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Nádasdy Borbála a Helischer József  Városi magukat. A „báli készülődést” azonban még 
Könyvtárban könyvtárbemutató és játékos feladatmegoldás előzte 

meg, amelyben legalább olyan lelkesen vettek részt a 
Esztergom negyedik osztályos tanulók, mint a flitterek 
Február 28-án Nádasdy Borbála életrajzi ragasztásában.
trilógiájának bemutatásakor zsúfolásig megtelt az A felnőtt könyvtár igazi újdonságot tartogatott 
esztergomi városi könyvtár olvasótere, még a számukra, hiszen 
könyvespolcok közé is pótszékeket kellett betennünk. többségük ámult 
Az írónőre fiatalok és idősek egyaránt kíváncsiak azon, mennyi (jó) 
voltak, aki fordulatos életének tapasztalatait osztotta dolog van ott. A 
meg az érdeklődőkkel: hogyan tudott talpon maradni sok számítógép, a 
az ismeretlen világban. Megtudhattuk, hogy könyveit különböző féle 
kézzel írja az „örök remény és szeretet” jegyében, újságok mind-
három lábbal a földön állva, azzal a céllal, hogy mind lenyűgöz-
bemutassa a családját, a hivatását és Magyarországot. ték a gyermeke-
Nádasdy Borbála, akinek ősei híres emberek, ket. A gyermek-
mecénások voltak, nem a vagyon elvesztését, hanem a könyvtárban pedig sorra mondogatták: „ilyen van a 
haza és családja szétzilálását tartja veszteségnek. A felnőttben is, csak több”! (Például a DVD-k számát 
legnehezebb, egyben legfelemelőbb feladatnak a illetően fogalmazódott meg bennük ez a gondolat.)
honvágyba belebetegedő édesapjáról szóló fejezet S mivel javában a farsangi ünnepkörben jártunk, 
megírását tartja.  természetesen a játék e téma köré épült. Az osztály 
Az írónő a hallgatók érdeklődő kérdéseire is szívesen tanulói öt csapatot alkottak, majd minden csoport egy, 
válaszolt és minden dedikálóhoz volt egy-két kedves az ünneppel kapcsolatos könyvet keresett meg a 
mondata. polcon úgy, hogy a könyvtáros ismertette a könyv 

Flórián  Mária (HJVK, Esztergom) bibliográfiai adatait. Miután sikeresen megtalálták a 
csapatok a könyveket, és szabályosan, a könyvőrző 
használatával levették a polcról őket, következett a 

Farsangvárás a gyermekkönyvtárban további feladat: megkeresték például a Magyar 
népszokások című könyvben, hogy melyek a magyar 

Tata falu álarcos alakoskodásai közül a legkedveltebbek, 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyv- vagy a Farsangi mulatságok című kiadványban azt, hogy 
tára február 28-án már a kora délelőtti órákban megtelt a busók megjelenése a tél eltemetését, és a tavasz 
a Szomódról érkezett gyermekekkel, akik készen álltak születését szimbolizálta.
arra, hogy csinos papírmaszkokkal ékesítsék fel A sikeres megoldások után pedig jöhetett a 
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kézművesség. A gyermekek igen kreatívan dolgoztak a Hornyák Hanna, Király Mónika, Teszáry Olga, 
sokfé le  sz ínű,  Rozmann Máté által előadott művek, Petőfi Sándor, 
minőségű karton- Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Váci Mihály és 
lapokkal; többféle költőtársaik alkotásai, hamar lekötötték a nézők 
előkészített sab- figyelmét, s a prózai részek közötti harmonikaszó, 
lonból választhat- Bátki Miklós előadásában, kellemes hangulatot 
ták ki a nekik tet- varázsolt a terembe. 
szőt. Volt, aki in- (Ő egyébként vendég volt a vaszarys gyerekek között, 
dián fejfedőt ké- hiszen a Fazekas utcai iskolában tanul.)
szített, vagy csillo- Az iskolai oktatáshoz kötődő versek és prózák után, 
gó álarcot, egér- egy kis váltás következett: olyan művek kerültek sorra 

és medvemaszkot alkotott, de a többség a velencei Márkus Bence előadásában, melyek már nem annyira a 
álarcot rajzolta meg, illetve vágta ki, és dekorálta. mindennapi oktatási anyag részei. Vidám Petőfi-átirat 
A maszkokat végül zöld, kék színű flitterekkel, hangzott el, majd Romhányi József  szellemes 
csillogó porokkal díszítették, és kalapgumival “tudósítása” egy focimeccsről. Ezt követte egy 
rögzítették a fejükre. A diákok egy tartalmas délelőtt bravúros monológ Rostand Cyrano-jából, a híres Orr 
végén jó kedvvel és új ismeretekkel gazdagodva, monológ, melyben a főhős szellemességével döngöli 
vidáman, no és álarcban indultak a buszpályaudvar földbe az őt sértegető felszínes műveltségű ifjút. 
felé. Végül a befejezés: Nógrádi Gábor Hogyan neveljük 

Goldschmidt Éva (MZSVK, Tata) magunkat kitűnő tanulóvá című írása, hangos derültséget 
váltott ki a nézőkből. Nagy taps közepette hajoltak 
meg az előadók, és méltán érezhették az előadás után: 

Oroszlánkarom Szomódon ”ez jó mulatság, férfimunka volt.”  
S. N.

Szomód
A tavasz első napjaival beköszöntött Szomódra is a 
verses, Oroszlánkarom című műsor, melyet a tatai Fotók kertépítész szemmel, kertek fotós 
Vaszary János Általános Iskola tanulói adtak elő nagy szemmel
szeretettel és lelkesedéssel a hozzájuk hasonló korú - Beszélgetés Balla Andrással -
nézőknek március 4-én. A szomódi iskolában 
nemcsak a helyiek, hanem a szomszédos község, A március idén is elhozta a tavaszt, s vele együtt a 
Dunaszentmiklós iskoláskorú gyermekei is tanulnak. megszokott havi Új Forrás-estet is.
Így mindkét kistérségi település fiatal közönsége 2-án egy kertépítész és egy fotográfus volt Jász Attila 
gyönyörködhetett az előadásban. A műsor első beszélgetőpartnere a József  Attila Megyei 
részében olyan versek szólaltak meg, melyeket az Könyvtárban. Azonban a kerekasztalhoz csak két 
iskolai órákon is tanulnak a gyerekek, részei a kötelező széket és két mikrofont készítettek a szervezők. Az 
iskolai tananyagnak, vagy szorosan kapcsolódik egyik zöldkárpitosban a főszerkesztő, a másikban egy 
ahhoz. Így a még a negyedikes általános iskolai bajszos, őszes hajú, nyugodt tekintetű ember foglalta 
osztályokban tanulóknak sem volt “nehéz” a versek el helyét. Mindenki tudta, hogy nem is várunk másra, 
sokasága, s az idősebbek, a felsősök pedig régi kezdődhet az este, hiszen Balla András ─
ismerősökként hallgatták a már hallott szavakat. A 
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fotóművész, kertépí- meg a művész, hogy aki helyette ment, később 
tész egy személyben Ausztrália főépítésze lett, de mindennek ellenére, nem 

bánja, hogy kihagyta; a tüzek és árvizek miatt a világ ─  ül közöttünk.
minden kincséért sem élne ott kint.Jász Attila köszöntő 
A lehetőségek azért itthon is megtalálták. Az egyetem gondolatai után ízelí-
utáni első években sokat kellett utaznia, így nem volt tőt kaphattunk az Új 
ideje lerajzolni az itt-ott látott ötletes kerti elemeket. Forrás márciusi szá-
Ekkor ismerte fel a fotográfia dokumentáló erejét. Így mának tartalmából. 
kúszott az életébe a fotózás, amellyel komolyabban Majd a következő egy 
1975-től kezdett foglalkozni. „Huszonhét éves koromban órában figyelmünket 
azt írtam egy író ismerősömnek, hogy nem tudom, ismert és teljes egészében a 
elismert fotós leszek-e, de, hogy jó leszek, azt tudom. Addigra vendég és válaszai 
már átnéztem az összes elérhető szakkönyvet, ami magyarul, kötötték le. A művész és alkotásainak megértéséhez 
angolul, németül és franciául kapható volt és éreztem, hogy van hallanunk kell a hátterét, az alapokat, a kiindulási 
bennem valami, az én saját világom, ami lehetővé teszi, hogy pontokat, így a megszokott módon a gyermek- és 
olyan képeket tudjak csinálni, amit mások eddig még nem ifjúkorra irányultak az első kérdések. Megtudhattuk, 
készítettek.” Nos, elmondhatjuk, hogy mindez valóra hogy bár Balla András édesapja botanikus volt, 
vált. Kezdetként egyike volt az Esztergomi Fotóklub mellette pedig fotózással foglalkozott (hasonlóan, 
megalapítóinak; 1975-ben a Fiatal Művészek Klubja mint nagyapja és dédapja is), a fiú mégsem innen kapta 
fotószekciójához csatlakozott, később ennek vezetője a kezdő lökést a fényképezéshez, sőt kezdetben 
lett; folyamatosan részt vett az Esztergomi abszolút nem is foglalkoztatta a fotózás. Már 
Fotóbiennálék művészeti vezetésében; 1975-ben, kiskorában sokat volt apja mellett a szarvasi 
1980-ban, 1983-ban, 1987-ben és 1989-ben arborétumban, ahol a természet szerelmese lett: 
Komáromi művészeti ösztöndíjjal jutalmazták; 1984-megismerte a növényeket, a gombákat, a kisállatokat. 
ben Pro Urbe Esztergomért díjat kapott; 1985-ben Így jöhetett az igazi szenvedély, a Kertek. Szerette 
párizsi, 1988-ban római ösztöndíjat érdemelt ki a őket, hiszen erőt adtak neki: „A kert az a dolog, amit 
reneszánsz és barokk kertek fotóiért; 1992-ben Balogh lekerekítek a világból magamnak, és jól érzem benne magam. A 
Rudolf-díjjal, 2008-ban a Magyar Fotográfia kertnek nem az a lényege, hogy mekkora, hanem az, hogy benne 
nagydíjával tüntették ki. Az utóbbi elismerés adott kapcsolatunk van a természettel.” A fotózás helyett a fiatal 
alkalmat arra, hogy 2011. január 20-án a Magyar Balla inkább rajzolt, grafikákat készített, festett. 
Fotográfusok Házában, a Mai Manó Házban nyíljon Mindebben tehetségesnek bizonyult, s mellette az 
kiállítása Illatos kert címmel.építészet is foglalkoztatta. De ha ezt az utat választja, 
Az elért eredményeken kívül szó esett konkrétan egy-akkor szakítania kellett volna első szerelmével, a 
egy fotósorozatról is. A művész többek között beszélt természettel, a Kerttel. Logikusan átgondolva: kert + 
a pilisi remetéről, az olvasás megszállottjáról, építészet = kertépítészet, a képletből megkapta a 
Borostyán Imréről, s a róla húsz éven keresztül megoldást. Így 1965-ben felvételizett a Kertészeti 
készített képeiről, amelyekből néhányat a Egyetem kertművészet-tájépítész szakára, amit 1970-
KönyvTÁR/KépTÁR-ban is láthattak az érdeklődők. ben végzett el. Az egyetem után rögtön adódott egy 

lehetősége: egy angliai ösztöndíj, amit a „második igaz Ugyanezekből ─  neves szerzők gondolataival 
szerelme” miatt visszautasított. Ironikusan jegyezte fűszerezve ─, egy könyvet is kiadott.
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Szóba kerültek eszünkbe juthat”. „Szerintem a kert lehetőséget ad az 
az Illatos kert embernek, hogy önmagát kiteljesítse, saját személyiségét ezen 
kiállítás képei is, keresztül megjelenítse. A kert olyan, mint egy kiragadott rész a 
ezen belül az paradicsomból.”
ókori és közép- Jász Attila utolsó kérdése a fotós-kertépítész jelenlegi 
kori kertekről, a életére, elfoglaltságaira vonatkozott. Mostanság 
franciaországi könyvet írnak róla: a Hungart-ösztöndíjasok közül 
és olaszországi készül az ő gyűjteménye, amibe ötven képet kell 
reneszánsz és kiválogatnia. Ez saját elmondása szerint nagy  munka, 
barokk kerteken hiszen a rengeteg jó fotó közül „nehéz rámutatni arra az 
át a giccskertek- ötvenre, ami elmeséli majd az utókornak, hogy ki is volt ez az 
ről készített al- ember”. Ezen kívül várja a jövő évi hódmezővásárhelyi 
kotások, egé- kiállítását, ahol a pilisi lombtalan erdőkről 

szen a művészien beállított fotográfiákig. panorámagéppel 112x24 mm-es méretre készült, 30 
Érdekes a művész giccsekről alkotott véleménye: éve gyűjtött anyagát fogja bemutatni. „Én úgy vagyok 
„Ezeket én olyan szakmai alázattal, tisztelettel és ezzel, hogy sokkal jobb képeket tudok készíteni a Pilisben, ahol 
fotótechnikával fotózom, mint a »nagy művészet« műtárgyait.” otthon vagyok, mint egy sokkal egzotikusabb tájban, ami 
„Ez sok esetben meglepő szépségű képeket eredményez, melyek nagyon érdekes, de nem vagyok otthon benne. Ahhoz, hogy jó 
igen elgondolkodtatóak az ún. giccs mibenlétéről kialakult képeket tudjak csinálni, ahhoz nekem ott kell élni.” 
előítéletes állásfoglalásunk felülvizsgálata szempontjából is.” A kiállítás után egy kis pihenésre vágyik esztergomi 
A művészi kompozíció szerint összeállított képeiből házában, amihez nagyon kötődik, s amit soha nem 
pedig kiemelte az akar elhagyni. Végül viccesen megjegyezte, hogy ez 
Ádám-ot, s elmesélte, idő alatt szeretne végre lefogyni.
hogy ez a kép nyolc Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
évig érlelődött benne, 
míg rájött, hogy csak 
úgy lehet tökéletes, ha Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
a zöld páfrányokhoz 
egy embert ál l í t ,  Az OFI-OPKM a 2010/2011-es tanévben is elnyerte a 
hiszen a páfrányok ősi támogatást a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
jellegével és a mez- Verseny megszervezésére. 
telen férfitesttel a 
teremtés mítosza 
j e l e n í t h e t ő  m e g.  
Ráadásként hozzátette, hogy modelljét éppen 
Ádámnak hívták.
Az ehhez hasonló képzettársításos, átvitt értelmű, 
sokszor erotikus képeken legtöbbször az emberi 
kapcsolatokról, valamint az embereknek a kerttel való 
kapcsolatáról van szó. „Ezekről a magyar népdalok, vagy 
akár a bibliai Énekek éneke és az arab szerelmi költészet is 

Kiírásuk alapján csak két kategóriában, 7-8. és 9-10. 
évfolyamban jelentkezhettek a tanulók. 
A verseny témája: Gyermek- és ifjúsági irodalom az 
EU-ban
A megyei döntőbe I. kategóriában 12, II. kategóriában 
8 diák jutott be. A megmérettetés időpontja 2011. 
január 31. volt. Helyet ismét a Herman Ottó Általános 
Iskola adott Tatabányán. Köszönet érte!
A forduló  írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli 
feladatsort az országos szervező  biztosította.
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A helyezettek, akik részt vettek az országos forduló 
írásbeli részén is:
7-8. évfolyam
1. 

2. 

3. 

9-10. évfolyam
1. 

2. 

3. 

Az országos döntő írásbeli fordulójára 2011. március 
7-én került sor. Helyszíne, mint évek óta mindig, most 
is a József  Attila Megyei Könyvtár volt. Köszönjük a 
segítséget!
A feladatsort ismét Budapestről kaptuk. A javítást is 
egységesen az országos szervezők végezték.
Ebben az évben is van szóbeli döntősünk. Hartmann 
Ábel kategóriájában 2. helyezést ért el, így részt vehet a 
verseny utolsó fordulójában, amit 2011. április 19-20. 
között rendeznek a mátészalkai Esze Tamás 
Gimnáziumban. 
Gratulálunk neki és a többi induló versenyzőnknek, 
valamint a felkészítőknek egyaránt!

Könyves szerda a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban

Bodnár Boglárka (Váci Mihály Általános Iskola, Tata
Tatabánya) felkészítő tanár: Laky Helga Vérbeli pedagógus adott elő március 9-én, a Könyves 

Pál Titanilla (Bárdos László Gimnázium, szerda estéjén. Szentmihályi Szabó Péter, aki 
Tatabánya) felkészítő tanár: Zichóné Kernya Zsuzsa pedagógus hivatása mellet író, költő, publicista. Olyan 

Drexler Dávid (Árpád Gimnázium, Tatabánya) témákról beszélt ,  melyek a mindennapok 
felkészítő tanár: Szalay Izabella eseményeiben gyökereznek. 

Mint sci-fi író, az apró, 
nap i  tör ténéseket  

Hartmann Ábel (Tatai Református Gimnázium, összegezve, előre látja 
Tata) felkészítő tanár: Slezák Istvánné a jövőben várható 

Mitták Szilvia (Kempelen Farkas Gazdasági, eseményeket, s azok 
Vendég l á tó ,  Ideg enforg a lm i  A l ap í tvány i  nem mindig szívderí-
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Komá- tőek. Idézte E. M. 
rom) felkészítő tanár: Kiss Csabáné Foster 1907-ben meg-

Wenczl Tímea (Kereskedelmi, Vendéglátó és jelent munkáját, mely 
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola, Tatabánya) sötét képet fest az 
felkészítő tanár: Molnár Klára elgépiesedett jövendő-

ről, s ez a jövendő már 
az ajtónkon kopogtat. 
Vagy Orwell látomását 
említette, mely szinte 
teljesen valóra vált megírása óta. Fontos tehát, hogy 
mi, olvasók is minden erőnkkel a jó, a nemes és 
maradandó értékek irányába mozdítsuk el „sorsunk 
kerekét”. A tanítást már abbahagyta, de az egyetemi 
évek sok eseményét felemlegette előadásában, s az 
oktatásügy fontosságát, a jövő nemzedék 
kulturáltságának, intelligenciájának megalapozását, az 
ország jövője  szempont jából ,  e l sődleges  
fontosságúnak tartja. Az olvasó nemzedéknek nem 
szabad kivesznie. Ugyanígy a mese életvezetési 
mintaadó és gyógyító szerepét is hangsúlyozta. Nem 

Felhívnám minden érdeklődő figyelmét egy szabad megengedni, hogy „konzerv” meséket, vagyis 
feladatbankra, mely a jövőben segítséget nyújthat a a televízióban látható, amerikanizált mese-
felkészítés és a tanítás során is: http://bod.opkm.hu/ sorozatokat nézzen csak a gyerek. Nagyon fontos az 
A megyei zsűri nevében: élő beszéd, a szülő által olvasott mese nyomán 

Sóvágó Zsoltné (VKTB, Tatabánya) kialakuló képi fantázia-rendszer, mely a passzív, 
csupán befogadó szemlélés nyomán nem jöhet létre. 

Megyei kö rképnyvtá
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Ne hagyjuk, hogy szellemileg szegényedve nőjenek A TÁMOP pályázati projekt azonban túlmutat ezen. 
fel generációk! Az ovis csoportok valamennyi tagja immáron 
A közönség, szinte egymás szavába vágva tette fel ugyanolyan könyvet tarthat a kezében, s 
kérdéseit, s az előadó szívesen és kimerítően válaszolt kölcsönözheti ki. Így várja őket Kipp-Kopp, Boribon, 
rájuk. Egy kérdés azt firtatta, hogy miért nem ír vallási vagy Bogyó és Babóca kalandja, amelyet az óvodában az 
témájú verseket. Ezen a ponton maga a kérdezett is óvó nénik tolmácsolásában, közösen figyelemmel 
megtorpant egy pillanatra a válaszadással, és kísérhetnek a könyv lapozgatásával, és a képek 
elgondolkodott: vajon mi okozza ezt, hiszen mélyen segítségével. A kölcsönzést ovis kölcsönzőkártyával 
vallásos lelkületű ember, s egyházi lapokban is nyugtázzuk, amellyel 
rendszeresen publikál. Talán a szemérem, a belső a későbbiekben is 
csend öntörvényű, csak önmaga számára publikus kölcsönözhet a gyer-
volta okozza ezt, még nem töprengett eddig rajta. mek, akár egyénileg 
Az est végén dedikálásra is sor került, s nagy is.
szeretettel búcsúzott a közönség az egyszerűségével A rendezvény kere-
közvetlen hangulatot teremtő írótól. tében az e lmúlt  

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) évben könyvtárunk 
vendégül látta a 
Fürdő Utcai Óvoda, 

Az óvodások öröme - könyvtárunk büszkesége a Kálvária Utcai Óvoda és a Geszti Óvoda csoportjait. 
Nagy örömünkre vidéki óvoda is csatlakozott a 

Tata programhoz. Februárban a szomódi Százszorszép 
Az óvodás gyermekek érdeklődve hallgatják a ovi gyermekei érkeztek hozzánk, hogy játékos 
különféle meséket édesanyjuk vagy az óvó nénik foglalkozáson ismerjék meg a gyermek-könyvtár 
előadásában. Napjainkban az úgynevezett „slágerme- értékeit, valamint azért, hogy Boribon és Bogyóék 
sék” hódítanak a kicsik körében. Az anyukák már történetét hazavigyék. A kicsik történeteket hallgattak 
célirányosan Bartos Erika könyveit keresik a polcon, s meg Süni Dini nagy napjáról, valamint a Négy évszak 
szerencsésnek mondhatók, ha rátalálnak egyre. A tatai meséi közül a Télről. Mindannyian nagyon vártuk már 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyv- a jó időt, így a Tavasztündér is ellátogatott a 

tára lehetőséget könyvtárba. A foglalkozáson különleges élményt 
biztosít arra, hogy nyújtottak az apró talpúak számára azok az „állatos 
minden kisgyer- újságok” (Süni, Természetbúvár), amelyekben hattyút 
meknek jusson a vagy kengurut mutathattak meg egymásnak. A 
népszerű darabok- folytatásban hasonló jókedvvel színeztek, énekeltek a 
ból. gyermekek a könyvtár olvasótermében.
Egyáltalán nem A továbbiakban is várjuk az ovis csoportok 
szokatlan, hogy részvételét egy hangulatos, játékos foglalkozásra, és 
ovis gyermekek persze kölcsönzésre, hogy minél többen barátjukká 
látogatnak el a fogadhassák Boribont, a játékmackót!

város könyvbirodalmába, hiszen már hosszú évek óta Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
van példa arra, hogy a gyermekek könyvtári foglal-
kozások keretében ismerkednek meg a könyvtárral.

Megyei kö rképnyvtá
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Angol nyelv a színpadon A játéktól az olvasásig a neten

Tatabánya
A 2010/2011-es tanévben már hatodik alkalommal 2011. március 21-28. között a József  Attila Megyei 
került megrendezésre a tatabányai Dózsa György Könyvtár minden érdeklődőt és korosztályt 
Általános Iskolában az Angol nyelv a színpadon című megszólítva hat programmal vett részt a 12. Internet 
megyei rendezvény. Fiestán.
A résztvevők kilenc iskolából érkeztek, harmadik 
osztálytól nyolcadikig. A vetélkedőn több kategór-
iában mérhették össze angol nyelvtudásukat a 
csapatok: ének-zene, vers, jelenet. 
Négy iskola több csapata is részt vett: a Herman Ottó 
és a Móra Ferenc Általános Iskolából kettő, a Kodály 
Zoltán és a Ságvári Endre Általános Iskolából három Az általános iskola 3. osztályos tanulóinak az 
csapat. internetes játékokról, a játékok veszélyeiről tartott 

előadást a megyei rendőrkapitányság szakembere 
Melyiket ismered? címmel, amely rendkívül sikeresnek 
bizonyult. Laikusként azt hittem, hogy ezek a kilenc 
éves gyerekek nem játszanak, és nem töltenek el a gép 
előtt annyi időt, és sok új információt tudnak meg az 
előadásból, de tévedtem. Ennyi idősen maximálisan 
tisztában vannak a játékokkal, a chateléssel, internetes 
vásárlásokkal, de azért azt ők sem tudták, mi számít 
függőségnek és milyen veszélyeket rejthetnek a 
játékok. A döbbent arcokat látva örült az előadó is, 
hogy még nem reménytelen ez a korosztály, és 
visszafordítható a folyamat.

A József  Attila Megyei Könyvtár GatewayUK A „Kattints ide is!” elnevezésű rendezvényen kiderült, 
állományának gondozójaként, mint zsűritag, immár hogy az idősebb korosztály számára sem idegen a net 
második alkalommal voltam részese a vetélkedőnek. A világa, sőt teljes biztonsággal használják a 
tavalyi tanévben is nagyon ügyesek voltak a gyerekek, levelezőrendszereket, a Google keresőrendszerét és a 
de idén kiemelkedően teljesítettek. Hallhattunk Harry Facebook-ot is.  A világháló mindenkit meghódít! 
Potter-monológot, Tom Blood történetét, angol Kiállítás is várta a gyermekkönyvtárba látogatókat a 
nyelvtörőket, a Lemon tree című dalt, és még rendezvénysorozat alatt: az internet szakirodalmából 
sorolhatnám tovább. válogattunk, mert bár nagyon széles a skála a könyvek 
Mindegyik csapat dicséretet érdemel, hiszen nem az területén is, amelyek segítenek eligazodni az 
anyanyelvükön adták elő műsorukat, hanem angolul. elektronikus világban, viszont a helyünk annál 
Kíváncsian várom, hogy jövőre milyen újdonságokkal, kevesebb. Ki mit tud a netről? címmel a játékos kedvű 
fejlődéssel lepnek meg minket. kicsiket és nagyokat vártuk. Totókérdésekre 

Pap Zsuzsanna (JAMK, Tatabánya) válaszolhattak az érdeklődők, de inkább a gyerekek és 

Megyei kö rképnyvtá

8



meghívott vendég ezúttal Altdorfer Csaba, építész 
volt.
Energiatakarékosság, újrahasznosítás, önfenntartás, 
autonomitás, megújuló energiák… Egy sor olyan 
fogalom forog ma már a köztudatban, melyek a 
fenntarthatóság jegyében késztetik gondolkodásra a 
környezetéért, családjáért, önmagáért felelősséget 
érző embert.
Hogyan lehet mérsékelni a természet kizsákmá-
nyolását? Hogyan vethetnénk véget az ivóvíz 
pazarlásának, és az ásványkincsek teljes kiaknázásá-
nak? Miként válhatunk függetlenné az energia- és 
vízszolgáltatóktól? Ma már ezekre a kérdésekre az 
elméleti megoldások mellett egyre több gyakorlati 

a tinik mérették meg magukat. Bár még hivatalos válasz születik.
eredményhirdetés nem volt, de a félszáz beküldő Altdorfer Csaba előadásában olyan példákat 
közül a legügyesebbnek a Móra Ferenc Általános vonultatott fel, melyek a lakókörnyezet kialakításakor 
Iskola tanulói bizonyultak. Egész héten ingyen alkalmazhatók: beszélt az autonóm ház fogalmáról, 
használhatták a gyermekkönyvtárban az internetet azokról a napjainkban egyre elérhetőbb áron 
regisztrált gyermekolvasóink, aminek nagyon örültek, megvásárolható berendezési tárgyakról és eszközök-
és ki is használták a lehetőségeket. ről, melyekkel lakóházunkat nemcsak komfortossá, 
Végül kézműves foglalkozás zárta ezt a hetet. @lkotni hanem takarékossá is tehetjük, s még azzal a kellemes 
jó! címmel a kreativitást fejlesztő honlapokat mutattuk 
be a gyerekeknek, majd ezt követően selejt CD-
lemezekből a lurkók nagy örömére dekupázs 
technikával ablakdíszeket, poháralátéteket készíte-
ttünk.
A megyéből az idén más könyvtár nem vett részt a 
Fiestán, de talán jövőre annál nagyobb lendülettel és 
újult erővel áll neki mindenki a szervezéshez. Én 
mindenkit bíztatok a folytatásra, és addig is nyitva 
állunk az érdeklődők számára! 

Sutáné Csulik Andrea  (JAMK, Tatabánya)

Bioépítészet, ökoházak
Altdorfer Csaba a JAMK-ban

érzéssel is megajándékozhatjuk magunkat, hogy 
Tatabánya életünkkel nem hagyunk nagyobb „ökolábnyomot” a 
Március 28-án folytatódott a József  Attila Megyei Föld testén, mint amire szükségünk van.
Könyvtár ÖKO-estjeinek programfolyama. A Az energiaszolgáltatásért felelős cégek érdeke 
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 természetesen azt kívánja meg, hogy ezek az újszerű Könyvtárkörkép rövid hírek
berendezések és praktikák ne legyenek széles körben 
elterjedtek. Így nem meglepő módon a megújuló Tatabánya
energiák hasznosításához szükséges építészeti, József  Attila Megyei Könyvtár
műszaki megoldások – napkollektorok, napcsapdák, Sándor Csilla Mária, a Csodaceruza című folyóirat 
szélkerekek stb. - ma még drágábbak, mint a főszerkesztője tartott előadást a hazai gyermekkönyv 
hagyományos elemek. Középtávon azonban megéri és –folyóirat-termésről. A rendezvény az Olvasásra 
élni ezekkel a lehetőségekkel, hiszen energiata- születni című TÁMOP-pályázat keretében valósult 
karékosságuk révén megtérül az anyagi ráfordítás. meg, március 7-én.
Hosszú távú hatásuk pedig a szűkebb és tágabb 
környezetünk megóvása, Földünk ökosziszté- Tata
májának megőrzése miatt felbecsülhetetlen. Március 17-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Meseegyetem című sorozatának vendége volt dr. 
Ha éppen nincs lehetőségünk autonóm ház építésére, Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke.
és pillanatnyilag még nem tudunk függetlenedni a 
villamosáram- és a vízszolgáltatóktól, illetve lakásunk Komárom
melegét is csak a központi fűtéssel tudjuk biztosítani, Március 18-án Bosnyák Viktória ifjúsági regényíró 
akkor is tehetünk saját pénztárcánk és környezetünk volt a Jókai Mór Városi Könyvtár vendége.
kímélése érdekében. De a jövő a szolgáltatók számára 
is előbb vagy utóbb a természetbarát energia Nyergesújfalu
biztosítása lesz, mert ez az egyetlen járható út maradt. Március 24-én zajlott az Ady Endre Művelődési Ház 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) Könyvtárában a Játék az ABC-vel című program.

Dorog
Március 21-én a dorogi Arany János Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában folytatódott az Örömkör című 
foglalkozás. Ezúttal Lockerné Göndör Erzsébet, 
bölcsődevezető volt a vendég. 

Tatabánya
Tatabánya Városi Könyvtár
Április 29-ig tekinthető meg a Tatabányai Városi 
Könyvtárban Pintér Anna festőművész kiállítása.

Almásfüzitő
Március 7. és március 30. között tekinthették meg 
az érdeklődők a hatvanas-hetvenes években a Magyar 
Televízió műsoraiból ismertté vált mesefigurák 
gyűjteményéből készült kiállítást az almásfüzitői 
könyvtárban.

10



Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu

Könyvbemutató zeneszóval fűszerezve „majd kinövi”, de tapasztalatból tudjuk, hogy egy 
Gryllus Vilmos és Jász Attila közös estje a József  elhagyott allűr helyébe kettő újabb jön…) Mégis 
Attila Megyei Könyvtárban jólesik vicces önmagunkat és kicsinyeinket viszont 

látni a gondosan összeválogatott versek mögött.
A tapasztalat alapján a címet akár meg is A koncert alatt pedig remekül szórakozott kicsi és 
fordíthatnánk, így: koncert versekkel fűszerezve. A nagy. Nem volt 
gyermekközönség ugyanis évek óta várta már Gryllus olyan nagyon rég, 
Vilmos bácsit. Az elmúlt néhány évben kétszer is amikor a most 
szerepelt nálunk a népszerű előadóművész, ám szülőként jelent 
mindkétszer sajátos helyzet állt elő. A műsorokat l évő  anyukák ,  
felnőtt közönségnek állította ugyan össze, de szép apukák énekeltek 
számmal érkeztek gyermekek is, így ők végig kellett együtt az előadó-
hallgassák a „felnőttek zenéjét”, majd cserébe a val. S bár Gryllus 
türelmükért, nekik is jutott néhány dal befejezésként. Vilmost és Jász 
Így fordulhatott elő, hogy március 21-én az olvasótér Attilát kissé zavarba ejtette a „tömeg”, a résztvevőket ez 
szinte minden négyzetcentiméterét betöltötték az láthatóan egyáltalán nem zavarta. Igaz, talán nem volt 
érdeklődők. Jász Attila költő, az est házigazdája akkora „fegyelem” az előadás alatt, ám a közönség 
kénytelen volt rövidre fogva bemutatni az „Olvasásra átlagéletkora erre nem is hajlamosít. Elnézést kérünk a 
születni!” elnevezésű programsorozat babacsomagjá- kiváló művészektől, hogy erőfeszítéseiket nem úgy 
hoz készült Megy a kicsi láb című kötetet. „hálálta meg” a közönség, ahogyan azt korábban 
Az összeállítás remek kortárs verseket tartalmaz, az megszokhat ták .  A v issza je lzések a lap ján 
illusztráció Kun Fruzsina keze munkáját dicséri. mindenképpen pozitívan értékelném azonban az 
Varró Dániel Altatója (Kisbaba, kisbaba, vicces fej, estét. Mi azt is láttuk, hogyan ráztak a csemeték a 
cukipofa fejedet biccentsd el); Nyulász Péter Nyuszifül széksorok mögött, hogyan ringatták a szülők 
című költeménye (Reggel a vekker úgy ébreszt, attól a gyermekeiket a dallamok ritmusára, milyen örömtől 
kedvem mókás lesz); vagy éppen Kiss Ottó Az óvodában- sugárzó arccal érintették a nagyobbak a „dínótojást”, a 
ja vezeti az olvasót a 6 éven aluli korosztály kicsiny, ám „Nagy Könyvtári Dzsemborin”.

* Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)annál sajátosabb világába.  Kisgyermekes szülők 
tudják, (a nagy-gyermekesek is emlékeznek még), 

*bizony ebben a korban sarkalatos problémák az   
aprótalpúak életében: hogy nem ízlik az óvodai 

*A kötetben szerepel még Tóth Krisztina, Vörös István, grízkása, „nem piros bögréből iszom, hanem kékből”, apa 
Oravecz Imre, Csukás István, Gryllus Vilmos, Garaczi öltöztessen, anya csinálja a reggelit, és a többi, és a 
László, Balázs Imre József, Kukorelly Endre, Lackfi János 

többi. (Ilyenkor azzal vigasztaljuk magunkat, hogy 
egy-egy verse.
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Játék az ABC-vel Ebben az évben segítségünkre van a TÁMOP-3.2.4-
08/1-2009-0047 regisztrációs számú projekt is.

Nyergesújfalu Katonáné Bergmann Violetta (AEMK, Nyergesújfalu)
Gyermekkönyvtárosként nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyermekek szeressék meg az olvasást, 
szókincsük bővüljön. Sajnos a mai internetes világban Amit a VIII. Janikovszky Éva meseíró pályázatról 

tudni kell…

ź A 2011. évi meseíró pályázat meghirdetésére 2011. 
április 1-én került sor és április 30-án zárul.

ź A 2011. évi pályázat az NKA támogatásával kerül 
megrendezésre.

ź A pályázók a korábbi gyakorlatnak megfelelően két 
kategóriában indulhatnak: I. korcsoport, 6-10 
évesek, és a II. korcsoport, 11-16 évesek.

ź Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát 
választhatnak a pályázók.

ź A terjedelemi megkötés:  maximum 5 A/4 gépelt 
oldal lehet a pályázat.

ź Csak a nyomtatott formában készült pályaművek 
vesznek részt a versengésben.mindenki a gyors információkra, az azonnali 

ź Területi megkötés nincs, pályázni az ország minden megoldásokra törekszik. Gondolkodni, gondolataikat 
részéből, de az ország határain túlról is lehet. más-más módon kifejezni nincs türelmük, tudásuk. 

ź Minden pályázó csak 1, nyomtatásban még meg Tisztelet a kivételnek! Ha tehetem, minden alkalmat 
nem jelent írással indulhat. megragadok, hogy belenézzünk pl. a Magyar 

ź A pályaműveket postai úton a Központi Könyvtár Értelmező Kéziszótárba, a Magyar  Szinonima-
címére (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) vagy e-szótárba, lexikonokba, és ezen könyvek segítségével 
mailben a titkar@fszek.hu címen lehet beküldeni, játékos feladatokat találjunk ki. Egyre kevesebb az 
valamint személyesen is be lehet hozni a Központi ilyen dolgok iránt érdeklődő gyermek, de aki 
Könyvtárba, ahol az Átriumban levő gyűjtőládába megszereti, rendszeresen részt vesz ezeken a 
lehet bedobni. foglalkozásokon.

ź A pályázatokra és a borítékokra minden esetben Általában egyszerű, vidám, a különböző korosztá-
pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, lyoknak egyaránt megoldható írásbeli, illetve szóbeli 
címét, email címét, vagy az iskolájuk címét, feladatokat találok ki:
elérhetőségét. ź mesehősök nevének betűrendbe állítása;

ź A borítékon szükséges feltüntetni: „Meseíró ź mesecímek "felszeletelt" szótagjainak megkeresése, 
pályázat”. összeillesztése/ csapatjáték;

ź A pályaműveket nem küldjük vissza, és nem ź az ABC soron övetkező betűjével állatnevek 
őrizzük meg.keresése, / aki nem elég gyors, kiesik;

ź Az idei verseny időtartalma 1 hónap, 2011. április ź találós kérdések olvasása, megfejtése.
30-ig tart. 
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ź A pályázatokat postai úton 2011. április 30-i eredményhirdetésre a Központi Könyvtárban 
postabélyegzővel lehet beküldeni, emailben pedig 2011. június 3. péntek 14.00 órakor kerül sor, ahová 
2011. április 30. 24.00 óráig. a szakmai zsűrihez továbbjutott pályázókat hívjuk 

ź A verseny záró programjára, az ünnepélyes meg.
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Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei éppen ezért csak a gazdálkodási irányvonalak 
Szervezete taggyűlése  meghatározására került sor. 

Határozat született arról, hogy az idei vándorgyűlésre 
2011. március 30.000 forintnál több nem fordítható. A tavalyi 
21-én az MKE háromezer forintos támogatás tehát legfeljebb tíz fő 
Komárom Esz- esetén lesz tartható. Ha ennél többen jelentkeznek, az 
tergom Megyei összeg arányosan csökken. Bízunk a munkáltató 
Szervezete meg- intézmények részvételt segítő támogatásában, ahogy 
t a r t o t t a  é ve s  arra eddig is volt jó példa.
taggyűlését. Kirándulás, illetve tanulmányút szervezése során a 
Az előzetesen bevétel–kiadás arányát meg kell fordítani. A szervezet 
meghirdetettek az összköltség egyharmadánál többet nem tud 
szerint elsőként a szervezet elnöke, Kristófné Szabó felvállalni, a részvételi díjakból kell fedezni a 
Szerafina számolt be a 2010. évi tevékenységről, maradékot.
amely az év második felétől vált igazán látványossá. A Szintén takarékossági szempontok alapján változtatni 
megvalósult programok többségéről a KeMLIB előző kell a testületi tagok támogatásán is.
számában található összefoglaló. A beszámoló Minden tisztelet megilleti azokat a könyvtárakat, akik a 
megtekinthető a megyei szervezet honlapján jelenlegi gazdasági helyzetben is kitartanak, illetve 
(http://www.mkekemsz.hu). vállalják az egyesület támogatását. Azonban – 
A tagság ezután Kissné Anda Klára pénzügyi figyelembe véve a testületi tagok számának 
beszámolóját hallgatta meg. A kizárólag tagdíjakból, gyarapodását –, az eddigi gyakorlat átgondolást 
programtámogatásból, részvételi díjakból gazdálkodó igényel. A tartalékok folyamatos apadása nem teszi 
szervezet 2010-ben 232.603 forinttal rendelkezett. A tovább lehetővé, hogy a szervezetnél maradt 
működést biztosító kiadások mellett a vándorgyűlés tizennyolcezer forintos regisztrációs díj ellenében 
támogatására, színházbérletre, az egri kirándulásra és a évenként húszezer forintot kapjon vissza rendez-
tata-agostyáni programra éves szinten 288.321 vényre, előadói díjra egy intézmény. A taggyűlésen 
forintot költött. A tartalékok folyamatos csökkenése, elhangzott javaslat szerint ezt az összeget felére 
a támogatások és pályázati források hiánya még csökkentené a szervezet, miközben más módon (pl. 
inkább átgondolttá kell, hogy tegye az ez évi előadó biztosításával, szervezési feladatok felválla-
gazdálkodást. Előzetes költségvetést készíteni lásával) is igyekszik segíteni a könyvtárak programjait, 
lehetetlen, amíg nem látszik, mekkora lesz a tagság, és ha erre igény mutatkozik. 
a tervezett programokon – a részvételi díjak A tagság határozott arról is, hogy 2011-ben ismét két 
szempontjából – hány egyesületi és nem egyesületi fő színházbérlet legyen igényelhető a kulturális igények 
támogatásával lehet majd számolni. A taggyűlésen kielégítésére, amelyre valószínűleg az őszi évadban 
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kerülhet majd sor. vándorgyűlés támoga-
Javaslat született arra, hogy a pénzeszközök egy részét tásáról már esett szó. 
a szervezet kösse le betétként. Ez főként a tartalékok – Az is biztos, hogy szer-
mintegy százezer forint – megőrzése miatt lenne vezetünk képviselteti 
célszerű némi kamat mellett. A taggyűlés után sikerült magát a Helyismereti 
csak tisztázni, hogy ez nem minősül befektetésnek, Könyvtárosok Orsz-
amit az MKE alapszabálya nem enged meg a maga és ágos Konferenciáján 
tagszervezetei részére. júliusban, illetve támo-
Származtatott jogi személyként és a pályázati kiírások gatást remélhetnek testületi tagjaink egy-egy 
utólagos finanszírozása, illetve önrésze miatt külső rendezvényükre.
forrásokra lehetetlen szert tenni.  Az MKE, mint Folytatódnak a tatabányai Városi Könyvtárban 
országos szervezet pályázatai során a források megsze r veze t t  websze rke sz tő  workshop  
megoszlanak a pályázó tagszervezetek között, így továbbképzései, amelyek nemcsak a tagok, hanem 
nagy valószínűséggel abban saját projekt minden érdeklődő számára (utóbbiaknak továbbra is 
megvalósítása szintén önrészt feltételezne. az eddig megszokott ötszáz forintos részvételi 
Közhasznú szervezetként az 1 %-os adófelajánlá- támogatással) nyitottak. A program szervezője
sokkal az MKE tud élni, ebből a pályakezdő, Szilassi Andrea, a részvételi szándékot a 
tanulmányokat folytató kollégák vándorgyűlésen való szilandi@mail.vktatabanya.hu címen lehet jelezni. A 
részvételét támogatják évek óta. következő alkalomra előreláthatólag 2011. április 11-
A megyei szervezet számára tehát nem marad más én kerül sor, a részletes programról később várható 
lehetőség a bevételek növelésére, mint a taglétszámot tájékoztatás.
emelni – akár egyéni, akár testületi tagokkal –, illetve Felmerült, hogy érdemes lenne feleleveníteni a 
mindent megtenni a pártoló tagok, támogatók szervezet kapcsolatait – akár a kapcsolattartás szintjén 
felkutatására. E tekintetben – az eddig befizetett is –, a Nyitra megyei, komarnoi, erdélyi vagy a drezdai 
tagdíjak és ígéretek alapján – már pozitív elmozdulás kollégákkal. Ennek során sok szép emlék került 
tapasztalható. Annak ellenére, hogy sajnálatos módon felszínre a már megvalósult tanulmányutakról. 
– különböző okok miatt – öt fő kilépett, nyolc egyéni Jelenlegi költségvetésünk fényében leginkább egy 
és egy új testületi tag (Arany János Városi Könyvtár, határ menti szlovákiai út látszik reálisnak. Egy 
Dorog) jelezte belépési szándékát, így eddig ötvenegy érsekújvári, muraszombati vagy lendvai kirándulás 
(ebből kettő testületi) tagot számlál a szervezet. esetén nyilvánvalóan nagyobb költséggel kellene 
A következő napirendi pontban Kissné Anda Klára az számolni. Ha nem mi utaznánk, hanem meghívnánk a 
MKE ez évi programjairól, és a megyei szervezet külföldi kollégákat, az is alapos szervezést igényelne.
ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről adott A tapasztalatcsere-látogatások terén Esztergom 
tájékoztatást. Az összefoglaló az egyidejűleg közölt merült fel célpontként. Ez esetben nem csupán a 
külön cikk témája. megközelítés lenne előnyös, hanem az a célkitűzés is 

érvényesülne, hogy megyénk társintézményeit jobban 
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2011. évi megismerjék a kollégák. Esztergom – többnyire 
programjavaslatait Kristófné Szabó Szerafina mindannyiunk által régen látogatott – nevezetességei 
terjesztette elő. mellett programként kínálja a Főszékesegyházi 
A május 18-ai vezetőségi ülésen és a tagság köréből Könyvtár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 
felmerült ötletek között a színházbérletről és a János Kara könyvtárának, a Környezetvédelmi és 
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Vízügyi Múzeum szakkönyvtárának vagy akár a érdemben szóltak hozzá a készülő szabályzathoz. 
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Szakkönyvtá- A megbeszéltek alapján a titkár átfogalmazza, és újra 
rának megtekintését. Elhangzott egy esetleges elküldi Biczák Péternek az SZMSZ-t, hogy az az MKE 
párkányi kirándulás ötlete is. ellenőrző bizottságának egyetértő állásfoglalását 
Megosztotta a tagságot a márianosztrai börtönkönyv- élvezve kerülhessen újra a tagság elé. A tagok 
tár meglátogatására tett javaslat – nem csak a távolság kétharmados többségének szavazata szükséges 
miatt. elfogadására. Az idő azonban sürget. Az elnökségi 

tisztújítás megosztja az erőket, illetve az MKE 
Ugyanígy kevés az esélye a Móricz Zsigmond Városi vezetősége felől érkezett utasítás miatt mielőbb eleget 
Könyvtár agostyáni fiókkönyvtárának bemutatkozá- kell tenni kötelezettségünknek.
sára. Az eredeti tervek szerint a könyvtárlátogatással A taggyűlés határozatai és az MKE által majdan 
egybekötve itt továbbképzésre is sor került volna: jóváhagyott SZMSZ felkerül a szervezet honlapjára.
Kardos Andrást – a még mindig kevéssé használt – Ugyan a beszámoló kapcsán került megfogalmazásra, 
„könyvtárportál” programjának, a konyvtar.hu-nak de szükségesnek tartom kiemelni, hogy a tagságtól 
bemutatatására hívta volna meg a szervezet, emellett nagyobb aktivitás, több visszajelzés az elvárt. Nem 
tanulsággal szolgálhatna a TÁMOP és TIOP csak a „látványos” megyei programokat,  
projektek során megvalósuló és megvalósult több kirándulásokat, továbbképzéseket kell a tagdíj fejében 
megyén belüli könyvtári honlap-fejlesztés, adatbázis elvárni a vezetőségtől. A szervezési feladatokból rész 
közül egy-kettő ismertetése. Annyi azonban már most vállalható, a támogatók felkutatása mindannyiunk 
bizonyos, hogy ha ezzel a programmal továbbképzés érdeke, ahogy az is, ha jelölni kell az országos elnökség 
is szerveződik, annak helyszíne egyelőre nem tisztújítására, javaslatokat kér a szervezet a saját 
Agostyán lesz, a könyvtár jelenlegi körülményei miatt. szabályzatainak megfogalmazására, a szakmai díjak, 
A tagság végül nem gyarapította az ötleteket, a kitüntetettek jelölésére az MKE felé vagy akár 
javaslatokhoz véleményt fűzött. A végleges képviselni illene szervezetünket, a megyénket az 
programterv kialakítása a vezetőség feladata lesz az MKE különböző szakmai rendezvényein. Vegyük 
anyagi vonzatok figyelembe vételével. észre! Az MKE-től és a megyei szervezettől nem csak 
Komoly programpont volt a Komárom-Esztergom számon kérni, hanem – és most nem elsősorban 
Megyei Szervezet szervezeti és működési anyagi vonzatokra gondolva – adott esetben adni, és 
szabályzat-tervezetének megvitatása. A tagoknak teljesíteni is kell. Mindezzel együtt köszönjük 
előzetesen megküldött SZMSZ-ről írásban senkitől tagjainknak a megtisztelő bizalmat és támogatást, 
nem érkezett visszajelzés, ahogy azt az MKE azoknak, akik eljöttek, a részvételt!
ellenőrző bizottságának elnöke, Biczák Péter sem 
igazolta vissza a taggyűlés időpontjáig. A taggyűlésen Az MKE 2011. évben megvalósuló és tervezett 
Kissné Anda Klára az MKE alapszabályától és programjai
ügyrendjétől eltérő (de azzal nem ütköző) vagy 
újonnan beillesztett pontokat kiemelve kérte a tagok Az MKE 2011. évi programjai és a Komárom-
véleményét, módosítási javaslatait. Gyüszi László, Esztergom Megyei Szervezetet is érintő feladatok 
mint a szervezet vezetőségi tagja és az MKE ellenőrző között az első és legfontosabb a március 31-ei 
bizottságának tagja, valamint a megyei szervezet küldöttközgyűlésen megválasztani az országos 
ellenőrző bizottságának jelenlévő tagjai is többször elnökség új vezetőségét. Egyedüli elnökjelölt Bakos 
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Klára, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem A képzés anyaga távolról is elérhető, a kapcsolódó 
könyvtárigazgatója, aki az elmúlt négy évben is ellátta tananyagot az adott szervezethez feltöltik. A megyei 
az elnöki teendőket. Főtitkár-jelölt dr. Fehér Miklós, a szervezetből Kissné Anda Klára jelentkezett, és végzi 
Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési el a tanfolyamot.
osztályának munkatársa. Ellenőrző bizottsági elnökre Az OPKM 2011. június 6-ára tervezett tudományos 
szintén egyetlen jelölés érkezett dr. Horváth Sándor emlékkonferenciát a nemrég elhunyt dr. Horváth 
Domonkos (igazgató, Galgóczi Erzsébet Városi Tibor nyugalmazott főigazgató munkássága előtti 
Könyvtár, Győr) személyében, ellenőrző bizottsági tisztelgésként. A részvételi szándékot már most lehet 
tagok közé jelöltlistára került Komárom-Esztergom jelezni a titkarsag@opkm.hu címen. 
megyéből Gyüszi László (Tata).  A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
A tisztújítás előtt mutatják be az MKE 75. április 15–17. között kerül megrendezésre. Az MKE 
évfordulója alkalmából kiadott jubileumi standja a Millenáris Fogadójában (G épület), a galérián 
évkönyvet, amelyben minden tagszervezet – így a lesz, amit idén megoszt az OSZK-val és a Magyar 
Komárom-Esztergom megyei is – története, Elektronikus Könyvtár Egyesülettel. Április 15-én itt 
kronológiája, bibliográfiája, vezetőségi tag- is bemutatják az MKE jubileumi kötetét. A programok 
l i s t á j a  s z e r e p e l .  B ő v e b b  i s m e r t e t ő  a  többsége most a Márai-programról és a digitális 
h t tp ://mke. in fo.hu/2011/03/  a -mag ya r- gyűjteményekről, tartalmakról szólnak majd, de több 
konyvtarosok-egyesuletenek-tortenete-1935-2009- érdekfeszítő előadás hallható majd a Könyvtáros 
jubileumi-kiadvany/ linken olvasható. A kötetet az Klubban is. A részletes program letölthető a 
intézmények puha kötésben 1500, keménytáblával http://www.mke.info.hu oldalról. A könyvtárosok és 
3000 forintért (ÁFÁ-val) vásárolhatják meg. Az családtagjaik a helyszínen, illetve a megyei 
egyesület postaköltséget nem tud felvállalni. Megyén szervezetnél igényelhetnek meghívókat, visszajelzést 
belül az igények összegyűjtését és a közvetítést a titkár április 5-éig a kissne.anda.klara@jamk.hu címre vár a 
vállalta, visszajelzés a kissne.anda.klara@jamk.hu e- szervezet.
mail címre küldhető. Idén a Helyismereti Könyvtárosok Országos Konferenciája 
A megyei szervezet megválasztott küldöttei (Kissné Gödöllőn kerül megrendezésre július 6–8. között, 
Anda Klára és Szilassi Andrea), valamint a Móricz amelyen az MKE Helyismereti Könyvtárosok 
Zsigmond Városi Könyvtár, mint testületi tag Szervezetébe regisztrált tagok kedvezményesen 
képviseletében Pribojszky Mátyásné Petrozsényi vehetnek részt. 
Eszter képviseli a tagságot. A 43. MKE vándorgyűlést július 14–16. között Pécsett 
A jelentkezési határidő ugyan már lejárt az „MKE a rendezik. Címe „Tanulás, tudás, műveltség. Könyvtárosok a 
civilekért – MKE Civil akadémia – 2011” elnevezésű jövő szolgálatában”. Helyszíne a tavaly átadott Dél-
projektre, azonban az egyesület honlapján dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 
(http://mke.info.hu) – regisztrációt követően –, ennél fogva is érdekes tapasztalatokat ígér. A 
minden további képzési napra lehet jelentkezni: konferencia nulladik és negyedik napján is tartalmas 
elektronikus ügyvitelről Payer Barbara április 5-én, programokkal készülnek a szervezők. A regisztrációs 
tréneri ismeretekről dr. Hangodi Ágnes és Payer felület várhatóan április elejétől lesz elérhető. Akik 
Barbara április 19-én, a minőségügyről dr. Skaliczky megyénkből regisztrálnak, ne feledjék el jelezni 
Judit május 3-án tart egész napos továbbképzést a civil részvételi szándékukat a megyei vezetőség (a titkár) 
szervezeteket érintő tudnivalókról azok képviselőinek. felé.
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A vándorgyűlésen való részvételre az MKE 1 %-os Ősszel várhatóan ismét megrendezésre kerül a Győri 
adófelajánlásaiból általában május 31-éig pályázhat- Könyvszalon, amelynek az MKE társszervezője.
nak a 30. életévüket még be nem töltött nappali, esti Az MKE aktuális programokról, projektjeiről, a 
vagy levelező tagozatos, illetve a távoktatásban részt társszervezetek rendezvényeiről, a csatlakozási 
vevő informatika–könyvtár, könyvtárpedagó- lehetőséget kínáló belföldi és külföldi tanulmányutak-
gus–tanár szakos vagy a zenei könyvtáros hallgatók. ról az év során tájékoztatjuk a tagságot, illetve ajánljuk 
Az MKE hatáskörébe tartozó szakmai díjak (MKE a http://mke.info.hu oldalát. 
Emlékérem Díj, Fitz József-könyvdíj) jelöléseire előre Az MKE honlapján a szervezetek között a Komárom-
láthatólag szintén május 31-éig várják a javaslatokat, Esztergom megyei is megtalálható, kérjük tagjainkat, 
hiszen ezeket a vándorgyűlés alkalmával szokták regisztrációjukkal csatlakozzanak hozzá a felületen, 
átnyújtani az arra érdemesnek. Ezt is, mint minden használják hírforrásnak, a kapcsolattartás egy újabb 
megyei tagtól várt visszajelzést, és őket érintő lehetőségének, indítsanak fórumot adott témákban! 
információt, a titkárnak kérünk megküldeni, hogy a 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet vezetősége Kissné Anda Klára titkár, MKE KEM Szervezet 
eleget tehessen hivatali kötelezettségeinek. (Tatabánya)
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Pályázatírói tréning a tatabányai kistérségben projektek gyakorlati kidolgozása révén alkalmassá 
váltak a pályázatírás alaptechnikáinak alkalmazására is. Három napos pályázatírói tréningen vehettek részt a 

Tatabányai Kistérség Közkincs Kulturális Kerekasztal A közös gondolkodás és munka természetesen 
tagjai 2011. március 2-a és 4-e között Tatabányán. A lehetőséget teremtett a kistérség szakembereinek, 
továbbképzés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium intézményeinek az egymáshoz való közeledésre, 
„Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés” című egymás megismerésére is, melyet a tréning alatt 
nyertes pályázatának eredményeként valósulhatott mindvégig jellemző aktivitás és érdeklődés mellett, a jó 
meg. hangulat is elősegített.

A kistérség kulturális szakembereinek részvételével Magam is örömmel vettem részt a képzésen, és csak 
lezajlott tréninget Cserteg István, a Peron Music köszönettel tartozom ennek a hiánypótló kurzusnak a 
Alapítvány munkatársa és Domonkos Ágnes, a tatai megszervezéséért, a trénerek felkészültségéért, és a 
Közkincs Kerekasztal vezetője koordinálta. részt vevő közművelődési szakemberek inspiráló 

együttműködéséért. A három nap alatt a résztvevők nemcsak a pályázatok 
Feketsné Kisvarga Anita (JAMK, Tatabánya)figyelésének, elkészítésének elméleti tudásával 

gyarapodhattak, hanem a közösen megálmodott 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Kistérségi hírek ttt ttt
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Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

A Honismeret napja Dorogon szerepet játszott. Emlékiratainak egy része a Dorogi 
Füzetek 8. darabjaként láttak napvilágot 1994-ben, de 
tervezik a teljes életművet átölelő, hasonmás kiadást is. 

Március 28-án Dorogon került megrendezésre a Ugyancsak a bányászati múlthoz kapcsolódik Kmety 
Honismeret napja című közös találkozó a Dorog Város István Szénbányászat Dorogon című munkájának sajtó 
Barátainak Egyesülete (DVBE) és az Országos alá rendezése és kiadása, amelyben Solymár Judit, a 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi dorogi bányászati emlékek avatott gyűjtője és 
helyi Szervezete (OMBKE), valamint a Komárom- gondozója működött közre. Ennek kapcsán kell 
Esztergom Megyei Honismereti Szövetség tagjainak megemlíteni a Dorogi lexikon két kiadását is (2000, 
részvételével. 2008), amelyben a bányászati címszavak, bányászati 
A vendéglátók nevében dr. Korompay Péter elnök vonatkozású anyagok gondozója szintén Solymár 
(OMBKE) köszöntötte a dorogi Művelődési Ház Judit volt. 
Brigádtermében szép számmal megjelenteket. Számos egyéb füzet is említésre került. Ezek részben 
Ismertette a szervezet 2011. évi terveit, munkásságát. érintik a helyi bányászkodás múltját. Fontos közülük 
Ebből megtudhattuk, hogy a bányász hagyományokat kiemelni a dorogi diákok által írt tudományos diákköri 
ápoló szervezet találkozóinak sorában fontos állomás dolgozatokat, melyeknek jelentős szerepük van a 
volt ez az éppen aktuális összejövetel, hiszen a helytörténeti kutatói utánpótlás nevelésében is. 
bányászattörténeti kutatások szorosan összefüggnek a Elsősorban Varga Tamás és Zeller Mátyás értékes 
város történetével, különösen olyan kisváros esetében, dolgozatai dicsérik a kutató diákok (és persze tanáraik) 
mint Dorog. színvonalas értékmentését. (Dorogi értékek nyomában 
Kovács Lajos elnök (DVBE és KEM Honism. Szöv.) című sorozat 11., 12., 18., és 19. darabjai.) A volt dorogi 
röviden kitért arra, hogy az Országos Honismereti szénmedence községi iskolái számára szintén 
Szövetség ajánlása alapján, Bél Mátyás-, a török idők helytörténeti pályázatokat hirdetett a DVBE, amelytől 
utáni újjáéledő Magyarország kiváló honismertető- azt remélik, hogy a hagyományok őrzése szélesebb 
jének születésnapjához (márc. 24.) kapcsolódóan körben is megvalósul.
minden évben megrendezésre kerül a „Honismeret Kovács Lajos a továbbiakban terveikről szólt. Az évi 
napja”. Ennek része volt az általa tartott ismertető és 1-2 kötet kiadását továbbra is folytatják, melynek célja 
gondolatgazdag előadás, amelyben az 1990 óta kiadott a város és a dorogi bányászat története fehér foltjainak 
Dorogi Füzetek sorozat helyi bányászati vonatkozású eltávolítása.
publikációit vette sorra. Kiemelte Gáthy Zoltán, Az előadást követően elhangzott hozzászólások során 
1923-1941 között helyben működött építész Hubácsek Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
munkásságát, aki a bányavállalat alkalmazásában állt, szocialista korszak személyiségei, bányavezetői 
és Dorog helység fő középületeinek, de az egész életútjának, munkásságának kutatása is fontossá válik. 
későbbi város arculatának formálásában meghatározó Mint kissé sarkosan fogalmazott: „a Schmidt Sándor 
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utáni korszakban is volt élet”  Dorogon. hattuk: e pénzszegény világban mindennél jobban 
Solymár Judit azt emelte ki, hogy az általa gyűjtött és kell, kellene a civil szervezetek együttműködése a 
gondozott bányászattörténeti anyag megőrzésében közös cé lok e lérésében.  Közös múltunk 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi városi megismerésében és megismertetésében is segítsük 
könyvtár korábbi igazgatója, Cserődi Attiláné, aki az egymást: profi és amatőr kutatók, könyvtárosok, 
épület bővítése során helyet biztosított e jelentős (szakma-) történészek, pedagógusok összefogása 
gyűjteménynek. Kovács Lajosé az érdem, mint nélkül a honismereti mozgalom sem működhet Bél 
mondta abban, hogy felismerte a közölhető és Mátyás országot szolgáló példamutató munkássá-
kutatható értékeket, és fáradhatatlan munkát végzett gának szellemében.
ennek kapcsán.
A jó hangulatú találkozó rezüméjeként megállapít- Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)

Honismeret Helyismeret
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Merre tart a szakma?
Rovatvezető: Sutáné Csulik Andrea
34/513-673 csulik.andrea@jamk.hu

Beszámoló a „Tartalmak vizuális megjelenítése” című ismeretes sportág ikonok. De megjeleníthetjük 
konferenciáról gondolatainkat is a FreeMind gondolattérkép-

alkalmazással, vagy a címkefelhők vizualitást 
2011. március 2-án rendezte meg a „könyvtár 2.0 kihasználó feliratai lehetnek segítségünkre a 
kísérleti műhely” a „Tartalmak vizuális megjelenítése 2011” kereséseknél. Az oktatásban szintén nagy szerepe van, 
elnevezésű szakmai napot az Országos Széchényi gondoljunk csak akármilyen szemléltető eszközre, 
Könyvtárban, amin a József  Attila Megyei Könyvtár vagy éppen a Bánkeszi Katalin által is bemutatott 
informatikai csoportja is részt vett. Öt prezentációt Eternal Egypt alkalmazásra: a szarkofág felépítésének 
láthattunk magyar és külföldi szakemberektől, akik animációjára. A kutatók is nagy hasznát veszik, hiszen 
vizualizációhoz köthető, megvalósult ötletekről a képi modellezés által folyamatok, kapcsolatok 
beszéltek. Az angol nyelvű előadásokat tolmácsok láthatóbbá, így érthetőbbé válnak: pl.: Prince Williem-
fordították a hallgatóság számára. Az összejövetel öböl táplálékhálózatának vagy éppen a fehérje-
célja: irány- és példamutatás a könyvtáraknak kölcsönhatásoknak ábrázolásával.
tartalmaik digitális feldolgozásában.

Michael Stocking: The challenge of  displaying 
Bánkeszi Katalin (OSzK): Bevezetés rare books  (A régi könyvek megjelenítésének 
Bevezetésként Bánkeszi Katalin gyűjtött ízelítőt a kihívásai)
vizualizált tartalmak világából, s mondta el ezeknek 
mindennapi életünkben betöltött fontos szerepét. A következő előadó, Michael Stocking, A régi könyvek 
Példaként hozott egy úthálózatot ábrázoló képet, ahol megjelenítésének kihívásai című prezentációjában 
a csomópont gömbszerűen tűnik ki. Említést tett egy bemutatta a „Turning the pages” elnevezésű 
2003-ban kialakított irodalmi vonatkozású kapcsolati szoftverüket, amit a British Library-vel együttmű-
hálóról, amiben Arany Jánost emelte ki, s világosan ködve hoztak létre. Ma már több könyvtárnak és 
kirajzolódtak a hozzá fűződő személyek, évszámok, múzeumnak is dolgoznak. Az egyik fő céljuk e 
művek, műfajok is. Elmondta, hogy a képi tartalmakat látványos alkalmazás kifejlesztésével a könyvtár 
sokkal könnyebben fogja fel az emberi szem és tényleges és online látogatói számának növelése volt. 
dolgozza fel az agy. Ezért is bírnak akkora A program lényege, hogy lefényképezik, digitalizálják 
je lentőség gel  a  v izua l izác iót  fe lhasználó az adott dokumentumot, majd ezt elérhetővé teszik 
alkalmazások: pl.: számítógép töredezettség egy érintőképernyős terminálon, ahol a látogató 3D-
mentesítésének kijelzése; digitális óra; (épület)tervező ben forgatni, lapozni is tudja az anyagot. Így nem kell 
szoftverek; GPS; fényképalapú,  akár 3D-s útvonal- furcsa pózokat felvenni egy kiállító terem vitrine 
megjelenítő szoftver. Ugyanezt a hatást érik el (tárlója) előtt ahhoz, hogy az értékes könyvritkaságok 
agyunkban a jelentéstársítás által a piktogramok: akár minden oldalát megcsodáljuk, szemügyre vegyük. A 
a közlekedési táblák vagy a sportközvetítésekből program hangosan felolvassa nekünk a szemlélt 
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dokumentumhoz tartozó információkat, de a területre jellemző hüllő ellenmérgét is. Egy másik 
szövegben való keresésre, sőt saját felhasználói alkalmazás pedig, az IMu Tours, ami idegenveze-
fiókunkkal bejelentkezve még „kommentelésre” is tőknek hasznos és hasonlóan az EMu adatait használja 
lehetőségünk nyílik. Ezeket a funkciókat Mozart fel (azaz a dokumentum jellemzőit, koordinátáit) 
jegyzetfüzetén (ennél még meg is hallgathattuk az ahhoz, hogy információkat, leírásokat adjon az adott 
oldalakon jegyzett zenét), és Da Vinci kódexén tárgyról.
mutatta be az előadó.

Összesen eddig 3-4 nagy és 8-9 kisebb méretű nagy 
terminál készült el, s 29 könyvet dolgoztak fel ezzel a 
módszerrel. A könyvtáraknak és múzeumoknak 
lehetőségük van megvenni a programot, s maguknak 
feltölteni a saját tartalmukkal, de megfelelő 
ellenértékben a cégre is bízhatják az egész digitalizálási 
folyamatot. Hamarosan mobiltelefonokon és 
iPadeken is használhatjuk a „Turning the pages” 
alkalmazásait.

Ben Sullivan: KE Software

Az előadó cégük digitalizálási munkájáról, a Central John Nolan: Automated Document System 
Catalogue-ról és a Museum Management Systemről (Automatizált Dokumentumkezelő Rendszer)
(EMu) beszélt. A folyamat lényege, hogy az anyagot 
(ami lehet akár audio vagy vizuális is) digitalizálják a John Nolan előadásában a Prince 2 project 
fenti projektben hasonlóan alkalmazott eljárásokkal, Managementről és az Automatizált Dokumentum-
majd feltöltik az adatokat az EMu-ba. S ha bármilyen kezelő rendszerről hallottunk. A brit nemzeti könyvtár 
változás áll be az adott dokumentummal (vagy részére digitalizálják a dokumentumokat, majd a 
egyébbel) kapcsolatban, máris nyomon követhető a kereshetőség érdekében optikailag felismertetik a 
Central Catalogue-ból. Ugyanezt használták ki például karaktereket azokban. A digitalizáció bármilyen 
az ausztráliai Victoria Museum esetében is, ahol méretben és felbontásban kivitelezhető a megrendelő 
kártevők támadtak a múzeumi anyagra, de a rendszer igényeihez igazodva. Az így keletkezett digitális 
által egy térképen követni tudták, hogy éppen melyik reprodukciónak számos előnye van: takarékoskodnak 
tárgyat és mikor lepték el a rovarok, ebből terjedési a papírral, így minimalizálják a hulladékkibocsájtást; 
irányuk is megállapítható volt. Mindez annak nem rongálódik a dokumentum a használat, 
köszönhető, hogy a felvett adataik alapján a tárgyak feldolgozás során; nem kell folyton védeni a 
pontosan lokalizáltak a rendszerben. De ha különböző fizikai károktól; időt, teret, tárolóhelyet és 
megváltozik az adott tárgy helyzete, akkor a jellemzői emberi munkaidőt spórolnak a digitalizált anyagok és a 
egyből módosulnak az adatbázisban is. Példaként dokumentumkezelő rendszer használatával. Arról 
felhozott egy hasonló felhasználási lehetőséget: a nem is beszélve, hogy csak egyszer kell költséget 
Melbourne-i kígyók elterjedését határolták be, fordítani rá, ami hamar megtérül a fentebb említettek 
jegyezték rendszerbe, illetve megjelölték az adott 
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miatt (a British Library már 3 hónap alatt visszanyerte egységes adatkezelés valósuljon meg. Ezt csak azonos 
a kiadások összegét), s a felhasználók is könnyebben alapokon nyugvó, egységes adatfeldolgozó 
(bárhol, bármikor) hozzáférhetnek az állományhoz. programokkal lehet elérni.

Az előadássorozat végén felmerült egy kézenfekvő Korotij Ágnes (Kovex Kft.)
kérdés, a szoftverek és eljárások árára vonatkozóan. 
John Nolan válasza szerint ez esetenként különböző, Az előadó a cégük által tervezett adat- és 
és attól függhet, hogy mekkora anyagról van szó és tartalomkezelő rendszerről beszélt, melynek lényege, 
mennyi idő áll rendelkezésre a feldolgozáshoz. Ben hogy bármilyen dokumentumot képes strukturáltan 
Sullivan konkrétan megfogalmazta, hogy a KE tárolni, sőt a címkézés segítségével (W3C 
Software minimálisan 10-15 ezer euró lehet, de az árba szabványokat (RDF, OWL) használva) kereshetővé 
beleértendő az előzetes képzés és a további tenni, akár tématérképek által is (Topic Maps ISO 
információs támogatás. Nagyobb intézményeknél szabvánnyal). Valójában a felhasználó szerkeszt a 
összességében ez egymillió euróig is emelkedhet. A kategóriákon belül (amik a Wikipédia kategóriáihoz 
Kovex-féle program használata egyelőre díjtalan. Ezt hasonlatosak), így egyéni logikája alapján építi fel 
az állapotot szeretnék is fenntartani, bár a rendszere szerkezetét. Maga a folyamat úgy épül fel, 
fogalomtárak számát lehet, hogy később korlátozni hogy a tartalomról (ami az előadó megfogalmazásában 
kell.  A „Turning the pages” esetében ha digitalizált az irat és dokumentum lehet) felveszik a metaadatokat 
anyagot adnak az ügyfelek akkor kb. 4000 euró/könyv, (kb. 70 félét, pl.: típus, határidő), megadják a kategóriát 
nagyobb gyűjteménynél 200.000 euró is lehet. Ha (pl.: iktatókönyv, séma, típusnév), s beállíthatják a 
pedig csak a keretprogramot vásárolja meg az tartalmak egymáshoz való viszonyát is (alá-
intézmény, kb. 2 millió forint az olcsóbb változat. fölérendeltség). A már megadott jellemzőket a 
Közkívánatra Stocking egy rövid bemutatót tartott a szerkesztéshez szükséges jogosultságokkal 
keretprogram használatáról: pillanatok alatt létre változtathatják. Mindezek által a szoftver képes 
hozott egy 3D-ben forgatható könyvet egy meglévő fogalomtárak létrehozására is, ahol a kapcsolódó 
digitalizált anyagból, melyet prezentálhatunk saját szócikkek hiperhivatkozásként jeleníthetők meg. 
terminálunkon akár gyengén látók számára készített Lehetőség van a glosszáriumok Wordbe, Excelbe, 
verzióban is. Hozzátette, hogy a platformkülönbség PDF-be való importálására is, s a jogosultságok 
nem akadály, van Windows-ra, Linuxra és Macintosh-megadásával másokkal is megoszthatjuk munkánkat. 
ra optimalizált verzió is. Végül pedig megemlítette, A továbbiakban Korotij Ágnes rövid bemutatót tartott 
hogy a költségvetési megszorításoktól szenvedő a szoftver segítségével egy cikk kijegyzeteléséről és a 
könyvtáraknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy rendszerállományba való feltöltéséről. A prezentáció 
ingyen, vagy kisebb összegért a cég vállalja az anyagok végén egy kérdés érkezett az előadóhoz, miszerint: 
digitalizálást, cserébe a könyvtárban történő további „Miben különbözik a Kovex Kft. által kifejlesztett program 
használatból, értékesítésből származó haszon a más, ingyenesen is letölthető bibliográfiai menedzser-
digitalizálóhoz folyik be. Tehát a cég eldönti, hogy alkalmazásoktól?” Az előadó válaszként azt a legfőbb 
megtérülő-e egy-egy régi könyv feldolgozása, s ennek különbséget mondta, hogy ezzel általánosságban 
függvényében megelőlegezi a digitalizálási költségeket kereshetünk mindenre, tehát nem elsősorban 
a könyvtár számára.bibliográfiai alkalmazás. Ben Sullivan véleménye 

szerint az lenne a fontos, hogy először a folyamatos és 
Vitéz Veronika (JAMK, Tatabánya)
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Ünnep Székelyudvarhelyen

Március 15-én az utolsó részlet is célba ért abból a könyv- , hangoskönyv- és DVD-csomagból, 
melyet a tatabányai MÜTF Könyvtár és a Tatabányai Városi Könyvtár a Kölcsey Ferenc Alapítvány 
pályázata útján nyert (120.000,- és 100.000,- Ft) összegből vásárolt a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár számára.

Ebből az alkalomból sajtótájékoztatót hívott össze Szabó Károly igazgató, aki beszámolt a 
jelenlévőknek arról, mekkora segítséget jelentett ez az ajándék könyvtáruk, s így használóik számára 
is.
Csics Gyula és Szabó Károly egyaránt méltatta az éppen 5. évfordulójához érkezett testvérkönyvtári 
kapcsolatot, melynek során a székelyudvarhelyi és a tatabányai könyvtár egyaránt gazdagodott, s 
amelyet továbbra is ápolni kívánnak.

Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)
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1. Internet Explorer 9: 2,3 millió letöltés egy nap alatt http://techline.hu/szubjektiv/20110318_tavsegitseg
Egyelőre kiválóan teljesít a Microsoft új böngészője. .aspx  ---techline.hu
Megérkezett az Opera 11.10 első bétája is. Dátum: 2011. 03. 19.

Forrás: http://nonstopuzlet.hu/internet-explorer-9-
4. Újdonsággal segíti a Google a keresést23-millio-letoltes-egy-nap-alatt-20110318.html   --- 
A Google új funkciót tett elérhetővé, mellyel a nonstopuzlet.hu
felhasználó maga állíthatja be, hogy melyik oldalakról Dátum: 2011. 03. 18.
érkező találatokat szeretné blokkolni. A fícsör része a 
Google által a linkfarmok ellen indított háborúnak.

2. Olvashatatlan Excel fájlok megjavítása Forrás: 
A véletlenül letörölt és elvesztett fájloknál csak egy http://www.technet.hu/hir/20110311/ujdonsaggal
rosszabb van: amikor önhibánkon kívül ,  _segiti_a_google_a_keresest/ ---www.technet.hu
olvashatatlanná válik egy-egy fontos dokumentum Dátum: 2011. 03. 11.
vagy táblázat.
Forrás:http://techline.hu/tudastar/20110315_excel 5. Hagyományos könyv: a vég kezdete
_fajlok_javitasa.aspx  ---techline.hu  Óriási növekedést produkált az e-könyvek piaca, míg 
Dátum: 2011. 03. 16. ezzel egyidejűleg a hagyományos, papíralapú könyvek 

piaca észrevehető zsugorodásnak indult.
3. Így tud válaszolni a távsegítség kérdéseire Forrás: 
 http://www.technet.hu/hir/20110319/robbanas_az
Ha a rokonságban van valaki, aki ért a számítógéphez, _e-
már egész jó esélyünk van arra, hogy probléma esetén 

konyvek_piacan_lefele_ivel_a_hagyomanyos_konyv
gyorsan, telefonon forduljunk valakihez. Csak aztán 

/  ---www. technet.hu
jönnek a keresztkérdések!

Dátum: 2011. 03. 19.
Forrás:

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák

Kedves Mazsolázók!
Köszönöm az érdekes cikkeket és az észrevételeket, amiket a rovathoz küldtetek.

Íme, a márciusi finomságok.

Jó étvágyat hozzá!                                             Vitéz Veronika, rovatgazda
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6. Visszaszoktatnak az olvasásra az e-könyvek 9.  Japán: a Google segít megtalálni a katasztrófák 
A januári adatok alapján az USA-ban több mint során eltűnt embereket
duplájára nőtt az e-könyvekből származó összbevétel A Google - blogjában - arra kéri a menhelyeken lévő 
– derül ki az Egyesült Államok kiadóit tömörítő embereket, hogy készítsenek fényképet a kézzel írt 
szervezet felméréséből. Ami még érdekesebb, hogy a listákról, és küldjék el e-mailben 
részletes adatokból az is kiderül, a digitális technológia 
elterjedése már olyan fokú, ami képes kompenzálni a Forrás: 
hagyományos könyveladások kieső bevételeit. http://hirek.prim.hu/cikk/2011/03/18/japan-
Forrás _a_google_segit_megtalalni_a_katasztrofak_soran_e
http://www.bitport.hu/trendek/visszaszoktatnak- ltunt_embereket  ---hirek.prim.hu
az-olvasasra-az-e-koenyvek Dátum: 2011. 03. 18.
Dátum: 2011. 03. 21.  ---www. bitprot.hu

7.  Hogyan írjunk sikeres blogposztot? 10.  A YouTube segít a japánoknak
Ki ne szeretne címlapra kerülni a saját 
blogbejegyzésével? Ki utasítaná vissza, hogy a A Youtube segít azoknak a japánoknak, akik a 
blogposztjára sokan hivatkozzanak, miközben földrengés és szökőár után keresik hozzátartozóikat: 
elismerően osztják meg a linkjét az internetes a videomegosztó egyik csatornáján a túlélőkről 
ismerőseik körében? Az alábbiakban röviden készült videók láthatók. 
összefoglaljuk, hogy hogyan készíthetünk sikeres Forrás: 
blogposztot, illetve konkrét tippeket, témaötleteket is http://www.kreativ.hu/interaktiv/cikk/a_youtube_s
adunk, amikkel fel lehet hívni egy-egy bejegyzésünkre egit_a_japanoknak ---www.kreativ.hu
a figyelmet. Dátum: 2011. 03. 11.
Forrás: http://netidok.postr.hu/hogyan-irjunk-
sikeres-blogposztot  ---netidok.postr.hu 11. Mindig meglesznek a jelszavai az új 
Dátum: 2011. 03. 11. Firefoxszal

8. A magyarok elsősorban hírolvasásra A Firefox olyan, mint egy rossz barátnő: többször is 
használják a netet lekéste a randit, de legújabb verziója új funkcióval 
A magyarok elsősorban olvasásra, tájékozódásra tenné jóvá bűneit. A négyes verzió felturbózott 
használják az internetet, de az online vásárlás is sebességgel, kissé túlbonyolított jelszószinkronizáló 
jelentős - derül ki a Vatera és a Medián Közvélemény- funkcióval, barátságos kezelőfelülettel akarja 
és Piackutató Intézet országos reprezentatív jóvátenni egyévnyi mulasztásait.
felméréséből. Forrás: 

http://www.origo.hu/techbazis/internet/20110322-
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/81048/  --- mindig-meglesznek-a-jelszavai-az-uj-firefoxszal.html  
hirek.prim.hu ---www.origo.hu/techbazis
Dátum: 2011. 03. 02. Dátum: 2011. 03. 22.

12.  A legjobb ingyenes zenekonvertáló

IT mazsolák
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14. Ingyenes e-könyvekkel népszerűsíti az IE 9-et 
Forrás: http://letoltendo.postr.hu/a-legjobb- a Microsoft
ingyenes-zenekonvertalo ---letoltendo.postr.hu

Szerző: Barna József  | Dátum: 2011-03-21 18:17 | 
Dátum: 2011. 03. 20.

Rovat: Szoftver | Forrás: IT café

A szoftvervállalat együttműködik a nyáron webes e-
13. Gmail mesterkurzus - 1. rész könyvesboltot indítani tervező Alexandrával is a 
A gazdag funkcionalitás miatt nem egyszerű böngésző promóciójában.
kiigazodni a Gmail felületén, így összegyűjtöttük a Forrás: http://itcafe.hu/hir/alexandra_e-
leghasznosabb tippeket, amelyekkel még többet lehet konyv_aruhaz_ingyenes_ie_9_microsoft.html  ---
kihozni a levelezőből. itcafe.hu
Forrás: http://pcworld.hu/gmail-mesterkurzus-1- Dátum: 2011. 03. 21.
resz-20110321.html ---pcworld.hu
Dátum: 2011. 03. 22.

IT mazsolák
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Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Olvasásra születni! Május 9. 10.00 óra
Zenebölcsi – zenés foglalkozás a legkisebbeknek 
Zsolnainé Palotás Annával

Tatabánya A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! 
A József  Attila Me- (E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682)
gyei Könyvtár szere-
tettel várja az érdek-
lődőket Olvasásra Május 30. 10.00 óra
születni! című prog- Kerekítő– ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás 
ramsorozatára. A Annával
rendezvényekrő l  A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! 
Hírlevelünkből is (E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682)
tájékozódhat, melyre a www.jamk.hu címen iratkozhat 
fel.

Hétfő esték Jász Attilával
Ízelítő a 2011. évi első félévi programjainkból:

Április 18. 10.00 óra Tatabánya
Kerekítő – ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás A József  Attila Megyei Könyvtár várja régi és új 
Annával vendégeit irodalmi estjeire, melyek házigazdája, Jász 
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! Attila az Új Forrás főszerkesztője.
(E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682) Május 9-én 17.00 órától Jász Attila vendége Spiró 

György író lesz. Kiállítás nyílik Hollán Sándor 
festőművész képeiből.

Április 18. 17.00 óra
Mesétől a nyugalomig, nyugalom- Június 6-án 17.00 órától Beszédes István költővel, a 
tól a biztonságig (Vigasztalás, vajdasági zEtna című folyóirat és könyvkiadó 
gyógyítás – történetek) vezetőjével találkozhatnak. A KönyvTár/KépTár-ban 
Dr. Vekerdy Tamás pszicholó- Bálind István festőművész munkái láthatók.
gus előadása
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ÖKO-esték a megyei könyvtárban Szavalóverseny Tatán

Tatabánya Május 10-én 10.00 órától szavalóversenyt rendez a 
A József  Attila Megyei Könyvtár a fenntarthatóság, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
környezetvédelem je-gyében ÖKO-előadá-sokat is tára alsó tagozatosok számára a madarak és fák napja 
rendez, melyek házigazdája Nász János könyvtáros. alkalmából.

2011. első félévé- A versenyre április 20-ig lehet jelentkezni 
ben a következő olyan verssel vagy versrészlettel, melynek témája az év 
p r o g r a m o k k a l  madara, a cinke.
várjuk látogatóin-
kat:

Új témákkal folytatódik a "Családi angol" szülői 
foglalkozás

A British Council Családi angol (LearnEnglish Family) 
programja azoknak a szülőknek szól, akik szeretnék 7 
évesnél fiatalabb gyermekük Május 2. 17.00 órától Kárpát-medence erővonalai – 
angolnyelv-tudásának fejlő-Géczy Gábor egyetemi tanár, fizikus előadása.
dését elősegíteni. Brit nyelvok-
tatási szakemberek kifejlesz-Május 30. 17.00 órától A Maja mátrix kódjainak feltörése 
tettek egy olyan ingyenes – Miért éppen 2012? – Nász János könyvtáros, 
forráscsomagot, mely mód-idővonal-kutató előadása.
szertani útmutatást és játékos 
anyagokat kínál az otthoni 
angolozáshoz.

Gyöngyszemek Piliscséven Tavaly márciusban a foglalko-
zás első részében a kisgyerekek 

2011. április 11-én, hétfőn 17.00 órától a piliscsévi nyelvtanulási sajátosságaival 
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár ismerkedtek meg a szülők. A Családi angol 2 
olvasótermében minden érdeklődőt várnak Zsíros- középpontjában egyrészt az angol nyelvi beszéd-
Simon Mária író, költő, előadóművész Gyöngyszemek készség fejlesztése áll, másrészt hogyan lehet-nek a 
címmel megrendezendő író-olvasó találkozójára. játékok és a kreatív kézműves-tevékenysé-gek a közös 
A bemutatásra kerülő kötetek címei: otthoni angolozás részei. Bár a Családi angol 2 épít az 

első részben elhangzottakra, szeretettel várjuk új 
„Az érzelmek árnyékában” jelentkezők részvételét is.

„Dal szárnyán szőtt szerelem”
Időpont: 2011. április 11. 17:00-18:30

„Szemeden át a csillagok útján”
Helyszín: József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya„Ludas Matyi visszatért”

Jelentkezni lehet a pap.zsuzsanna@jamk.hu címen.
A kötetek a helyszínen dedikálva megvásárolhatók.

Rendezvények
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Pályázatok http://www.napkut.hu oldalon találnak. A pályamun-
kákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton 

Szépirodalmi pályázat (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: 
A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt Budapest, 1014, Szentháromság tér.6. mfsz. 29.).
pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, 
novellák, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, Tanfolyamok
esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, 
vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) Tanfolyam a debreceni egyetemi könyvtárban
létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. 
Alkotói elgondolásokat is fogadnak. Ezek A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
megvalósítását, és a beküldött művek javának Könyvtára  elindítja az Elektronikus dokumentumok 
közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút katalogizálása 30 órás akkreditált tanfolyamát.
folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati A továbbképzés időpontja: 2011. május 3. – 2011. 
alapból ösztönzi. május 31.
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő Helyszín: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár 
tett, eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá oktatóterme (I. emelet)
bemutatkozó levelet, és a pályamunkák esetleges Debrecen, Egyetem tér 1.
megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást. A Részvételi díj: 30.000,- Ft
pályázatban szerepelnie kell a pályázó telefonszámá- Bővebb információ és a jelentkezési lap az alábbi 
nak, postai címének, (ha van, akkor email-címének is). címen található: 
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_dokume
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos. ntumok_katalogizalasa
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap 
szerint a Napkút Kiadó gondozza. kitöltésével lehet 2011. április 11-ig.
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb A tanfolyamon való részvételét a kinyomtatott és 
munká(k)ra. postán elküldött jelentkezési lap véglegesíti, ennek 
Eredményhirdetés: 2012 eleje. beérkezési határideje: 2011. április 18.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési Levélcím: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
díj nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki Könyvtár, 4010. Debrecen, Pf. 39.
magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon További információ:
túliak egyaránt. Egy pályázó több munkával is 
jelentkezhet, akár több műfajban is. Terjedelmi korlát mpolonyi@lib.unideb.hu
nincs. Bővebb információt az érdeklődők a (52) 518-609 vagy (52) 512-900/64934

Polónyiné Kerekes Margit
e-mail:  
telefon: 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak könyvtári olvasószolgálat; a könyvtárak működtetése; 
könyvtári gyűjteményszervezés; könyvtári feldolgozó 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám munka; könyvtári tájékoztatás. 
AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258- A korábban szerzett könyvtáros asszisztens 
04) 2011 tavaszára meghirdeti 30 órás akkreditált végzettséggel felmentés szerezhető az első három 
továbbképzési programját Kommunikációs ismeretek modul teljesítése alól.
könyvtárosoknak (PLP 808) címmel. A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési 
A tanfolyam időpontja: 2011. április 26, 27, május 3, idő 2x50 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
4. Részvételi díj: 150.000,- Ft.
Jelentkezési határidő: 2011. április 12. A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A tanfolyam helyszíne: OSZK-KI Budavári Palota A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
F. épület 540. tanterem Érettségi bizonyítvány
Részvételi díj: 30.000.- Ft Jelentkezési határidő: 2011. június 30.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: Budapest, Budavári Palota F. ép. 540. terem, 645. 
Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret tanfolyam terem
elvégzése. További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található ikonra 820, e-mail: tothandi@oszk.hu
kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e- A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
mailben kapja meg azt a letölthető pdf  formátumú 
jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött A dokumentumkezelés információs és kommu-
adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, nikációs technológiai (IKT) alapjai
aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári Intézet 
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület). Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Inté-
További információ: Bartók Györgyi, tel: 2243-892, zete 2011 szeptemberétől elindítja A dokumentum-
e-mail: bartok@oszk.hu kezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) 

alapjai című, digitalizációs profilú, szakirányú to-
Segédkönyvtáros-képzés vábbképzési szakját. A képzés a hazai kulturális élet-

ben mind sűrűbben igényelt digitalizációs szükségle-
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási teknek, igényeknek kíván elébe menni korszerű és 
szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al- sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a szakemberek 
1919) 2011 őszére újra meghirdeti emelt szintű ki- és átképzésével.
segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
00 00). oklevél.
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2. - 2012. A képzési idő: 2 félév.
június 15. A képzési forma: levelező munkarend.
A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
feladatmegosztás; könyvtári állománygondozás; A képzés díja: 150 ezer Ft/félév.
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A szak oklevél kiadásával zárul. ellenőrzi, illetve pontozással és szövegesen is értékeli 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: az adott intézményt. A Cím odaítéléséről a miniszter 
infomédia szaktanácsadó. dönt. A nyertes intézmény öt évig jogosult a Minősített 
A 1/2000. (I. 14.) sz. NKÖM rendelet 2. § d) pontja Könyvtári cím használatára, amelynek birtokában 
értelmében a képzés valamennyi kulturális és pályázhat a Könyvtári Minőségi Díjra.
közgyűjteményi területen dolgozó esetében a kötelező 
7 éves továbbképzési ciklusban elszámolható. Társadalmi vita
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Kedves Kollégák!
Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a  Nemzeti 
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található Fejlesztési Ügynökség  társadalmi vitára bocsátotta 
jelentkezési lap: a TIOP 1.2.3./11/1 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 

ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZ- (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felv
TÉSE – „TUDÁS-DEPÓ EXPRESSZ”  című pályázati eteli/szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet, a 
konstrukció 3. ütemének teljes pályázati dokumentá-jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. 
cióját, amely az alábbi linken olvasható:
http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/51Hasznos információk
7/filter?offset=0&theme_filter
Kérjük Önöket, hogy írják meg észrevételeiket a A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot írt 
Partnerségi fórumon, amely lehetőséget biztosít a ki a Minősített Könyvtár  címre
pályázati dokumentáció pontosítására és kiegészíté-
sére.A Nemzeti Erőforrás Minisztérium március 18-án pá-
A hozzászólások és javaslatok megtételének lyázatot írt ki a korszerű, felhasználó-központú, minő-
határideje: 2011. április 11.ségszemlélettel bíró könyvtáraknak és könyvtári tevé-

kenységet folytató szervezeteknek a Minősített Könyvtár 
Üdvözlettel,cím elnyerésére. Beadási határidő: 2011. május 22.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium A tárca szándékai szerint a most alapított cím megszer-
Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztályzésének lehetősége ösztönzi a könyvtárakat a minő-

ségirányítási szempontú értékelésre, amely hozzájárul 
Tanítás-tanulás konferenciaaz általuk nyújtott könyvtári szolgáltatások magasabb 

színvonalú ellátásához. A könyvtárak és könyvtári te-
A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Jókai Mór Városi vékenységet folytató szervezetek pályázatukat 2011. 
Könyvtár (Komárom) és az Eszterházy Károly Főis-május 15-ig nyújthatják be. Ehhez a minisztérium 
kola Könyvtára az életen át tartó tanulás támogatását honlapjáról letölthető Könyvtári Közös Értékelési Keret-
szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető rendszer szerint el kell készíteniük önértékelésüket úgy, 
módszerekről konferenciát rendez Tanítás, tanulás – Mi hogy az összes elérhető pontszám legalább 75%-át 
a haszna? Könyvtári szolgáltatások eredményessége, (750 pontot) meg kell szerezniük.
hatásvizsgálati módszerek címmel.A pályázati díj 200.000 Ft. A benyújtott pályázatok 
Tájékoztató, program és a regisztrációs lehetőség a alapján a Könyvtári Minőségügyi Bizottság két 
http://tt.ektf.hu oldalon érhető el.szakértője helyszíni vizsgálatot tart, amelynek során 

Publika Magyar Könyvtári Kör

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

Felnőtt olvasóinknak 
2000,- Ft 
1200,-Ft/fé lév 
600,-Ft/negyedév 

16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóinknak, 
közgyűjteményi dolgozóknak, Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat köztisztviselőinek, a MÜTF 
főfoglalkozású dolgozóinak: 

díjmentes 

Középfokú intézményben – nappali tagozaton –
tanulóknak, nyugdíjas olvasóinknak: 

600,- Ft/év 
400,-Ft/félév 

Felsőfokú intézményben – nappali tagozaton –tanulóknak:    
1000,- Ft/év 
600,-Ft/félév 

Mecénás olvasójegy 5000,-Ft/év 

Könyvek késedelmi díja 20,-Ft/nap 

Elveszett olvasójegy térítése 600,-Ft 

Irodalomkutatás 2000,-Ft/téma (30 tételig) 

Témafigyelés 50,-Ft/tétel 

Alapfokú használóképzés 10 óra/5000,-Ft 

Olvasótermi könyvek kölcsönzése zárástól nyitásig 100 Ft/darab 

Olvasótermi könyvek hétvégi kölcsönzése 300,-Ft/darab 

Szkennelés - szerkesztés nélkül 120,-Ft/oldal 

Digitalizálás 300,-Ft/oldal 

Dokumentumfűzés (spiráltechnológia) 

50 lapig  300,-Ft                                                         
100 lapig 380,-Ft                                                         
150 lapig 480,-Ft                                                         
250 lapig 600,-Ft                                                        
400 lapig 700,-Ft                                                           
(max. lapterjedelem) 

Dokumentumfűzés (hőkötés) 
200 lapig 700,-Ft (max. 
lapterjedelem) 

 

A József  Attila Megyei Könyvtár 2011. március 16-ától érvényes díjszabása
(új szolgáltatásokkal
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

zalaghírek
HÍREKHÍREK

HÍREKHÍREK

HÍREK

Letölthető Bibliográfia A konferenciára mindenkit várunk, akik szerették és 
tisztelték Tanár Urat.

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája  
letölthető a Könyvtári Intézet honlapjáról a Szervezők: dr. Varga Katalin, dr. Csík Tibor, 
www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.604 címen. Borostyániné Rákóczi Mária

Magyar Tanítás - elektronikusan
Letölthető mesekönyv

A Magyar Tanítás c. folyóirat ettől az évtől csak 
elektronikus formában jelenik meg. Az aktuális szám 
megtekintéséhez az olvasók a József  Attila Megyei A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) 
Könyvtárban a tájékoztató könyvtáros segítségét gyermekkönyvtárának honlapjáról 
kérhetik.nonprofit célra, szabadon letölthe-

tő és felhasználható Szabó T. Anna 
Holló Lali című mesekönyve, 

Ajándék a könyvtáraknak
Lovász Anita illusztrációjával. A 

A Hagyományok Háza norvég támogatással könyv a http://gyermek.gevk.hu/ 
közreadott egy 50 CD-ből álló reprezentatív sorozatot honlapon a "Tölts" menüből 
az Utolsó Óra program eddig ki nem adott gyűjtéseiből. érhető el.
Az érdeklődő könyvtárak ingyenes példányokat 
kaphatnak ajándékba. További információ a 
Könyvtári Intézet honlapján olvasható.Emlékkonferencia

Kedves Kollégák!
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tudo-
mányos emlékkonferenciát szervez dr. Horváth Tibor 
nyugalmazott főigazgató munkássága előtti tisztelgés-
ként.
A konferencia tervezett időpontja 2011. június 6.
A program szervezés alatt van, de részvételi 
szándékukat már most jelezhetik az alábbi e-mail-
címen:  titkarsag@opkm.hu címen.
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Időpont:  április 14. csütörtök, 14.00 óra          Semmelweis Tudáshálózat
Előadó: dr. Pjeczka Etelka - szakmai tanácsadó

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a 
· Zálog a könyvtárak sikeres közbeszerzéséhez - a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 

2010. szeptember 15-i hatállyal életbe lépő Semmelweis Tudáshálózat elnevezésű pályázat 
módosításai a közbeszerzési törvénynek, a megvalósítása során április végéig a következő 
könyvtárak feladatai az árubeszerzés, valamint a előadás-sorozattal készül a szakmabeliek, látogatók, 
szolgáltatás beszerzések területén, új, jogszerű egyetemi polgárok számára:
lehetőségek

· Infekció a könyvtárban - ízelítő a Központi Könyvtár 
Időpont:  április 18. hétfő, 14.00 óra muzeális gyűjteményének restaurálási munkálataiból
Előadó: Kövecsesné Tóth Ágnes - az Interacta 
Külkereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft Időpont:  április 7. csütörtök,  14.00 óra           
vezetőjeElőadó: Kovács Péter - papír-, bőr-, könyvrestaurá-

tor, tervezőmérnök
Az előadásokon való észvétel térítésmentes, azonban a 
részvételi szándékot minden esetben kérjük a · Tanulni és taní-tani - másképp! - Németh Attila 
norosz@lib.sote.hu címen jelezni!Pszichiátria vázlatosan című könyvének 
Helyszín : Semmelweis Egyetem Központi bemutatója
Könyvtára, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Időpont:  április 11. hétfő, 14.00 óra  

Előadó: dr. Németh Attila - az Egyetem Pszichiátriai 
Dr. Vasas Lívia, PhDés Pszichoterápiás Klinikájának docense.  A szerzővel 
Főigazgató beszélget dr. Somlai Zsuzsanna pszichiáter, klinikai 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárorvos.
Tel: +361 317 50 30, Fax: +361 317 1048
www.lib.sote.hu· Iparjogvédelmi információs alapismeretek - az 
skype: callto:liviavasasalapfokú átfogó tájékoztatástól a részletes, oltalmi 

ágankénti ismertetésig és a PatBase - szabadalmi 
adatbázis bemutatása

Szalaghírek

HÍREKHÍREK
HÍREKHÍREK

HÍREK
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részesülhetett a Nemzet Sportolója kitüntetésben. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Életrajzi adatokkal.1. LEVELEKI Magdolna: A recesszió regionális 

hatásai Magyarországon. Ill. = Comitatus, január-
ESZTERGOM

február 22-31. l.
6. L. T.: Esztergom: feljelentést tesz Tétényi = 

- Gazdasági világválság és hatásai; Munkaerő-
Népszava, márc. 1. 3. l.

piaci folyamatok és létszámleépítések regionálisan 
- Hűtlen kezelés gyanújával tesz büntető 

és a megyében; statisztikai adatokkal és 
feljelentést az ügyészségen Tétényi Éva 

táblázatokkal.
Esztergom független polgármestere a Szent 

2. AGG Zsolt: Adalékok a regionális politikai 
Miklós Alap ügyében.

földrajzhoz. I. Ill. = Comitatus, január-február 40-
7. JÁMBOR Gyula: Még mindig a mi autónk a 

54. l.
Suzuki? Továbbra is önmagát keresi a járműpiac, 

- Megyei önkormányzati választások - 1990; 
nehezen tér vissza a fogyasztók vásárlókedve = 

Párterőviszonyok a megyékben 1994-ben; 
Magyar Nemzet, márc. 3. 10. l.

Megyegyűlési választások 1998-ban; statisztikai 
- A Magyar Suzuki Zrt. európai és Európán kívüli 

adatokkal és táblázatokkal; összefoglalóval.
piacokat keres, mert a magyar piacról szinte 
teljesen kiszorult.DÁG
8. GYÉMÁNTMISE. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 3. 3. SZABÓ Gábor: Egy fecske is csinálhat nyarat, 
2. l.ezt igazolja Oszuska Zoltán hihetetlen története Ill. 
- Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-= Nemzeti Sport, márc. 21. 20. l.
budapesti érsek március 5-én mutatja be - Oszuska Zoltán és a Dág férfi röplabda 
gyémántmiséjét, pappá szentelésének 60. csapatának történetéről.
évfordulója alkalmából, pappá szentelésének ideje 

DOROG 1951. március 3.
4. CSUKÁSI András: Egy életpálya koronája. 9. FELJELENTÉS Esztergomban = Magyar 
Buzánszky Jenőt és Grosics Gyulát is a Nemzet Nemzet, márc. 4. 4. l.
Sportolójának jelölték. Ill. = Nemzeti Sport, márc. - Tétényi Éva független polgármester feljelentést 
11. 6. l. tett, mert a város két volt alpolgármestere felvette 
- Buzánszky Jenő, Grosics Gyula tatabányai és az önkormányzat pénzéből fizetett életbiztosítását, 
dorogi kötődésű labdarúgók, az Aranycsapat tagjai Meggyes Tamás volt Fideszes polgármester 
állami elismerése: a Nemzet Sportolói. adminisztrációs hiba miatt nem tudta felvenni az öt 
5. BURKOVITS Ferenc: Grosics és Buzánszky a és félmillió forintot.
nemzeté lett. Döntött a kormány, 12-ről 13-ra emeli 10. TARICS: A katolikusok átgondolják az 
a nemzet sportolóinak számát, így közéjük került a iskolaátvételt = Magyar Nemzet, márc. 4. 4. l.
két futball-legenda is. Ill. = Magyar Hírlap, márc. 11. - Dr. Erdő Péter bíboros budapest-esztergomi 
16. l. érsek álláspontja: ahol csak az önkormányzatok 
- Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az akarják, de a szülők és pedagógusok tiltakoznak az 
aranycsapat két legendás labdarúgója egyszerre egyház nem veheti át az intézményeket.

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

37



11. PETHŐ Tibor:  Ebek harmincadján. 20. KAPOSI Endre:  A fotográfus és a remete : 
Kísértetpalota. Ill. = Magyar Nemzet, márc. 5. 31. l. Gondolatok Balla András A remete című 
- Fürdő Szálló, évek óta üresen áll, mára fotóciklusáról = Új Forrás, 3. sz. 92-93. l.
életveszélyessé vált az épület. - Balla András Esztergomban élő fotográfus.
12. SINKOVICS Ferenc: Sehol sem szól ilyen 

KOMÁROMszépen a Szózat! Ez az iskola azt tartja 
21. B. Cs.: Kötélből vannak az idegei = Nemzeti legfontosabb feladatának, hogy férfiakat neveljen, 
Sport, márc. 7. 13. l.egyenes, művelt és a hazájukat szerető 
- Sidi Péter Európa-bajnokságot nyert Bresciában fiatalembereket. Ill. = Magyar Hírlap, márc. 8. 14. l.
a légfegyveres kategóriában.- A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 
22. KÖZMUNKAPROGRAMOK készülnek nyolcvanéves évfordulóján János atyával, az 
országszerte = Magyar Nemzet, márc. 14. 3. l.intézmény igazgatójával készült interjú.
- Vízelvezetők körüli munkálatokban, valamint 

13. SZENTIVÁNYI Péter: V. Németh Mária (1924-
árvízvédelemben tudnának közmunkaprog-

2011). Ill. = Kertészet és Szőlészet, márc. 9. 13. l.
ramoknak teret biztosítani.

- Megemlékezés Váradiné Németh Mária (1924-
23. BAKOS István: Egy régi vágású kiadó. A 

2011) gyümölcsvirológusról; életpályá-járól, 
Kairosz = Magyar Napló, 3. sz. 42-43. l.

fontosabb műveiről.
- A Kairosz kiadó alapítója, Bedő György 1959-től 

14. B. T.: Érződhet Esztergomban a Suzuki leállása 
egy évtizedig a Könyvterjesztő Vállalat komáromi 

= Népszava, márc. 17. 11. l.
könyvesboltjának sikeres üzletvezetője volt.

- Suzuki Magyarország Zrt., Ruska Viktória 
24. HAMAR István: Cseh-magyar református 

kommunikációs igazgató, folyamatos termelés.
történelmi kapcsolatok = Valóság, 3. sz. 66-75. l.

15. A SUZUKI még termel. A japán gazdaság nem, 
- Valesius Antal Jánosról (1666-1758) aki 1725-től 

de az elektronikai ipar gondban lehet = Magyar 
haláláig a Komáromi Egyházmegye espereseként 

Nemzet, márc. 17. 5. l.
Komáromban működött.

- Suzuki Magyarország Zrt., folyamatos termelés.
16. NEM létezik a koalíció. Esztergomi vita = TATA ld. 30.
Magyar Hírlap, márc. 18. 2. l. 25. VÁRI György: Viszi-e az egyház az iskolákat? A 
- A város alpolgármestere, Batyikné Csőke Ágnes tatai eset. Ill. = Magyar Narancs, márc. 11. 10-12. l.
bejelentette lemondását. - Az önkormányzat döntése értelmében három 
17. FERENCZ Gábor: Az autógyáras = oktatási intézményt a katolikus egyháznak, egy 
Népszabadság, márc. 23. 20. l. óvodát a reformátusoknak adna át a város.
- Esztergom, Suzuki esztergomi gyára, 1988. 26. HALMI Péter Pál: Csaknem kétszázötven 
Lepsényi István az első igazgató a gyár vendég a vadászbálon. Ill. = Nimród, 3. sz. 26-27. l.
alapításáról nyilatkozik. - Remeteség-puszta; Január 22-én a Gottwald 
18. ESZTERGOM: felszámolás előtt a parkolócég Hotel adott otthon az OMVK Komárom-Esztergom 
= Magyar Nemzet, márc. 25. 2. l. megyei területi szervezete által megrendezett 
- Giegler Kft. felszámolása, súlyos hiányos- megyei vadászbálnak.
ságokat tártak fel az Agimpex Kft. munkájában ők 

TATABÁNYA ld. 4., 5.voltak a Mária Valéria mélygarázs kivitelezői.
27. ZOMBORI András: Tatabánya végveszélyben. 19. JÁMBOR Gyula: Várólisták az autóiparban. Az 
Jó hír: legalább még van edzés... = Nemzeti Sport, alkatrész hiány miatt több autógyárban is lelassult 
márc. 2. 6. l.vagy időlegesen leállt a termelés. Ill. = Magyar 
- Enternet FC Tatabánya labdarúgócsapatának Nemzet, márc. 25. 12. l. 
egyik szponzora beszüntette a klub támogatását.- Magyar Suzuki Zrt.
28. ELBOCSÁTÁSOK Tatabányán. = Magyar 

Hírünk az országban
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Nemzet, márc. 3. 11. l. VÉRTESSZŐLŐS
- 187 embert bocsát el az Otto Fuchs Hungary Kft. 30. SZOLYÁK Péter: Kihalt vadfajok, jégkori 
keréktárcsagyár, foglalkoztatás, munka- vadászok nyomában Magyarországon. Ill. = 
nélküliség. Nimród, 3. sz. 34-37. l.
29. SIMON József: Véd-és dacszövetség. Ill. = - Vértesszőlős, Tata; paleolit-kori ásatások, 
Nemzeti Sport, márc. 8. 20. l. régészeti leletek.
- 25 éve nyert VB ezüstérmet a magyar férfi 
kézilabdacsapat Svájcban, az akkori válogatottban 
Bíró Imre, Dr. Hoffmann László, Debre Viktor, 
Kontra Zsolt, Marosi László a Tatabányai Bányász 
csapatából vettek részt.

Hírünk az országban
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