halottainak sírhelyeit is. Ezt követően
polgármester asszony egy helyi vendéglőben
látott minket vendégül. A szívélyes fogadtatás
után ismét buszra ültünk és elindultunk
Ógyallára, ebédünk helyszínére. Miután kielégítettük fizikai szükségletünket, s lehűltünk egy
kicsit a tikkasztó meleg után a kellemes klímájú
étteremben, elindultunk Gútára, a vízimalommúzeumba. Itt egy kedves hölgy beszélt nekünk
a vízimalmok és a lisztkészítés történetéről. Ezután már csak a hazaút volt hátra. Az egész kirándulás rendkívül jó hangulatban telt a nagy
meleg ellenére, de jól esett már koraestére hazaérni.
Nyári könyvvásár a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
ZANTLEITNER LAURA
A megyei könyvtár megújult épületében
2021. július 19-én kerülhetett megrendezésre
először az olvasóközönség által egyik legkedveltebb rendezvény: a könyvvásár.

A megvásárolható folyóiratok és könyvek a
könyvtár állományából selejtezésre került, valamint a nagylelkű olvasók által korábban felajánlott kötetek közül kerültek ki. A témákat tekintve
is mindenki megtalálhatta az érdeklődésének
megfelelőt: bőséggel válogathattak a látogatók
szépirodalmi és szakirodalmi, ifjúsági és gyermekkönyvek közül.
A változékony időre való tekintettel a
könyvtár előadótermében kerültek felállításra az
asztalok, amik kora délelőttől várták könyvektől
roskadozva az érdeklődőket. Már nyitás előtt is
izgatott látogatók csoportja gyűlt össze a könyvtár előtt, várva, hogy az elsők között indulhassanak kincskeresésre.
A program során végig tele volt a terem a
kínálatot böngésző, könyvkupacokkal egyensúlyozó olvasókkal. Az asztalokon megüresedett
helyeket közösségi szolgálatot végző lelkes diákok töltögették fel folyamatosan.
A rendezvény sikerét a nagyszámú érdeklődő mellett a vásár során új gazdára talált 2233
db könyv és 450 db folyóirat is mutatja.
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Internet Fiesta Komáromb
mban

SZILASSI
JUDIT

ANDREA

ÉS

DUDÁS

A Jókai Mór Városi Könyvtá
tár idén először
kapcsolódott be az Internet Fiesta
ta 22 éve tartó
programsorozatába. Alkalmazkodv
dva a járványhelyzethez, két információkeresőő vvetélkedőt szerveztünk. Egyet gyermekeknek, a másikat pedig
korhatártól, lakóhelytől függetlenüll bárkinek.
b

Helytörténeti gyű
yűjteményünk komáromi lapjai 1841-től rendelke
kezésre állnak digitalizálva köszönhetően a 2009--ben, az OSZK munkatársai
által végzett projektn
tnek. Helytörténeti cikkekből
szintén található jó néh
éhány megújult honlapunkon,
melyek többségét levél
éltárosok írták.

Az elektronikus feladatlapokk honlapunk űrlapszerkesztő bővítményével készül
ültek. Amint az
egy ilyen eseménytől elvárható, a kitöltés
ki
számítógép mellett tablettel és okostelefonnnal is megoldható volt, a visszajelzések pedig villámgyorsan,
megbízhatóan érkeztek. Március 188-tól 6 napon át
vártuk a helyes megfejtéseket.
Mozaikok Komárom történetéből
Ez az esemény címe alapján egy
eg településtörténeti vetélkedőnek tűnhet, de egyá
yáltalán nem az
volt. Nem annyira Komárom múltj
ltjának ismeretét
igényelte, sokkal inkább türelmet és időráfordítást.
Némi információmorzsa nyomán elindulva
e
kutakodni kellett régi újságokban és újab
jabb keletű helytörténeti cikkekben. Mindehhez a versenyzőknek
el sem kellett hagyniuk honlapunka
kat, hiszen mindent megtalálhattak helyben – hasz
sználva a menüt
vagy a keresőmotorokat.

A régi, komárom
mi sajtóból legtöbbször újsághirdetésekre vonatkoz
ozó feladatokat adtunk, hogy
versenyzőinknek ne kkelljen megküzdeniük a régi,
dagályos nyelvezetűű m
mondatokkal, számos nehe-

zen érthető kifejezéssel. Azért egy kivétel ebben is
akadt: az egykori, ún. koldulási adó létezésére vonatkozó rövid cikket át kellett olvasniuk a résztvevőknek a válaszadáshoz. Azt gondolom, régi újsághirdetések böngészése egyfelől szórakoztató
elfoglaltságot jelent, másfelől biztosan elgondolkodtatja az olvasót.
A visszajelzések alapján sikerült örömteli
perceket nyújtani a 34 résztvevőnek, akik közül 18
személy vehet át jutalmat. A nyertesek névsorát és
a helyes megfejtéseket közzétettük honlapunkon
itt:
https://www.jmvk-komarom.hu/onlinevetelkedoink-eredmenyhirdetese/
Örömünkre szolgált, hogy nemcsak Komáromból és megyénkből, hanem szlovákiai magyarok lakta településekről is érkeztek megfejtések.
Nyomozd ki, nézz utána!
Könyvtárunk gyermekrészlege első alkalommal vett részt az Internet Fiesta programban.
Figyelembe véve, hogy jelenleg a könyvtárak országosan zárva vannak, interneten kikereshető
feladatokat, kérdéseket próbáltunk összeállítani
Tadjerné Sipos Katalin kolléganőmmel. Úgy gondoltuk, hogy a legalább 10 éves korú általános
iskolás gyermekeket hívjuk erre a játékra.

Nagyon örültünk, hogy tárgyi nyereményekkel is
versenyre tudtuk ösztönözni a résztvevőket. A
kérdéseket a mai gyermek- és ifjúsági irodalom
legnépszerűbb olvasmányaiból válogattuk.
A kvízhez jelenkori hazai és külföldi szerzők
legolvasottabb könyveit használtuk fel. A 10 kérdés között egy beugratóst is adtunk, mivel mindhárom választási lehetőség helyes volt. A maximális
13 pontot hárman érték el: Bernvalner Dániel Tatabányáról, Lakatos András Budapestről és Fegyverneki Sámuel Komáromból.
Reméljük, jövőre is lehetőségünk lesz részt
venni az Internet Fiesta projektben és még gazdagabb, sokrétűbb programmal készülünk majd olvasónk számára.
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Egy fotós – gép nélkül - Komondi
Kom
Ágnes Tata c. könyvének bem
emutatója

SINKÓ ILDIKÓ

Hogy álltak az ötl
tlethez pl. a magánhelyek tulajdonosai? Hogy kerültek
ek bele a könyvbe emberek (betartva a szigorú GDPR
R szabályokat)?Mi maradt ki és
miért?

Örömmel teli izgalommal készü
zültünk a tegnapi
könyvbemutatóra. Volt bennem némi
mi feszültség: az
utolsó könyvbemutatót én koordináltam
am 2020. március
11-én …azóta ismert okok miatt le kellett
ke
mondanunk
összes meghívott előadónkat. Most ped
edig haló porainkból kell felélednünk, újra visszatérni az online világból
a személyes találkozásig, mindenféle
éle szabályoknak,
korlátozásoknak megfelelve. Nem könn
nnyű…
Ezért is örültem, hogy egy hely
elytörténeti könyv
bemutatásával indulhatunk: Komondii Ágnes Tata című, gyönyörű képeket tartalmazó, igény
nyes könyvével.
Egyfelől könnyű dolgom volt, mert
m
Ági szuper
plakátot készített (ja, kérem a szakma eelőnyei!),
ő
másfelől ott motoszkált a fejemben, hogy hő
hőségrekordokat
döntöget az időjárás, 3 napja hivat
atalosan zárva a
könyvtár…lesznek érdeklődök egyálta
ltalán??? Megsúgom: jöttek, szép számmal, nemcsak ismerősök,
i
barátok. S résztvevői voltak egy kötetlen, kulisszatitkokat
ku
is
eláruló, pörgős beszélgetésnek. Komon
ondi Ágnest sokan
ismerik, mint a KÉPEX Fotó egykorii ttulajdonosát. Mi
indította, hogy feladva a stúdiót, nekiv
ivágjon a nagyvilágnak? Mikor pattant ki az ötlet, hog
ogy más szemmel
mutassa be Tatát a tataiaknak és a váro
rosunkba látogató
érdeklődőknek? Mi alapján válogatta a helyszíneket és
a képeket? A jónál is van mindig jobb…
…

Komondi Ágnes dedik
edikál. (Fotó: Goldschmidt Éva)

A válaszokat nem árulom el, hiszen ez volt az első könyvbemutató (kös
öszönjük a bizalmat!), de Ági
terveiben további lehetős
tőségek is szerepelnek.
Gyönyörűen becso
somagolt könyvek várták, hogy
gazdára leljenek, ajándék
dékba vigyék őket, dedikálásra is
volt lehetőség. Aki lemaaradt, itt megrendelheti a könyvet: https://tatakonyv.hu
.hu/ Illetve ezeken a helyeken
személyesen megvásáro
árolhatja: Tourinform, Smith’s
Fotó, Agora könyvesbolt
olt

MI TÖRTÉNT A KSZR HÁZA
HÁ
TÁJÁN?
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Az online tanulás eszközei
zei és
módszerei
BALOGH ANETT
Könyvtári Intézet Könyvtárii SzakS
és Továbbképzési Osztálya "Az online tanulás
t
módszerei
és
eszközei"
(27
(27633-3/2019/
KONYVLEV) elnevezésű akkredit
ditált ingyenes
tanfolyamot indított. A képzésben 22 fő vett részt
az ország minden területéről. A József
J
Attila
Megyei és Városi Könyvtárából a Megyei Ellátás és Módszertani Osztálya munkat
atársai Balogh
Anett és Fábián Ildikó osztályvezető
tő vettek részt.
A tanfolyam 30 óra, 2x1 nap
ap, ami 2021.
február 4-én és február 25-én 9 órai
ó
kezdettel
online előadás / konzultáció formájá
ájában valósult
meg. A két időpont közötti időtart
ő rtamot otthoni
munka egészítette ki távoktatásoss támogatással.
t
A tanfolyam órarendjét, kötelezőő éés ajánlott olvasmányainak jegyzékét, informáci
ciókat, feladatokat, tananyagot a haladás sorrendj
djében az intézet távoktatási felületén tették lehető
tővé.
A képzés célja, az volt, hogyy a résztvevők
bevezetést nyerjenek az online tanul
ulás és tanulási
környezete fogalmaiba, megismerjé
rjék jellemzőit,
elsajátítsák tanulói kompetenciáitt éés a tanulási
stílusokat, stratégiákat. A képzés ssorán a résztvevők jártasságot szereztek az elektr
ktronikus oktatási tartalmak és a tanulást támoga
gató eszközök
használatában, a tudás- és tartalo
alommegosztás
különböző módjainak alkalmazásába
ban.
Az oktatók Garamvölgyi Lászl
szló és Szepesi
Judit voltak a Könyvtári Intézet mu
munkatársai. A
képzés elvégzéséhez min 3 és maxx 5 oldalas terjedelemben online tanulókörnyezett m
megtervezése

a résztvevő intézménye
yek számára word dokumentumban vagy egy on
online tananyag megtervezése egy elektronikus tananyagtárban.
ta
A beadandó leadási határideje 2021.03.08
20
volt. A tanfolyam elvégzése után név
n
szerinti tanúsítványt
állítottak ki.

KönyvtárMozi online
onl
szakmai nap
FÁBIÁN ILDIKÓ
A 2020-as évben a járvány miatt sajnálatosan módon elmaradtt a szokásos 2 napos
KönyvtárMozi szakmai
ai konferencia Miskolcon,
de a szervezők a megvál
áltozott körülményekre jól
reagálva áttették a prog
ogramot a virtuális térbe.
Így tehát érdeklődve ültünk le kollégáimmal
2021. május 11-én a monitor
mo
elé, hogy a Zoom
program - és az egri Bródy
B
Sándor Megyei és
Városi Könyvtár – segí
gítségével meghallgathassuk az érdekes előadások
okat.
A szakmai napott Szarvas Beatrix, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei
ei és Városi Könyvtár megyei hálózati igazgatóh
óhelyettese, a rendezvény
moderátora nyitotta meg
eg, majd Varga Gábor, a
II. Rákóczi Ferenc Meg
egyei és Városi Könyvtár
általános igazgatóhelyet
ettese és Ramháb Mária,
az Informatikai és Köny
nyvtári Szövetség elnöke, a
Bács-Kiskun megyei K
Katona József Könyvtár
igazgatója köszöntötte a „megjelenteket”.
Az előadások sor
orát Bujdosó Aranka, a
Bács-Kiskun megyei K
Katona József Könyvtár
KönyvtárMozi országos
os koordinátora kezdte a
KönyvtárMozi történeté
tének rövid áttekintésével
és a megtett utat számsszerűsítő statisztikai adatok felvonultatásával. Őt
Ő követte Molnár Éva, a

Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója, aki a
Nógrád megyei KönyvtárMozi szolgáltatás
2015-2020 közötti alakulását mutatta be prezentációjában. Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója pedig a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KönyvtárMozi
jellemzőit tárta az érdeklődők elé.

szüleik feladatokat teljesítettek és a helyismereti
tudásukat egy kvízzel is lemérhették. 9 és 11 óra
között volt lehetőség elindulni a művelődési háztól, ahol átvehették a kaland teljesítéséhez szükséges csomagot, majd ugyanoda visszaérkezve a
jutalmat. A pihenés örömében kalandvár és
slackline várta a fiatalokat. A slackline egy modern sportolási lehetőség, amelyet a profik és az
amatőrök is jó szívvel használhatnak. A szabadban végzett mozgás öröme órákon át vonzotta a
sárisápi fiatalokat (kicsiket és nagyokat egyaránt), akiknek Cserteg István segített.

Részletek a prezentációkból
[forrás: Online szakmai nap (konyvtarmozi.hu)]

Az általános tájékoztatók után következtek
a kistelepülési könyvtárosok beszámolói, akik a
KönyvtárMozi gyakorlati alkalmazásait és a
benne rejlő lehetőségeket ismertették. Így képet
kaphattunk Szabó Tündétől Kesznyéten, Novák
Jánosnétól Mikóháza és Orosz Imrénétől Hernádnémeti lakosságának a KönyvtárMozihoz
való viszonyáról és a program sikerességéről.
Egy olyan könyvtári szolgáltatás eredményeit
láthattuk, amely közösségeket teremt és segít a
nehezebb sorsú gyerekeknek is eligazodni az
életben, helyt állni a mindennapokban.
Sajnos a szakmai nap zárásaként beígért
filmvetítés technikai problémák miatt elmaradt,
de így is sok jó ötlettel gazdagodtunk, amelyet
majd Komárom-Esztergom megye településein
hasznosítani tudunk. Remélhetőleg nyáron,
Kecskeméten már ismét személyesen találkozhatunk a kollégákkal egy hasonlóan színvonalas
konferencia keretében.

Gyermeknap Sárisápon
CSERTEG ISTVÁN
A sárisápi gyermeknapra a járványügyi
szabályok betartásával készültek a szakemberek,
civil szervezetek. 2021. május 30-án egy 4,5
kilométer hosszú séta útvonalát játékos akadályokkal nehezítették Sárisápon. A gyerekek és

Slackline a gyakorlatban (fotó: Pósa Andrea)

A slackline-ozás eltér a kötéltánctól, mert
ebben az esetben nincs olyan mereven kifeszítve
a kötél, sokkal rugalmasabb, vissza lehet róla
pattanni, mintha trambulint használnánk. A kötelet többféleképpen ki lehet feszíteni, attól függően, hogy épp mire akarjuk azt használni, egyszerű sétálásra, vagy valamilyen mutatványt is szeretnénk véghezvinni.
A kötél nagyon lapos a szövés technikájának köszönhetően, így a talpunk szépen rásimul,
ellentétben a sima kötéllel. A dinamikájának
köszönhetően merész mutatványokat is elő tud
adni az, aki kellőképpen képzett már a slacklineon. A tricklining a leggyakoribb formája a
slackline-ozásnak, köszönhetően a 2 inches kötél
egyszerű felszerelésének. Általában a talajhoz
közel szerelik fel, de magasabbra is fel lehet tenni. Rengeteg trükk kivitelezhető a kötélen, és
mivel egészen újszerű sportról van szó, sok
újabb mutatványt is létre lehet hozni. Az
alaptrükkök közé tartozik a sétálás, hátrafelé
sétálás, megfordulás, letérdelés, futva ráugrani a
kötélre.
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„Váratlan vész rohanja meg
eg” - Múzeum és közművelődés a járvá
rványidőszakban
TAIZS GERGŐ (Tatabányaii Múzeum)
M
Talán nem túlzás a Bányászhim
himnusz ismert
sorát citálni, ha a múzeumi világ és a koronavírus-járvány viszonyáról írunk, hisze
zen a kulturális
szféra– ahogy az élet többi szegm
mense – igen
ritkán találkozik olyan penetránss próbatétellel,
mint amivel 2020 tavasza óta kényt
ytelen szembenézni. Azonban mint általában, úgy
gy ez a kihívás
is arra késztette az embereket, hogy
gy új megoldások és gondolatok mentén szervezzé
zék meg szakterületük bevett munkafolyamatait.
it. Ugyanakkor
nem szabad eltekinteni a járvány okozta
o
nehézségektől és bizonytalanságtól, mely
lyekre gondolva csak remélni lehet, hogy nem
m idéznek elő
visszafordíthatatlan károkat a muze
zeális intézmények működésében, vagy épp a láto
átogatók kultúrafogyasztási szokásaiban. A jövőő tehát
te meglehetősen bizonytalan.

BányaBarangoló 2020

A krízishelyzetek – a görög kris
risis szó fordulópontot, döntést is jelent – fontoss és
é gyors döntések elé állítanak minket, így volt
lt ez a Tatabányai Múzeumot illetően is. Ezeknek
ek a döntéseknek természetesen összhangban kell
ke állniuk a
járványügyi szabályokkal, azok meentén kell kialakítani a múzeumlátogatás biztonnságos formáit, a változásokra rugalmasan reagálv
álva aktuális és

pontos intézményi üze
zeneteket kell megfogalmazni.
A járvány súlyosab
sabb szakaszaiban a kommunikáció lényegében a digitális térre van kihegyezve, amely a kis köl
öltségvetésből gazdálkodó
intézmények számára a széleskörű nyilvánosság
elérésének gyors és kifiz
fizetődő megoldása.
A Tatabányai Múúzeum megalakulása óta
küldetésének tekinti, hogy
h
hiteles, informatív
tudástárként hidat képez
ez a múlt és jelen között,
egyben közösségi térkén
ént a látogatók igényeinek
megfelelő programokka
kal és rendezvényekkel a
szűkebb – városi, megye
yei – és tágabb – országos
– értelemben vett közön
önséget kiszolgálja. Ennek
megfelelően, a világjárv
rványt megelőzően átlagosan 45-50 rendezvénytt tartott
ta
a múzeum évente.
A járvány miatt időszakosan
idő
be kellett zárniuk a muzeális intézm
ményeknek, így sok program elmaradt, ennek ellenére
ell
2020-ban harminc
rendezvényt sikerült meegvalósítani. Több új kezdeményezés is sikertörté
rténetnek nevezhető.
A Tatabányai Múúzeum Baráti Körének
szervezésében megval
alósuló szabadegyetemre
olyan országosan ismer
ert előadókat, szaktekintélyeket sikerül a skanzen
enbe, ill. a múzeumba csábítani, mint Fináli Gáb
ábor rabbi, Gerő András
történész professzor, dr.
r. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök vagyy dr.
d Romsics Ignác történész.
A Széchenyi 20200 programmal, az Európai
Unió pályázati támogat
atásával életre hívott projektünk során megvalós
ósult a múzeum első VRalkalmazása, mely több
töb ikonikus tatabányai
helyszínen virtuális szem
emétszedés által hívja fel a
figyelmet környezetünkk védelmére.
A BányaBarangoló
ló címmel, a Közösségek
Hete keretében létrehozo
zott programjaink is külön
említést érdemelnek, hiszen
h
olyan aktivitások,

melyek szabadtéri, a bányászati emlékhelyekkel
kapcsolatos aktivitásra buzdítják a résztvevőket,
sikeresen összekapcsolva az online és az offline
teret. A sportkihívások eredményeképp közel
kétszáz résztvevő járta vagy kerékpározta végig
a tatabányai bányautat, szelfizett, gyűjtötte a
pontokat, miközben megismerkedett városunk
múltjával.

pesség, a kultúra létezéséért és átadásáért való
elhivatott küzdelem lehet a válasz a kérdésre,
hogy egy természeti katasztrófa után milyen módon és hogyan lehet újra „benépesíteni” kulturális tereinket.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mi mindennel foglalkozunk mi Alkotó könyvtárosok
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

A Turul-emlékmű a VR-alkalmazásban

A korlátozások miatt egyre megszokottabbá
és elterjedtebbé válnak az online események:
konferenciák, előadások, koncertek, kiállítások,
tárlatvezetések stb. A pandémia tehát mintegy
katalizátorként szolgált a rendezvények széleskörű digitalizációjában. Természetesen a személyes
találkozások, a jelenléthez vezető „rituálék”, az
érzékszervek összességére egyszerre ható impulzusok, a térélmény és még sok egyéb más sem
váltható ki online formában, véleményem szerint
hosszú távon mégis hasznosíthatók lesznek ezek
a tapasztalatok, gyakorlatok.

Fináli Gábor előadása a skanzenban 2020 nyarán
(fotó Vágó-Lévai Katalin)

Úgy vélem, a Covid-19-pandémia olyan kihívás elé állította a múzeumi szakma dolgozóit,
mellyel százévente egyszer szembesülnek. Ebben a helyzetben a kreatív alkalmazkodási ké-

Folytatva a korábbi cikksorozatot, hogy mi
mindennel foglalkozunk mi könyvtárosok, ezúttal a fotózás témakörébe illő, a kollégák hozzám
beküldött képeit szeretném bemutatni. Természetesen a jövőben is szeretettel várom az Alkotó
könyvtárosok rovatba szánt pályamunkákat!

Szeretném bemutatni Kiss Brigitta, a császári Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének
képeit.

Farkasné Lengyel Katalin, Tárkány Község
könyvtárosa küldte az alábbi képeket.
Szalmabábuk : Fiú és lány - és páros a bejövő
utakon fogadta az ide látogatókat !.: Tárkányok
Nemzetközi Találkozója - Falunapra készült .
Alapanyag: szalmabála - BYG zsák azzal ráfestve a ruházat.

Kozmáné Gombkötő Hajnalka, a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány
könyvtárosa.
A mű címe:Árnyékban megpihenve.

.
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Közös öröm - végre újra! - A József
Attila Megyei Könyvtárr G
Gyermekkönyvheti rendezvénysor
sorozatának
családi vasárnapja
ZANTLEITNERNÉ
SZEBENYI
S
ZSUZSANNA
Hosszú várakozás után végree gyerekzsivajg
tól volt hangos a József Attila Megy
gyei és Városi
Könyvtár újonnan megnyílott gyer
ermekrészlege.
Régóta várták a pillanatot előadóin
óink is, hiszen
hosszú idő telt el azóta, hogy utoljá
ljára közönség
előtt álltak.

A délelőtt második
ik programja Kárász Eszter és az Eszter-láncc mesezenekar koncertje
volt. A zenekar és Var
arró Dani rég nem látott
kedves ismerősként kös
öszöntötte egymást, a személyes találkozó öröméére főképp az ő megzenésített versei szerepeltek
ek a repertoárban. Kárász
Eszter jókora bőröndjébő
éből szappanbuborék fújó,
egy óóóriási szemüvegg és a legkülönfélébb tárgyak kerültek elő, csakh
khamar fergeteges hangulat
kerekedett a könyvtár előadójában.
elő

Első vendégünk Varró Dánie
iel József Attila-díjas költő, műfordító volt a Maszat
Ma
hegyen
innen és túl című interaktív műsorá
ű rával. A kisdedek avatott szakértője szép számúú közönséget
vonzott az új könyvtár ébredő falai
ai közé. Apák,
anyák, lurkók és nagymamák egya
yaránt kacagva
játszottak a rímekkel, a rímek általl a költővel, aki
a találkozó végén készségesen dedik
ikálta műveit.
Az ebéd- és alvási
ásidőt szöszmötöléssel töltöttük ki. A témavála
lasztásnál mindig fontos
szempont az újrahaszno
nosítás. Egy régi könyvek
értéket képviselnek akk
kkor is, ha már senki sem
olvassa őket, az elsárgu
gult lapok szépsége pedig
megihletett bennünket.
t. Nagyon szép alkotások
születtek, ami alapján úgy
ú tűnik, a gyerekeket is
elvarázsolták.

Délután Fabók Mancsi bábszínháza látogatott el hozzánk. Fabók Mariann egyszerre
volt mesélő, a háromágú tölgyfa tündére, és
minden más szereplő! Varázslatos volt a mese, a
bábok, a népzene, népdalok, a népviselet, a díszlet, a temérdek érdekes ötlet. Az előadást Keresztes Nagy Árpád élő népzenével kísérte, és
nagy örömünkre egyre többször hagyta magát
szereplőként is bevonni a játékba. Fabók Mancsi
bábszínháza igazi családi élmény. Túlmutat a
szórakozáson, a hagyományőrzésen. Velünk marad belőle valami titok, amitől tisztábbak és színesebbek leszünk.

A könyvtár első autósmoziján a résztvevők
Berg Judit Lengemesék – Tavasz a nádtengeren
című művének rajzfilmváltozatát tekinthették
meg. Az érkező gyerekek és családjuk „mozijegyük” bemutatásával léphettek be a könyvtár
nagyelőadójában berendezett moziterembe. Ezt
követően elfoglalhatták helyüket a színes, párnázott kartondoboz autók vezetőüléseiben. A
moziélmény maradéktalan megvalósulásának
érdekében a nézőközönség pattogatott kukoricát
majszolgatva figyelhette a vetítést.

Autósmozi apróságoknak
ZANTLEITNER LAURA
2021. június 12-én a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára a Gyermekkönyvtári hét keretében különleges újdonsággal várta ifjú látogatóit. Ligeti Nikolett lelkes
kolléganőnk kezdeményezésére autószerelő műhellyé változott a könyvtár, hogy a felnőttek körében oly népszerű szórakozásnak most a gyerekek is részesei lehessenek.

Fontosnak tartottuk, hogy egy kiemelésben
hívjuk fel a figyelmet, hogy a történet további
részeit könyv formájában kikölcsönözhetik az
apró olvasók, az írónő többi népszerű alkotásával
egyetemben. Készült a rajzfilmhez kapcsolódó
kifestő is, hogy a felállni vágyókat is lekössük.
Erre azonban az izgalmas mesének köszönhetően
nem került sor, így hazavihették őket a gyerekek.
A program sikerének fényében szeretnénk
hagyománnyá tenni az autósmozit a megyei
könyvtárban, reméljük, hogy minél több családot
láthatunk majd vendégül.
szerk. : a képeket a szerzők készítették a rendezvényeken/
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Muzeális külön gyűjteményü
nyünk gyarapodása 2021. májusig

DR. HORVÁTH GÉZA
1.
V 95
···Szomorú Játékok, mellyekk frantziából
fordittattak /·Péczeli József ...
.
által. ·Komáromban Weber Simon Péter
Pé
betűivel,
1789. -·1 db. 237, [3] p.·;
···Tartalom: Merop·: szomorú játé
ték. Tánkréd·:
szomorú játék. -·Eredeti cím: 1. La Mérope
Francaise. -·2. Tancrede. -·Szerző:
ő: V
Voltaire
Péczely József( 1750-1792)
Református lelkész Debrecenben és több németországi és svájci egyetemen tan
anult. „…mint
debreczeni diák értette a latin, zsidó
zsi
és arab,
valamint a franczia, német és ang
ngol nyelvet s
kellő jártasságra tett szert a világiro
irodalomban…
1783-ban tett lelkészi vizsgát. Ettől
ől az
a évtől haláláig itt működött. „E kilencz év alat
latt lázas munkásságot fejtett ki. Lelkészi munk
nkássága során
templomot építtetett számos kortár
társával levelezett. „... minden erejét a nemzeti nyelv
ny
és irodalom művelésére szentelte s egymás
ásután adta ki
munkáit, összesen 28 kötet és füzet
fü
magyar
munkát…
„Mint a modern külföldi irodalmak
ak, s nevezetesen a vezérszerepet vivő franczia iro
irodalom nagy
ismerője, a francziás iránynak lett fo
folytatója, s

mivel a testőrírók Bécs
csből már ekkor elszéledtek, ő lett ez irány fejee éés Komárom a központja.
Mindenes Gyűjteményév
ével irodalmi kört alakított
maga körül, melyet azz egykori
e
hirlapok «Komáromi tudós társaság»-na
nak neveztek el…a Mindenes Gyűjtemény megind
indításakor [ő] eszközölte
ki, hogy Wéber Simon
on Péter nyomdáját Pozsonyból 1788-ban áthel
elyezte Komáromba1. Nem
sok eredetit írt, annáll többet
tö
fordított, első sorban franczia, de angol,
l, német
n
és ókori íróktól is.
Czélja volt a világiroda
dalom remekeit ismertetni
népünkkel és kimutatni
ni, hogy a magyar nyelv
elég gazdag és hajlékony
ny mindannak tolmácsolására, a mi a külföldi nye
yelveken olvasható” – írja
róla Szinnyei József Mag
agyar írók élete és munkái
(a továbbiakban MÉM)
„Péczely József ref. lelkész
le
irodalomszervező
munkái az 1780-as éve
vek közepétől Győrben és
Pozsonyban jelentek meg,
me első komáromi kiadványa a franciából ford
rdított „Szomorú játékok”
című volt….A tipográfia
fiailag kifogástalan kivitelezésű
munka,
gazdagon
díszített
1

Wéber Simon Péter nyomdá
mdája 1788-94 között működött
Komáromban.

könyv…tartalmazza Péczelynek a fordításról
vallott nézeteit, amelyek szerint dolgozott a későbbiekben is …”
Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Komárom nyomdászat és sajtótörténete 1705-1849. – Komarno,
2010. 52. l. (A továbbiakban Tapolcainé 2010.)

pécsi és győri s 1809. nov. 1-től a pozsonyi akadémián a bölcselet tanára (s 1810. decz. 27-től
kari senior) volt 1832. máj. 8.-ig, mikor nyugalomba ment és plébános fiánál Magasváron élt.
Érdemei jutalmául 1823-ban magyar nemességet
nyert és 1834. jan. 23. Esztergomban (70 éves
korában) a király által adott arany éremmel díszített fel.
Munkái:

2.
250 S 67
Skalka Candid: ... Krainer Jósef úrhoz ... intézett
beszéd, mellyet ... mondott Skalka Candid : Boldog Asszony havának 28. napján 1834,
Esztergami k. Beimel Jósefnél (1834); 28 p.. ·Skalkla István könyve testvérétől. -·Ex libris
Éder György.
„Szkalka Kandid (János)
Szent Benedek-rendi apátsági perjel, szül.
1793. aug. 27. Párkányban (Esztergom.); 1812.
okt. 28. lépett a rendbe. 1815-19. gymnasiumi
tanár volt Kőszegen, 1819-23. theologiát tanult
Pannonhalmán, 1823. szept. 19. fölszenteltetett.
1823-36. gymnasiumi tanár volt Esztergomban. 1836-37. Kőszegen, 1837-43. perjel és
tanár Bakonybélen, 1843-44. alperjel Pannonhalmán, 1844-61. a szentiványi plébánia
administratora, 1861. az apátság al-, 1873. pedig főperjelének választották. Meghalt 1875.
febr. 27. Pápán.

1. Tentamen publicum ex. metaphysica quod in
r. academia Posoniensi 1813. expraelectionibus
... subiverunt. (Posonii).
2. Tentamen publicum ex logica practica, quod
in r. academia Posoniensi a. 1814. e
praelectionibus ... subiverunt. U. ott.
Nevét Krainernak is írják.
Hazai s Külf. Tudósítások 1834. I. 10. sz.
Ortvay Tivadar. Száz év egy hazai főiskola életéből. Budapest, 1884. 159. l.
Petrik Bibliogr.” –írja Szinnyei MÉM
Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteménye című-, egy a 19. század első felében megjelent
nagy terjedelmű magyar vallási könyvsorozat
VI. kötetébe is bekerült e mű:
Skalka Candid. Krainer József urhoz, mikor nyugodalomra lépvén, szerzett érdemeiért szalagos
függő nagyobb arany diszpénzzel Esztergomban
fölékesittetnék”

Czikkeket és költeményeket közölt az Egyházi Tárban, Religióban, Lehel Kürtben, Kath.
Néplapban sat.

3.

Munkái:

180 E 11

…Tek., nemes nemz. és tudós Krainer József
úrhoz intézett beszéd, midőn fényes érd. szalagos függő nagyobb arany dísz-pénzzel Esztergomban ünnepélyesen felékesíttetnék. U.
ott, 1834.

···Aesthetika vagy is, A szép tudományoknak
theoriája /·írta Eberhard G. A.·; magyarázta Pucz
Antal. -·Pesten Trattner János Tamás betűivel 's
költségeivel, 1817. -·[8], 204, [2] p.·;
···Hiv:
Petrik
Géza:
Magyarország
bibliographiája, 1712-1860. 1/3. köt. p. 578.

Krajner József
akadémiai tanár,1790-1796-ig az esztergomi
kir. gymnasiumban az ékesszólásnak, majd a

Eberhard, Johann Augustus (teológus·; filozófus·; 1739-1809)

Johann Augustus Eberhard (1739. augusztus 31.
- 1809. január 6.) német teológus és " népfilozófus " volt , -a Wikipédia szerint.
A magyarázatokat író
„Pucz Antal
r. kath. plébános, szül. 1767-ben Esztergomban; itt végezte középiskoláit, a theologiát 1786tól Pozsonyban. 1790-ben szenteltetett fel; segédlelkész volt Ó-Budán. 1794. okt. 14. helyi
káplán lett Érsek-Léllen, 1798-ban plébános
Nagy-Bajcson; 1812. július 23. Ballonyban
(Győrm.); utóbb hédervárkerületi alesperes is
lett. A magyar nyelv tudományos vizsgálására
1804-ben Kulcsár István, a Hazai Tudósítások
későbbi szerkesztője, 50 frtot tűzött ki jutalmul,
mihez báró Prónay László még 100 frtot adott.
Ezen pályázatra három munka érkezett be; a
Puczé a b. Prónay Sándornak, László fia által
felajánlott harmadik díjat nyerte. Meghalt 1831.
márcz. 9. Ballonyban. Nevét Putznak is írták.

Farkas Imre (Székesfehérvár: püspök·; 17881866)
Az 1830-as évektől ünnepelt és gyakran foglalkoztatott alkalmi szónok, e pályafutását 1856.
augusztus 31-én tetőzte be: az esztergomi bazilika felszentelésekor a király jelenlétében ő mondott beszédet. Az uralkodó kegye élete végén
sem fordult el tőle: 1864-ben titkos tanácsosi
címet kapott. 1866. január 5-én hunyt el, a székesegyház altemplomában helyezték nyugalomra.
https://www.szfvar.katolikus.hu/tortenet/puspok
ok/farkas-imre

1856. augusztus 31-én Ferenc József császár
jelenlétében szentelték fel az esztergomi bazilikát. A Rudnay Sándor hercegprímás által 1822ben megálmodott grandiózus székesegyház ma
Magyarország római katolikus fellegvára és Európa harmadik legnagyobb temploma.

Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1817.
V. A Tudósok a tudományok becséről, 1818. XI.
Kant filosofiájának fő resultatumai, 1819. VII. A
nevelésbeli fenyíték minéműségéről, 1828. X.
Az akarat szabadsága.).
Munkái:

5.

… esthetika, vagyis a szép tudományok
theoriája. Irta Eberhard G. A. magyarázta. …,
1817.”

H 20

MÉM

···Hála-koszorú, mellyet Érsek-Újvár szab. mező-város nemes belső és külső tanácsának érdemei elismerése jeléül, a kisebb tanoda ünnepélyes megnyitása alkalmával a helybeli közönség
.fűzött·: Érsek-Újvárott october 2-kán 1842. ·Komárom·: Weinmüller Franciska Könyvnyomtató Intézete, 1842. -·4 p.·: ill.

4.
280 E 95
···Az esztergomi ujdon épült főtemplom·: felszentelve kisasszony hava 31-én 1856-ban·:
egyházi beszéd /·mondá Farkas Imre. ·Székesfehérvárott Özvegy Számmer Pálné betűivel, 1856. -·16 p

Weinmüller Franciska nyomdája 1832 – 1847
között működött Komáromban.
„Az 1842-es év hat kiadványának többsége az
érsekújvári gimnázium megnyitása alkalmából
készült.”
Tapolcainé 2010. 160. l.

6.
280 N 40
···Néhai ... Rudnay Sándor emlékezetére mondott beszédek és írt versek. -·2. kiadása. ·Esztergom·: Beimel Jósef, [1831]. -·153.l.
Esztergomi
érsek,
bíborosRudnói
és
divékújfalusi Rudnay Sándor(1760-1831),, a
magyar nemesi Rudnay családból származó római katolikus egyházi személy, 1815 és 1819
között Erdély püspöke, majd 1819-től esztergomi
hercegprímás, bíboros 1831-ben bekövetkezett
haláláig. az esztergomi bazilika építtetője. Ő tette
át székhelyét Nagyszombatból Esztergomba.
Gondot fordított a város fejlesztésére is. Több
évtizedre nyúló nagyszabású építkezések indultak meg ekkoriban.
„Amikor Rudnay Sándor (1760–1831) érseki
kinevezését 1819. július 12-én az uralkodó, I.
Ferenc Firenzében aláírta, az esztergomi érseki
szék immár tíz esztendeje állt üresen. Az egyháztörténeti irodalom az udvar és a katolikus egyház
közti, ekkor már évtizedes múltra visszatekintő
feszültségek feloldási kísérleteként értékeli e
kinevezést.”
http://real.mtak.hu/27128/1/Vaderna_Rudnay_Et
Sz.pdf
Ma a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő
Egyesület és alapítvány őrzi nevét a városban.
„Az egyházi székhely visszahelyezése sokat jelentett a város fejlődésében, ezzel megteremtődtek a feltételek újabb nyomda alapítására is. Ezt
a lehetőséget ismerte fel és használta ki a komáromi születésű Beimel József nyomdász.” –
1820-1849 között működött a városban.

Esztergom
nyomdászata,
1763-1849
/·Tapolcainé Sárai Szabó Éva. -·In: Esztergom
Évlapjai = Annales Strigonienses. -·1988. 243296. l.

7.
792 G 75
···Ma vasárnap augustus 22-kén 1830. a hatodik
iskolás ifiak másik felekezete előadja Árpádot
Pannon hegyén·: 3 felvonásban /·írta Guzmics
Izidor. -·Esztergom: [s.n.], [1830]. -·röplap 1·: 1
lap·; 18x12 cm
···A Játék helye a Királyi Gimnázium felső emeletén van. -·Kezdődik 7 órakor
Guzmics Izidor László (1786-1839)
„Guzmics Izidor bakonybéli bencés apát sokszínű személyiség volt, aki a reformkor lelkes
nyelvújító irodalmárai közé tartozik. Tanár, író,
teológus, nyelvész, drámaíró, műfordító, a Magyar Tudós Társaság rendes, utóbb tiszteletbeli
tagja, s a magyar művelődés egyik jeles alakja
volt…. 1815-ben áldozó pappá szentelték, és
még abban az évben elkezdte tanári pályáját: a
pannonhalmi bencés főiskolán hittant és dogmatikát oktatott 1832-ig.”
https://www.bakonybel-monostor.hu/guzmicsizidor-elete-es-munkassaga/
Amatőr színjátszáshoz köthető tevékenységének
színhelye valószínűleg Pannonhalma, az ottani
bencés gimnázium volt. A meghívó mégis Esztergomban készült. Egyelőre nem ismert, miért
nem a közelebbi Győrben nyomtatták.
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MÁRKU MÓNIKA
Helytörténeti cikkadatbázis
zis építésébe
kezdett a szlovákiai Biblioth
iotheca Hungarica – Szemle a Kön
önyvtárvilág
2021. 1. számából Roncz
ncz Melinda
cikke alapján
A szlovákiai Fórum Kisebbségk
gkutató Intézet
szakkönyvtára, a Bibliotheca Hunga
garica kiemelt
feladatának tekinti a helytörténeti
eti/helyismereti
irodalom gyűjtését, archiválását, feldolgozását,
f
visszakereshetővé tételét és szaksze
zerű szolgáltatását. A könyvtári állomány helytör
történeti vonatkozású írásai feldolgozásra kerülne
nek a Huntéka
könyvkatalógusban.

Ez utóbbiak a Szlov
lovákiai Magyar Adatbank
weboldal Digitális tár menüpontjának
m
Regionális
lapok mappájában archiv
hiválásra is kerültek biztosítva azok távoli elérését
sét.
A számítógépes feld
eldolgozáskor egy-egy helyi községi lap először
ő ör saját adatlapot kapott,
amelyekhez aztán a kön
önyvtárosok a benne szereplő cikkek adatait csa
satolták. A tárgyszavakkal
ellátott bibliográfiai leírá
írások pontosan megadják,
hogy egy-egy publikác
áció hol található, milyen
nyelven jelent meg, illet
letve a szöveghez tartozike fotó (amely sok esetb
etben szintén helytörténeti
jelentőséggel bír).

A szakkönyvtár hosszú távú tervei
t
között
szerepel az állományban megtalálha
ható, Szlovákiában kiadott magyar nyelvű (szl
zlovák-magyar
nyelvű) községi és városi lapokk helytörténeti
cikkeit feldolgozó cikkadatbázis létrehozása
lét
ebben a katalógusban.
Ennek kezdetei 2020-ban indu
dultak, a gyűjteményben található 1990 után Csal
allóköz és Mátyusföld régiókban megjelent köz
özségi kiadású
sajtótermékek helytörténeti vonatko
kozású cikkeinek feldolgozásával.
A kapott lista 27 csallók
óközi és 13
mátyusföldi kiadású folyóiratott tartalmazott.
Ezek számbavételét, átnézését éss szelektálását
követően sor került a hiányok pótlá
tlására (kiadótól, internetes online verziókkal).

A kép forrása:
ása: felvidek.ma

Maga a cikkadatb
tbázis pedig a Huntéka
könyvtári programban ta
található. Az olvasói felületen az összetett keres
esés szűkítéseivel lehet az
adott listákat megjelení
níteni, vagy a gyűjtemények közül kiválasztvaa a Folyóiratok – törzs címűt, ezzel megjelenítv
tve az eddig feldolgozott
állományt.

A könyvtár katalógusán belül épített cikkadatbázis lényege, hogy az adott település nevére/régióra történő keresések gazdagabb találati
halmazt adnak, köszönhetően a katalógusban
szereplő egyéb gyűjteményeknek (törzsállomány, hagyatékok, szakdolgozatok, CD gyűjtemény stb.) Mindennek a célja, egy egységes
rendszerben felépített és részletesen feldolgozott
adatbázis kialakítása, alkalmazkodva a megváltozott felhasználói igényekhez.
A 2020-ban elkezdett munka 2021-ben a
csallóközi és mátyusföldi városi lapok helyismereti-helytörténeti vonatkozású cikkeinek feldolgozásával folytatódik. A “Harminc év helytörténeti cikkei a községi lapok hasábjain” című projekt a Kisebbségi Kulturális Alap (Szlovákia)
támogatásával valósult meg.

MÁRKU MÓNIKA
Beszámoló a Qulto Szakmai Napokról
– Szemle a Könyvtárvilág 2021. 1.
számából Kecskeméti Gergely cikke
alapján
Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztatási Osztálya készített egy
gyorsjelentést a 2021. február 3-4-én online formában megrendezésre került Qulto Szakmai Napok programjairól, melyet Kecskeméti Gergely,
az OSZK Információ- és Tartalomszolgáltatási
Főosztály főosztályvezetője publikált a Könyvtárvilág 2021. 1. számában.
A szakmai program a cég tavalyi eredményeinek beszámolójával kezdődött a cég három
képviselőjének, Kármán Lászlónak, Czoboly
Miklósnak és Tarjáni Gyulának az előadásával.
Az eredmény-beszámolót követően Pancza
János tartott előadást a Qulto Ökoszisztémáról,
és ennek négy sarokkövéről („Manage – Digitize
– Connect – Attract”). A Qulto2 mikroszervíz
architektúrájú, felhő alapú, FOLIO-kompatibilis
könyvtári szolgáltatási platform, amely a könyvtárak saját fejlesztéseinek is teret enged.

Részét képezik a gyűjtemények leírásához
használt rendszerek (Manage: Huntéka, Corvina), a digitális örökséget kezelő termékek
(Digitize: Digitize szoftver, IKR médiamodul,
Qulto Repozitórium, DSpace), az adatok gazdagítását és közvetítését elősegítő termékcsoport
(Connect: FRBR OPAC, Monguz Opac3, Qulto
ReCat, eCard), és a digitális tartalmak újrahasznosítását szolgáló termékek (Attract: Education,
Városfoglaló, Guide).
Pancza Jánost Fülöp Endre előadása követte,
aki a Qulto Szemantikus Tudáshálóról beszélt.
Ez a létrejött új tudás egy kutatásfejlesztési projekt
eredményeként
eredetileg
FRBRkatalógusnak épült, elsősorban oktatási és turisztikai felhasználási lehetőségekkel.
Lényege: lehetővé teszi földrajzi helyek irodalmi művekhez kapcsolását (irodalmi helyszínek), ma már kevéssé használt szavak jelentésének megmutatását múzeumi katalógusokból vett
képekkel (múzeumi tárgyak), művekhez és kifejezési formákhoz kapcsolódó szerzői jogi információk nyújtását és FRBR-rekordok szolgáltatását.
A különböző entitások kezelését az FRBR
modell teszi lehetővé és részben mesterséges
gépi tanulással történne az új adattartalom rekordokhoz rendelése.
Könyvtár a zsebben – eCard release! - Ez
volt a címe a következő előadásnak, melyben
Erdős Zoltán a könyvtári olvasójegy funkcióival
bíró mobil alkalmazás használatát mutatta be.
Az eCard könnyen kezelhető, a felhasználó
regisztrálhatja olvasójegyeit és nyomon követheti könyvtári tevékenységét (kölcsönzés, előjegyzés, félretétel, beiratkozás érvényessége, pénzügyek), kereshet a könyvtári katalógusban, használhatja az útvonaltervezőt és minden tranzakciónál lehetősége van biometrikus azonosításra.
Az alkalmazás jelenleg a Huntéka és Corvina integrált könyvtári rendszerekkel kompatibilis, és a Google Play Store-on keresztül már letölthető.
Deák Gábor a kulturális örökséget hasznosító mobilos applikációkat mutatott be: a Városfoglaló 2.0 nevű helyismereti játékot; a

kvízkérdéseket tartalmazó Kérdésbankot, a
gömbpanorámás virtuális kiállításokat kínáló
Qulto 360 alkalmazást, a fejlesztés alatt álló
Storytellinget és az irodalmi vonatkozású helyszíneket összekötő LiteraTúra Mobil Appot.
Mindegyik alkalmazás rendelkezik adminisztrációs felülettel is, így a tartalom jogosultságok
birtokában bővíthető.
Dr. Kovács Béla Lóránt, a debreceni Méliusz
Juhász Péter Könyvtár hamarosan induló új szolgáltatásáról számolt be: a Foxpost automaták
mintájára könyvkiadó automatákat helyeznek el
a város több pontján, ami lehetővé teszi, hogy a
beiratkozott olvasók az automaták segítségével
bonyolíthassák le a kölcsönzést és a visszavételt
a nap bármely szakában, RFID technológia segítségével. A szekrények a Qulto által fejlesztett
szoftverrel működnek.
A szakmai rendezvényen részt vett Szóllás
Péter könyvtári és levéltári főosztályvezető
(EMMI) is, aki beszélt a veszélyhelyzeti előírásokról, és bemutatta, hogyan alakította át a járvány a könyvtárak és levéltárak működését az
elmúlt egy évben.

Sikeresnek nevezte és kiemelte az intézmények gyors és rugalmas reagálását, az ebben az
időszakban nyert tapasztalatok fontosságát, jó
gyakorlatok kialakítását, valamint a prioritások
változását, a digitalizálás előtérbe kerülését.
A programokat egy kerekasztal-beszélgetés
zárta Szóllás Péter főosztályvezető; Dr. Fodor
Péter, Szeberényi Gábor, Dr. Horváth Sándor
Domonkos, Ringert Csaba intézményvezetők és
Hollanda Andrea sepsiszentgyörgyi könyvtáros
részvételével. A jelenlévők rövid helyzetjelentésben összegezték a zárva tartás alatt is működő
könyvtári szolgáltatásokat.
Megállapítható tehát, hogy a pandémia időszaka alatt megerősödtek a meglévő folyamatok
(online ügyfélszolgálat, digitális tartalmak szolgáltatása), fejlődött a belső kommunikáció és a
szervezeti kultúra. Növekedett és kiterjedt a
könyvtárak jelenléte az online térben a különféle
közösségi médiák, a blogok, és youtubecsatornák által.

A kép forrása: facebook.com/qultoeu
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1.
2020. évi "Fitz József-könyvdíj kitüntetettjei
k
:
[honlaphír] / Márku Mónika. - In: Kem
mlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma onlin
line utóda. - 10.
évf. 10-12. sz. (2020), p. 24. - ill.
− 2020 Fitz József könyvdíjasai.
2.
3 lépésben a minőségmenedzselésrő
sről / Feketsné
Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektroni
nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 10.
0. évf. 10-12. sz.
(2020), p. 5-7.
− Beszámoló a Könyvtári Intéz
tézet Könyvtári
Minőségfejlesztési Osztálya szervezésében
2020. december 3-án útjára indult
ind a 3 lépésben című onlinekonferenciaso
sorozat első alkalmáról.
3.
404 NOT FOUND - Ki őrzi meg aaz internetet? /
Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektroni
nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11.
11 évf. 1-2. sz.
(2021), p. 4-5. - ill.
− Beszámoló az OSZK 2020. december
d
2-án
online megtartott webaratásii konferenciájáról.
4.
A Gyermekkönyvtár rejtélyei / Golds
ldschmidt Éva. In: Kemlib [Elektronikus dokumentum
m] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz.. (2020),
(2
p. 21. ill.
− Az Országos Könyvtári Napokk keretében játékos könyvtárismertető foglalk
alkozást tartott a
tatai Móricz Zsigmond Vár
árosi Könyvtár
gyermekkönyvtára első osztá
tályos gyermekeknek 2020. október 7-én.

"A könyvtár egy jó hely,
ly, nem kell tőle félni!" : már
nagyon várja olvasóit személyesen
sz
is a JAMK /
Mikolasek Zsófia ; Veérr Károly.
K
- In: Regio regia : a
közép-dunántúli régió üz
üzleti magazinja. - 21. évf.
148. sz. (2021.), p. 34-35.
5. - ill.
− Interjú Mikolasek
ek Zsófiával, a József Attila
Megyei és Városi
si Könyvtár igazgatójával az
új épületről, szolgá
lgáltatásokról és a tervekről.
6.
Átadták a 2020. évi
vi MKE Emlékérmeket :
[honlaphír]. - In: Kemlib [Elektronikus
[
dokumentum]
: a Téka Téma online utóda.
ut
- 10. évf. 10-12. sz.
(2020), p. 24.
− 2020 MKE Emlék
ékérmesei.
7.
Bekódolt iskolák / Schm
hmöltz Margit. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum
tum] : a Téka Téma online
utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021),
(2
p. 20. - ill.
− Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár kamaszo
zoknak és tiniknek szóló, olvasásösztönzőő pro
rogramja, vetélkedője.
8.
Boszikról meséltek a gyermekek
g
/ Goldschmidt
Éva. - In: Kemlib [Elekt
ktronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020),
p. 20-21. - ill.
− A Móricz Zsigmoond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a Magyar
M
Népmese Napján,
2020. szeptember
er 30-án megrendezte hagyományos népme
mesemondó versenyét.
9.
Egyéniség és történelem
m - a trianoni békeszerződés
és magyar aláírója / Hoorváth Géza. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum
tum] : a Téka Téma online
utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021),
(2
p. 23-24. - ill.
− Dr. Horváth Géza
éza könyvismertetése Menyhárt Csaba Drasch
che-Lázár Alfrédről írt könyvéről.

10.
Elindult a könyvtár Internet Fiesta sorozata : a József Attila Megyei Könyvtár programsorozatában szó
esik az internetes zaklatásról is / Szász Dalma Kitti. In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf.
066. sz. (2021. március 20.), p. 4. - ill.
− Márc. 18.-25. között zajlik a JAMVK Internet Fiesta című program sorozata.
11.
Élvezetessé, közvetlen élményekkel gazdagítani,
Élővé tenni a könyvtárat / Nász János. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online
utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 2-4. - ill.
− Beszámoló a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár Élő könyvtár elnevezésű programjáról.
12.
Epölön Kojot közelben a 100 év megyei filmtermése / Cserteg István. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 1012. sz. (2020), p. 10-11. - ill.
− Megyei filmtörténeti előadás és filmvetítés az
epöli Községi Könyvtárban Cserteg István
előadásában.
13.
Fejezetek egy "csinált város" múltjából / Horváth
Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p.
21-23.
− Dr. Horváth Géza könyvismertetője Dr. B.
Stenge Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből 2. című kötetéről.
14.
Folytatódtak a filmvetítések Csatkán / Benis Józsefné. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020),
p. 10. - ill.
− Filmvetítések a csatkai Községi Könyvtár
szervezésében.
15.
Gyermekkönyvtári programok pandémia idején /
Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz.
(2021), p. 19.
− A József Attila Megyei és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtárának
programjai
a
pandémia idején.

16.
Győztesek konferenciája, avagy hogyan legyünk a
legjobbak! / Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11.
évf. 1-2. sz. (2021), p. 6-7.
− 2021. január 28-án online formában került
sor a Győztesek konferenciájára, a 2020-as
év Minősített Könyvtár címet és Könyvtári
Minőségi Díjat elnyert kilenc könyvtár közül
négyen mutatták be sikeres pályázati anyagukat, a kitüntetéshez vezető utat.
17.
Hogyan tovább megyei honismereti mozgalom? /
Horváth Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz.
(2020), p. 23. - ill.
− A
Komárom-Esztergom
Megyei
Honosmereti Egyesület rövid története, tevékenysége.
18.
Ifjúsági sarok a megyei könyvtárban / Zantleitner
Laura. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p.
9. - ill.
− A József Attila Megyei és Városi Könyvtár
Ifjúsági sarok részlegének bemutatása.
19.
Interjú Szilassi Andreával / Szilassi Andrea ; Szikszai Edina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum]
: a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021),
p. 16-17. - ill.
− Interjú Szilassi Andrea komáromi könyvtárossal a Duna Televízióban való szerepléséről.
20.
Jamkapu / S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei
24 Óra. - 32. évf. 070. sz. (2021. március 25.), p. 12.
− A JAMVK Jamkapu című webes applikációjáról: könyv-és programajánlások, játékok,
virtuális séták.
21.
Könyvek ajánlásáért akár közösségi munkaórákat is
kaphatnak a diákok. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 052. sz. (2021. március 3.), p.
12. - ill.

−

A közösségi szolgálat diákok számára a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban online
is végezhető.

22.
Könyvtárak és olvasók: összetartozunk - a nemzeti
könyvtár és az országos könyvtárszakmai szervezetek
oltásregisztrációs felhívása : [honlaphír] / Márku
Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p.
27. - ill.
− A nemzeti könyvtár és az országos könyvtárszakmai szervezetek oltásregisztrációs felhívása.
23.
Könyvtárhasználat az oroszlányi könyvtárban /
Szűcs Imréné. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz.
(2021), p. 10.
− Az oroszlányi városi könyvtár szolgáltatásai
a pandémia idején.
24.
Könyvtári Hét Komárom-Esztergom Megyében.
2020. október 5-11. / Fábián Ildikó. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online
utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 11-12.
− Az Országos Könyvtári Napok programjai
Komárom-Esztergom Megyében.
25.
Kutatható lesz a gyűjtemény : több száz éves könyveket gondoznak az újjáépített József Attilakönyvtárban / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a család
napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 052. sz.
(2021. március 3.), p. 9. - ill.
− A tatabányai József Attila Megyei és Városi
Könyvtár muzeális gyűjteményének bemutatása.
26.
Lila kanapé / Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online
utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p. 2-3. - ill.
− Mikolasek Zsófia a könyvtár Lila kanapé című beszélgetés-sorozatáról.
27.
Megalakult a Zöld Munkacsoport / Nagy Edit. - In:
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma
online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p. 8. - ill.

−

Nagy Edit a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár Zöld munkacsoportjának megalakulásáról.

28.
Méltó helyre kerültek muzeális könyveink / Horváth Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] :
a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz.
(2020), p. 22.
− Dr. Horváth Géza helytörténész-könyvtáros,
a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéről.
29.
Mese Szelence - amikor a mosoly garantált /
Schmöltz Margit. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2.
sz. (2021), p. 20. - ill.
− Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár óvodásoknak szóló Mese Szelence
nevű szolgáltatásáról.
30.
Mi mindennel foglalkozunk mi - Alkotó könyvtárosok : gyöngy, papír, olló / Dollmayer Bea. - In:
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma
online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 18-19. ill.
− Dollmayer Bea tatai könyvtáros hobbijáról.
31.
Mindenkivel jó a kapcsolata / Walczer Patrik. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 050.
sz. (2021. március 1.), p. 1., 4. - ill.
Tartalom: Mucha Ildikó nyugdíjasként szívesen
olvas, rajzol és fest : mai napig jó kapcsolatot ápol
azokkal, akikkel a könyvtárban ismerkedett meg
− Mucha Ildikó dorogi nyugdíjas könyvtáros
életéről, pályájáról, mindennapjairól.
32.
MKE Akadémia : [honlaphír] / Márku Mónika. In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p. 27. - ill.
− A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2021
februárjában MKE Akadémia címmel országos szakmai konferenciasorozatot indított.
33.
Munkaszervezés pandémia idején / Mikolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka
Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p. 3-4. ill.

−

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár
pandémia alatti munkaszervezéséről, szolgáltatásairól.

34.
Nagy értékű könyvadomány : [hír]. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 052. sz. (2021.
március 3.), p. 4.
− A Rákóczi Szövetség helyi szervezete
700.000 Ft értékű könyvadománnyal támogatta az oroszlányi városi könyvtárat.
35.
Nemzedékek szolgálatában - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlése - Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2021. július 8-9. :
[honlaphír] / Márku Mónika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11.
évf. 1-2. sz. (2021), p. 26.
− A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52.
vándorgyűlésének felhívása.
36.
Olvasólámpával a viharban : Járványhelyzet a közkönyvtárakban / Markó Anita. - In: Magyar narancs :
politikai-kulturális hetilap. - 33. évf. 11. sz. (2021.
március 18.), p. 27-29. - ill.
− Cikk a közkönyvtárak helyzetéről napjainkban. A könyvtárosok megváltozott státuszáról, a járvány idején megvalósítható szolgáltatásokról kérdez a szerző könyvtárigazgatókat, könyvtári szakembereket.
37.
Online irodalomóra Szabó T. Annával / Sz. D. K. In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf.
068. sz. (2021. március 23.), p.5.
− Irodalmi podcast rendezvény a JAMVK-ban.
38.
Online könyvtár - vírushelyzet idején / Szikszai
Edina. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a
Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020),
p. 4-5. - ill.
− Beszámoló Pozsgai Brigitta: Hogyan működik egy online könyvtár a gyakorlatban? című előadásáról, mely a 2020. november 5-én
megtartott online konferencián hangzott el.
39.
Online rendezik a szavalóversenyt / Kiss T. József.
- In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás.
- 76. évf. 058. sz. (2021. március 10.), p. 8. - ill.

−

A Vértes Agorája és partnerintézményei
szervezésében idén is megrendezésre került a
József Attila Vers-, Énekelt Vers- és Prózamondó Verseny. A megmérettetést online
tartják.

40.
Online zárult a rajzpályázat : [hír]. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 053. sz. (2021.
március 4.), p. 4. - ill.
− Virtuális díjátadóval zárult a bábolnai könyvtár téli madáretetés rajzpályázata.
41.
Ötvenéves a Táncsics Mihály Emlékmúzeum /
Borbély Ilona. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz.
(2021), p. 12-15. - ill.
− Ötven éves az ácsteszéri Táncsics Mihály
Emlékház.
42.
Program. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 065. sz. (2021. március 19.), p. 5.
− Internet Fiesta az online térben a József Attila Megyei és Városi Könyvtár szervezésében.
43.
Rajzokkal teszik vidámabbá az idei tavaszt : hol az
aszfalton, hol pedig a papírlapon készülnek majd el a
szebbnél szebb alkotások / K. D. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 072. sz. (2021.
március 27.), p. 2. - ill.
− Aszfaltrajz-mozgalmat indított a Bábolnai
Városi Könyvtár, Sportközpont és Műv. Ház.
44.
Regio Regia - az értékteremtők magazinja : közeleg
a lapalapítás huszadik évfordulója / Nász János ;
Veér Károly. - In: Regio regia : a közép-dunántúli
régió üzleti magazinja. - 21. évf. 148. sz. (2021.), p.
48-49. - ill.
− Az írás a JAMK Kultúrhőmérő című
podcast-jében elhangzott beszélgetés rövidített, szerkesztett változata.
45.
Rein Péter a város patikusa / Hámosné Szőke Anna.
- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka
Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 9. ill.

−

Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár október első hetében Szépség és
egészség hetet tartott. Az október 5-i vendég
Rein Péter volt, a Bánomi Piros Patika üzletvezetője, aki a Bánomi lakótelep növényi
kincseiről beszélt.

46.
Színházi szövegkönyvek az Országos Széchényi
Könyvtár gyűjteményében / Bessenyei Ágnes. - In:
Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma
online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 13-14. ill.
− Az Országos Széchenyi Könyvtár színházi
szövegkönyv-gyűjteményének bemutatása.
47.
Szünetel a fapados kölcsönzés : egy hónap alatt
ötezernél is több könyvet igényeltek / S. G:. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 059.
sz. (2021. március 11.), p.12. - ill.
− A járványügyi szigorítások miatt fel kellett
függeszteni a részleges szolgáltatásokat is a
JAMVK-ban.
48.
Tatai beruházások a kultúráért,a művelődésért :
épül, szépül, gazdagodik az Élő Vizek Városa / Veér
Károly. - In: Regio regia : a közép-dunántúli régió
üzleti magazinja. - 21. évf. 148. sz. (2021.), p. 24-25.
- ill.
− Sajtótájékoztató a kulturális fejlesztésekről,
beruházásokról Tatán.
49.
Törhetetlen / Dományi Zsuzsanna. - In: Kemlib
[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online
utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 8. - ill.
− 2020. október 7-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége volt Nyáry Luca írónő. Az esemény megrendezésére az Országos
Könyvtári Napok keretén belül került sor, a
Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai
és Könyvtári Szövetség jóvoltából.
50.
Új kollégánk bemutatkozása / Zantleitner Laura. In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 10. évf. 10-12. sz. (2020), p. 7. ill.

−

Zantleitner Laura, a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár új munkatársának bemutatkozása.

51.
Videóüzenettel szereztek örömet : [hír]. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 059. sz.
(2021. március 11.), p. 4.
− A bábolnai Városi Könyvtár videó üzenetben
köszöntötte hölgy tagjait Nőnap alkalmából.
52.
Zsákbamacska - a József Attila Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtárának új szolgáltatása / Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka
Téma online utóda. - 11. évf. 1-2. sz. (2021), p. 18. ill.
− Suller Ildikó a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárának új, zsákbamacska elnevezésű szolgáltatásáról.

2021. április
1.
Átrendezik a gyűjteményt : a tárlatok az alagsorba,
a klubszobák pedig az emeletre kerülnek / Szinak
Evelyn. - In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 078. sz. (2021. április 6.), p. 9. ill.
− A Bábolnai Helytörténeti Gyűjtemény épületének 2 millió forintos felújítását követően
belső átrendezéseket hajtanak végre.
2.
Diákönkormányzati hírek, információk - nem csak
diákoknak. - In: Jó szerencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja. - 02. évf. 03. sz. (2021.
április), p. 12. - ill.
− A Tatabányai Városi Diákönkormányzat hírei.
3.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 085. sz. (2021. április 14.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
felhívása iskolai közösségi szolgálat teljesítésére.
4.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 090. sz. (2021. április 20.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban ismét lehetőség van előre összekészített

könyvcsomagok kölcsönzésére, könyvigények leadására és könyvek visszavételére.
5.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 097. sz. (2021. április 28.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára Madarak és Fák Napja alkalmából online szavalóversenyt hirdet.
6.
Három megyei versmondó a döntőbe jutott : online
térben zajlik a József Attila XIV. Nemzeti vers-, énekelt vers és prózamondó verseny / S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 080. sz.
(2021. április 8.), p. 2. - ill.
− XIV. József Attila Nemzeti vers-, énekelt
vers és prózamondó verseny a Vértes Agorája és partnerei szervezésében, online meghallgatásokkal.
7.
Jutalomkönyv a gyerekeknek : [hír]. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 092. sz.
(2021. április 22.), p. 2.
− A Bajnai Községi Könyvtár húsvéti gyermekvers pályázatának résztvevőit díjazta az
önkormányzat.
8.
Könyv- és programajánló. - In: Jó szerencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja. - 02. évf.
03. sz. (2021. április), p. 17.
− A József Attila Megyei és Városi Könyvtár
felnőtt- és gyermekkönyv-ajánlói.
9.
Könyves április, fókuszban a gyerekkönyvek /
alice. - In: Jó szerencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja. - 1. évf. 1. sz. (2020. aug.)-. - 02.
évf. 03. sz. (2021. április), p. 7. - ill.
− Beszélgetés Mikolasek Zsófiával és Suller Ildikóval a megújult megyei könyvtár tervezett
programjairól, gyermekkönyvtári rendezvényeiről.
10.
Másképpen ünnepeltek / Sz. D. K. ; S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 088. sz.
(2021. április 17.), p. 1., 4. - ill.
Tartalom: Költemények Környéről a neten, verselő
fasor Gyarmatpusztán : kvízjátékkal, világhálón
megosztott művekkel emlékeztek a költészet napjára

−

Költészet napi programok a József Attila
Megyei és Városi Könyvtárban, a Jászai Mari
Színházban, a környei Művelődési Házban, a
Bárdos László Gimnáziumban, Gyermelyen
és Gyarmatpusztán.

11.
Megyénk versmondói különdíjat kaptak : a költészet napja alkalmából versenyeztek / Sugár Gabi. In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf.
082. sz. (2021. április 10.), p. 1-2. - ill.
Tartalom: Különdíjat kaptak megyénk versmondói :
tizenhat éves felvidéki gimnazista nyerte a versenyt
− Online került megrendezésre a József Attila
Nemzeti Vers-, Énekelt Vers és Prózamondó
Verseny regionális döntője a Vértes Agorája
és partnerintézményei szervezésében.
12.
Olvasó Komárom Album : [hír]. - In: Kisalföld : a
család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 093. sz.
(2021. április 23.), p. 8.
− A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő fotópályázatot hirdetett
Olvasó Komárom címmel.
13.
Orgonabokrokat is ültettek a parkban : [hír]. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 098.
sz. (2021. április 29.), p. 4.
− Bábolnán a Föld Napja alkalmából kitisztították a könyvtár környékét.
14.
Otthonról szavaltak a versenyzők : József Attilaversek a hangzottak el a legtöbbször a virtuális megmérettetésen / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 083. sz.
(2021. április 12.), p. 9. - ill.
− Online formában került megrendezésre idén a
József Attila Nemzeti Vers-, Énekelt vers és
Prózamondó Verseny regionális döntője a
Vértes Agorája és partnerintézményei szervezésében.
15.
Praktika klub indult Bábolnán, első alkalommal
faágas ajtódísz készült / K. D. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 092. sz. (2021.
április 22.), p. 4.
− Különböző alkotásokat, a Praktika magazin
ötlete alapján, video segítségével készítenek
el a Bábolnai Városi Könyvtár Művelődési és
Sportközpontban.

16.
Program. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 088. sz. (2021. április 17.), p. 5.
− Online szavalóverseny a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében a Madarak és Fák Napja alkalmából.
17.
Tatabánya kártya is intézhető : szigorú szabályok
mentén várják az ügyfeleket, olvasókat / Sugár. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 090.
sz. (2021. április 20.), p. 1. - ill.
− Meghosszabbíthatók a Tatabánya Kártya
szolgáltatásai. Részleges nyitva tartással
üzemel a József Attila Megyei és Városi
könyvtár.
18.
Új könyvek közül válogathatnak : [hír]. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 092. sz.
(2021. április 22.), p. 4.
− Ácson fapados kölcsönzés keretében folyik a
kölcsönzés a Bartók Béla Műv. Ház és
Könyvtárban.
19.
Vers mindenkitől, mindenkinek : [hír]. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 082. sz.
(2021. április 10.), p. 4.
− A környei művelődési ház és könyvtár Költészet napi felhívása.

2021. május
1.

3.
Átadták a megújult megyei könyvtárat : a Modern
Városok Program támogatásásval / Sugár Gabi. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 122.
sz. (2021. május 29.), p. 1., 3. - ill.
Tartalom: A tudástár megújult az olvasók előtt :
átadták az újjáépített megyei könyvtár épületét
- Május 28-án ünnepélyes keretek között átadták a József Attila Megyei és Városi Könyvtár felújított, újjáépített épületét.
4.
Csupa szív mesehősök várják az ösvényen a kíváncsi kicsikert : újra bevezetnék a legfiatalabb korosztály képviselőit a könyvek világába / Walczer Patrik.
- In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf.
112. sz. (2021. május 17.), p. 4. - ill.
- Esztergomban felavatták a Helischer József
Városi Könyvtár és gyermekkuckója között
kialakított meseösvényt.
5.
Fátrai Márta is örökbefogadott egy facsemetét a
haraszthegyi városrészben / W. Zs. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 114. sz. (2021.
május 19.), p. 4. - ill.
- Az Oroszlány Barátainak Egyesülete fát fogadott örökbe, Fátrai Márta egykori könyvtáros vezetésével.
6.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 107. sz. (2021. május 11.), p. 5.
- Újra kinyitott az esztergomi Helischer József
Városi Könyvtár.

A könyvtár dolgozói várják az olvasókat : huszonegyedik századi szolgáltatásokat kapunk / Sugár Gabi. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32.
évf. 117. sz. (2021. május 22.), p. 4. - ill.
- A JAMVK munkája a vírus miatti kényszer
zárvatartás idején. Tervezett programok.

7.

2.

Ismét kinyitott a könyvtár : [hír]. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 110. sz. (2021.
május 14.), p. 4.
- Május eleje óta ismét szolgáltat a naszályi
községi könyvtár.

A segíteni akarás motiválta : kedvenc könyveit is
ajánlotta a mentőállomás vezetője a könyvtárban /
Körtvélyfáy Dina. - In: Kisalföld : a család napilapja
: komáromi kiadás. - 76. évf. 120. sz. (2021. május
27.), p. 8. - ill.
- Kálóczi Tamás, a bábolnai mentőállomás vezetője volt a Könyvtári Beszélgetések sorozat
vendége a bábolnai Városi Könyvtárban.

Filmekkel indul a könyvtári klubélet : [hír]. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 121.
sz. (2021. május 28.), p. 4.
- Filmklub a JAMVK megújult épületében.
8.

9.
Könyvtár. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 112. sz. (2021. május 17.), p. 5.
- A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár tájékoztatója a felnőtt részleg felújításáról és
ideiglenes helyre költözéséről.

10.
Levezetné az alkotókat a szobortalapzatukról : Háy
János volt a rendhagyó online irodalomóra vendége /
Sugár Gabi. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 119. sz. (2021. május 26.), p. 5. - ill.
- Rendhagyó irodalomóra a JAMVK-ban Háy
Jánossal Kik vagytok ti? című könyvéről.
11.
Lexikon készülhet Tatabányáról / Sz. D. K. - In:
Komárom-Esztergom Megyei n24 Óra. - 32. évf.
117. sz. (2021. május 22.), p. 4.
- Podcast a JAMVK-ban a Városi Levéltárról
B. Stenge Csabával, dr. Horváth Géza: Tatabányai lexikon terve.
12.
Öten is hibátlanul töltötték ki a kvízt / W. P. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 100.
sz. (2021. május 3.), p. 4.
- A bajnai községi könyvtár vetélkedőt szervezett a Magyar Költészet Napja alkalmából.
13.
Új épület, új szolgáltatások : 2,7 milliárdos beruházás - nemcsak új könyvtár, de tudásközpont és közösségi tér is született / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a
család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 123. sz.
(2021. május 31.), p. 8. - ill.
- Ünnepélyes keretek között átadták a 2,7 milliárd forintból újjáépített József Attila Megyei és Városi Könyvtár épületét. Az átadón
jelen volt Krucsainé Helter Anikó kulturális
államtitkár-helyettes is.
14.
Újabb könyvekkel nyit a könyvtár / R. V. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 119. sz.
(2021. május 26.), p. 4.
- Tárkányon a védettségi igazolvánnyal rendelkezők ismét személyesen vehetik igénybe
az intézmény szolgáltatásait.

2021. június
1.
Az új könyvtár tudásközpont és közösségi tér is
egyben / Pruzsina Alice. - In: Jó szerencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja. - 02. évf. 05.
sz. (2021. június), p. 10-13. - ill.
− Átadták az újjáépült József Attila Megyei és
Városi Könyvtárat. A könyvtár szolgáltatásai,
programjai és nyitva tartása.

2.
Érzékenyítő programsorozat zenés tanórával, virágültetéssel / Sugár Gabi. - In: Komárom-Esztergom
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 132. sz. (2021. június 10.),
p. 6. - ill.
− Szemléletformáló találkozások című előadások a JAMVK-ban, hátrányos helyzetű
gyermekekkel.
3.
Internetes könyvek : sokszor előforduló esetekről
olvashatnak / R. V. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 139. sz. (2021. június 18.), p.
4. - ill.
− A Súri Községi Könyvtár baleset- és bűnmegelőző internetes kiadványokat ajánl.
4.
Kinyitott a község könyvtára. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 128. sz. (2021.
június 5.), p. 4.
− A vírushelyzet enyhültével kinyitott a
kömlődi községi könyvtár is.
5.
Mától augusztusig bezár a könyvtár. - In: Kisalföld
: a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 147.
sz. (2021. június 28.), p. 8.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
június 28-tól augusztus 1-ig zárva tart.
6.
Most tibetológus volt a vendégük / S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 132. sz.
(2021. június 10.), p. 3. - ill.
− UFO Nyitott rezervátum vendége volt Sári
László a JAMVK-ban.
7.
Nagyon jól sikerült a beruházás : megújult az
agostyáni családi rendezvényház és könyvtár / P. J. In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf.
141. sz. (2021. június 21.), p.4. - ill.
− Tata-Agostyánon megújult a családi és közösségi ház, könyvtár, a Rendház Kft. finanszírozásában.
8.
Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 139. sz. (2021. június 18.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára gyermekrajz-pályázatot
hirdet általános iskolásoknak.

9.

2.

Tematikus nap a könyvtárban / [Bundschuh Gabriella]. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32.
évf. 148. sz. (2021. június 29.), p. 1-2. - ill.
Tartalom: Az új épülettel ismerkedhettek a szakemberek : könyvtári tematikus találkozót és évkönyvbemutatót szerveztek a megyei könyvtárban
− Jún. 28., Tatabánya: megyei identitásnak a
KEM Önkorm. támogatásával, a 2020-as
JAMK évkönyv bemutatója.

Albérletbe költözött a könyvtár felnőttrészlege : a
közösségi ház nagytermébe kerültek a kiadványok ettől a héttől nem kötelező a védettségi igazolvány
bemutatása és a maszk használata sem / Szinak
Evelyn. - In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 158. sz. (2021. július 10.), p. 8. ill.
− A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár
felnőttrészlege a Táncsics Mihály úti épül
felújításának idejére a közösségi ház nagytermébe költözött.

10.
Többször tapsolták vissza őket : Makám-koncertet
szerveztek a megyei könyvtárban / S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 143. sz.
(2021. június 23.), p. 4. - ill.
− Jún. 21., JAMVK : a Makám együttes koncertje.
11.
Új könyvekkel a kínálatban : [hír]. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 130. sz. (2021.
június 8.), p. 4.
− Új könyvek a csépi községi könyvtárban.

3.
Átadták az első tatai gyermek KönyvMegállót : a
szekrény gyermekek számára írt könyveket tartalmaz
/ Szász Dalma Kitti. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 3. évf. 232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN
0863-9168. - 32. évf. 152. sz. (2021. július 3.), p. 6. ill.
− Tatán a Móricz Zs. Városi Könyvtár gyűjtött
könyvadományokból töltötte fel az Építők
parkjában létesített KönyvMegállót, könyvszekrényt.
4.

12.
Újranyit a könyvtár : gyermekkuckó várja a fiatal
olvasókat / Raffael Veronika. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 130. sz. (2021.
június 8.), p. 4. - ill.
− A csépi községi könyvtár program kínálata,
gyermekkönyvtári foglalkozásai.

Azok a boldog, szép napok / Kiss T. József. - In:
Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. 70. évf. 77. sz. (2015. április 1.)- ISSN2064-3527. 76. évf. 165. sz. (2021. július 19.), p. 8. - ill.
− Rocktörténeti könyvbemutató és plakátkiállítás a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.

13.
Van valami filmklub a könyvtárban. - In: Jó szerencsét : Tatabánya önkormányzatának ingyenes
lapja. - 02. évf. 05. sz. (2021. június), p. 18.
− A József Attila Megyei és Városi Könyvtár
Van valami filmklubjának programjai.

5.

2021. július
1.
A könyv is összetartó kapocs : az olvasás, az információ alapvető jog - egy szabály van, aki elvisz
egyet, annak hoznia is kell / Kiss T. József. - In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 76.
évf. 150. sz. (2021. július 1.), p. 9. - ill.
− Gyerek KönyvMegállót adtak át Tatán, az
Építők parkjában.

Boldog, szép napok? - nosztalgikus bemutató :
Álmodozások kora a címe a Komárom-Esztergom
megyéről szóló résznek / Sugár Gabi. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 167. sz. (2021.
július 21.), p. 2. - ill.
− A rockzene rendszerváltás körüli éveiről szóló könyv, megyei vonatkozásokkal, Cserteg
István tollából. Könyvbemutató , júl. 14.
JAMVK.
6.
Bűnügyi regényeket is olvashatunk a strandon : a
Szent István Strandfürdőben és a SUPort állomáson
is képviselteti magát a könyvtár / W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 152. sz.
(2021. július 3.), p. 2. - ill.
− A Helischer József Városi Könyvtár strandkönyvtár szolgáltatása Esztergomban.

−

7.
Fábián Janka : [hír]. - In: Komárom-Esztergom
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 171. sz. (2021. július 26.),
p. 4.
− Júl. 28. Epöl: író-olvasó találkozó Fábián
Jankával a JAVK támogatásával.
8.
Falunap és átadóünnepség : [hír]. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 157. sz. (2021.
július 9.), p. 4.
− Falunapot és a helyi műv. ház és könyvtár átadását tervezik Csatkán.
9.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 154. sz. (2021. július 6.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
tájékoztatója
az
intézmény
nyári
zárvatartásáról és szolgáltatásairól.
10.
Felhívás. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24
Óra. - 32. évf. 175. sz. (2021. július 30.), p. 5.
− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
tájékoztatója a könyvtár nyári zárva tartása.
11.
Íróworkshopot szerveztek a diákok / Kis T. József.
- In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás.
– 76. évf. 175. sz. (2021. július 30.), p. 8. - ill.
A Tatabányai Városi Diákönkormányzat fiatal írók számára workshopot rendezett a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.
−

12.
Könyvtár : [hír]. - In: Komárom-Esztergom Megyei
24 Óra. - 32. évf. 171. sz. (2021. július 26.), p. 4.
− Kerekítő foglalkozások kisgyermekes szülőknek, gyermekeknek Epölön.
13.
Olvasás és identitás / Sugár Gabi. - In: Kisalföld : a
család napilapja : komáromi kiadás. - 76. évf. 150. sz.
(2021. július 1.), p. 8. - ill.
− Tematikus települési találkozót rendeztek a
József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
a megyei közgyűlés szervezésében.
14.
Program az írásról diákoknak : workshopot szervezett a városi diákönkormányzat / Sugár G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 172. sz.
(2021. július 27.), p. 1. - ill.

Program írásról, nem csak íróknak címmel
rendezett workshopot a Tatabányai Városi
Diákönkormányzat a Megyei Könyvtárban.

15.
Sok kötet közül válogattak : egy új könyv árából
akár egy polcot is megtölthettek / S. G. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 166. sz.
(2021. július 20.), p. 1. - ill.
− Júl. 19. Tatabánya, JAMVK - könyvvásár.
16.
Százszavas novellák is születtek Esztergomról :
Lélekben maradni szabad címmel szerveztek alkotótábort / Walczer Patrik. - In: Komárom-Esztergom
Megyei 24 Óra. - 32. évf. 159. sz. (2021. július 12.),
p. 4. - ill.
− Irodalmi alkotótábor az esztergomi Helischer
József Városi Könyvtárban.
17.
Táncokat tanultak : bábszínházasok szórakoztatták
a gyermekeket / Walczer Patrik. - In: KomáromEsztergom Megyei 24 Óra. - 3. évf. 232. sz. (1992.
okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 32. évf. 155. sz. (2021.
július 7.), p. 4. - ill.
− Kulturális élet újraindulása a pandémia után,
könyvtári és művelődési házi programok Pilismaróton.
18.
Tanulmányúton a munkatársak : a projekt a kirándulást követően egy workshoppal zárul / S. G. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 168.
sz. (2021. július 22.), p. 12. - ill.
− A tatabányai levéltár és 2 másik közgyűjtemény munkatársai nyitraivánkai levéltár látogatáson vettek részt.
19.
Újra beindult az élet a városban / W. P. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 160. sz.
(2021. július 13.), p. 4.
− Nyári kulturális programok a Táti Kultúrház
és Könyvtár szervezésében.
20.
Zenéltek, fotóztak, festettek a művészi esten : fellépett a Horsa Banda, jólesett a zsíros kenyér a helytörténeti gyűjtemény udvarán / Körtvélyfáy Dina. - In:
Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 32. évf. 157.
sz. (2021. július 9.), p. 3. - ill.
− Művészeti est Bábolnán a helyi Műv. Ház és
Könyvtár szervezésében.

