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Ünnepség a Faluházban József  Attila, Varró Dániel és Nógrádi Gábor. De a 
szereplők nevét se hagyjuk ki a felsorolásból, akiknek 

Kocson, a Faluházban 2011. december 1-jén, a e szép délutánt köszönhetjük Kulcsár Evelin 
Gyermekkönyvtári hét részeként, ünnepi előadás zajlott. Georgina, Verényi Rebeka, Német Alma s a fiúk: 

Bátki Miklós – aki nagyon szépen harmonikázott-, 
Bátki Márton, Lak Dávid. 
Az előadás végén – tekintettel a közelgő Mikulásra-, 
Bátki Márton egy pillanatra eltűnt a függöny mögött, 
majd fején Mikulás-sapkával, kezében egy kisebbfajta 
zsák szaloncukorral, s „Télapó itt van” kiáltással 
kiperdült a nézők elé, és osztani kezdte a zsákból a 
szaloncukrot a meglepett gyerekeknek. Mindenkinek 
jutott! Ez sem volt kis teljesítmény, hiszen a nézőteret 
megtöltő gyereksereg száma közelítette a nyolcvanat. 
Jó volt látni a távozóban beszélgető, sörömtől sugárzó 
gyermekarcokat. Szép élménnyel gazdagodva 
távoztak a Faluház ünnepségéről.

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

A tatai általános iskolások vendégeskedtek a kocsi 
gyerekek előtt az Oroszlánkarom című műsorukkal. 
Ennek a kis csapatnak, a Kőkúti Általános Iskola és 
Fazekas Utcai Tagintézménye diákjainak immár „A szénfalon nem ragyognak csillagok” 
ötödik előadása volt ez a műsor, az elmúlt Könyvbemutató Táton
esztendőben. Sokat és szépen szerepeltek szerte a 
kistérségi könyvtárakban, művelődési intézmé- Szent Borbála napja előtt, december 2-án, pénteken a 
nyekben. Táti Nyugdíjas Klub szervezésében megemlékezést 
Jó kedvet vittek, szép pillanatokat szereztek tartottunk a Kultúrház előtti Bányász emlékműnél. 
hallgatóiknak, nézőiknek. Ha a műsor elején Az ünnepség után az épület előterében a dorogi 
elfogódott arcok is néztek vissza a nézőtérről, Bányász zenekar fúvósai indulókkal toborozták a 
csakhamar oldott nevetés hullámzott végig a termen közönséget Szilas Zoltán  ú j  könyvének 
és ez így maradt az előadás végéig, rendszeresen. A bemutatójára. A Bányász himnusz elhangzás után 
diákok verset és prózát mondtak. Csak ízelítőként Szenes Lajos, községünk polgármestere köszöntötte 
álljon itt néhány szerző neve: Arany János, Petőfi a szerzőt, majd az emeleti teremben folytatódott a 
Sándor, Dsida Jenő, Romhányi József, Zelk Zoltán, rendezvény a népes közönség előtt. 
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Szilas Zoltán újságíró, Mikulásról is verseltek az előadóval. 
községünk szülötte, a Egy jó zenés műsorból nem hiányozhat a tánc sem, a 
régió zenei életével fog- Huncut a Hold című dalra sokan ropták a színpadon, a 
lalkozó könyvei után 
(Lábnyomok a plafonon; 
Találkoztam boldog zené-
szekkel), most a térség 
tizenkilenc bányászával – 

köztük Stefán Zoltán és Antal András volt táti 
bányászokkal készített mélyinterjút. „Nem akartam 
megírni a sokadik kiadványt a szénbányászat helyi és országos 
történetéről, termelési eredményeiről. A szénfalon nem 
ragyognak csillagok című könyvemben arról kérdezek 
tizenkilenc idős embert, - csillést, bányamentőt, vájárokat, 
bányamestereket -, hogy miként és mi mindent éltek meg a föld 
alatt és föld felett.” – nyilatkozta a szerző. 
A baráti hangulatú találkozó zárásaként – a hallgatóság 
örömére –, néhány régi táti dal is felcsendült Sasvári 

nézőtéren ülők pedig tapssal buzdították őket. A Katalin, Mechler József és Mechler Ferenc 
gyermekek fantáziájában persze ott motoszkált, hogy előadásában.
mégiscsak közel a Mikulás, és szó volt már Pappné Adolf  Erzsébet könyvtárvezető
Hócsizmásról is, de akkor vajon Ő is eljön? Eljött 
ám…! Egyszer csak valaki kopogott a színházterem 
ajtaján: a Nagyszakállú volt. Nem érkezett üres kézzel, 
sőt, egy hatalmas toldott-foltozott zsákkal a vállán Nagycsizmás versek és a jóságos Mikulás
lépett a terembe. Ez a zsák már harminc év jeles 
napjairól tudna mesélni... A Mikulás a gyermekeket a „Hócsizmás Mikulás, eljött már a tél, mi itt vagyunk, s 
kijáratnál ajándékozta meg dicsérő szavakkal és egy-várunk rád, hogy velünk örvendjél…” Nem 
egy szem szaloncukorral. Igazán örültünk, hogy nem hócsizmában ugyan, de megérkezett a gyermekek 
csak a tatai óvodákból és iskolákból, de vidékről is nagy-nagy örömére Péter Erika költőnő december 5-
szép számban érkeztek gyerekek a műsorra. Együtt én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata) által 
örvendezett a közel hatszáz gyerkőc: a Hajnalcsil-szervezett Mikulás-napi előadásra, hogy mosolyt 
lag-, a Kincseskert-, a Szivárvány- és a Bartók csaljon a kicsik arcára. 
Óvoda gyermekei, valamint a Kőkúti-, a Fazekas-, a Az egyre erősödő gyermekhangok jelezték, 
Jázmin-, a szomódi, és a naszályi iskola diákjai.  közelednek a gyermekek a várva várt eseményre. 
Az örömteli pillanatok után szépen lassan visszatértek Gyorsan megtelt a Magyary Zoltán Művelődési 
a kicsik az oviba, a diákok az iskolába, a Mikulás pedig Központ színházterme. A zenés-verses délelőttön az 
nos… ő is pihenni tért, mert közel a holnap, amikor óvodások, délután pedig a kisiskolások hallgattak meg 
ismét megörvendeztethet sok gyermeket.verset a Gombóc bohócról, a Csiga-biga álmáról, vagy 

Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)Teo, a jegesmedve csúszós, kalandos történetéről, de a 
jóságos, sárban, betonon érkező Hócsizmás 
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Mesét írtunk - közösen! épp a „meseírás” követelte, vagy éppen hallgatták a 
Naszályon, a könyvtárban, decemberben – rangos irodalmi műveket, amelyeket nekik válogatott 
Neszmélyi Magdolna előadóművésszel az előadó. A jókedvű délelőtt egy kicsit színesebbé 

tette – reméljük – a decemberi, bizony eléggé szürke és 
December vége az advent, a várakozás ideje. Alig várja borongós napokat a gyerekek és az őket kísérő 
már felnőtt és gyerek, hogy eljöjjön az ünnep. Az tanáraik számára! 
iskolákban is felgyorsul ilyenkor kicsit az idő, egymást Kristófné Szabó Szerafina könyvtárvezető
érik a Mikulás-napi „osztály-bulik”, versenyek, 
évbúcsúztató-szünidőt váró rendezvények, a közelgő Advent Táton
karácsony jegyében. 
Így volt ez Naszályon is az év utolsó hónapjában, s Az első adventi hétvégén – immár hagyományosan –, 
hogy a könyvtár se maradjon ki a sorból, meghívtuk az nagyszabású kétnapos rendezvényt tartottunk a táti 
alsó-tagozatos gyerekekhez Neszmélyi Magdolna Kultúrházban és Könyvtárban, melynek során 

kiállítással, vásárral és sokszínű gyermekprogramok-
kal vártuk az érdeklődőket.
A ház ilyenkor teljes díszben pompázik, forralt bor és 
mézeskalács illata száll a levegőben, karácsonyi 
dallamok szólnak. Az épület kívülről is fényárban 
úszik, a ház előtt sült gesztenyét árulnak, - itt mindenki 
pillanatok alatt karácsonyi hangulatba kerül.
A földszinti nagyteremben – az idén 5 éves – Táti 
Porcelánbaba Klub rendezett Országos Baba- és 
Mackókészítési versenyt, és kiállítást. A Mesés baba- és 
mackóvilág nagy sikert aratott a látogatók körében, 
hasonlóképpen Saárné Hajós Erzsébet emeleti előadóművészt, aki már több alkalommal volt 
galériában kiállított, szalaghímzéssel készült gyönyörű vendégünk a megyében. Ő mindig nagyon szívesen 
kézimunkái. Az előtérben és a folyosón, helyi és látogat ide vissza, hiszen az egyik közeli falu (neve is 
környékbeli virágkötők, kézművesek kínálták elárulja) szülötte, innét került el.
portékáikat, igazán Ezúttal egy közös „meseíró-délelőttön” vehettek részt 
sok jó ötletet adva az a gyerekek a mindig tettre- és dalra kész művésznővel. 
ajándékozáshoz, illet-A mesék világába vezetett el minket dalaival, verseivel, 
ve otthonunk kará-s készülhetett a gyerekkel közösen egy új – általunk, 
csonyi feldíszítéséhez. ötleteinkből szőtt mese. Népmeséink gazdag tárából 
Az esztergomi Babits válogattunk a mesefajták közül, elővarázsoltuk a 
Könyvesbolt is évről kellékeket, a hétmérföldes csizmát, a táltos-paripát 
évre elhozza ünnepi vagy akár a hamuba sült pogácsát. Kiválasztottuk 
kínálatát a tátiaknak.kedvenc mesehőseinket, és végül megalkottuk belőlük 
A két nap folyamán változatos programokat kínáltunk a saját mesénket.
a gyerekeknek is. Az egyik klubteremben Játszókuckót A gyerekek nagy energiával és lendülettel vettek részt a 
alakítottunk ki, ahol az óvónénik segítségével műsorban, verseltek, énekeltek, táncoltak – ahogyan 
csodaszép adventi díszek készültek papírból.
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Az érdeklődők a tokodi csuhés néniktől Budapestre, s ez meghatározta szemléletét, 
megtanulhatták, hogy a kukoricacsuhéból milyen szép értékrendjét. Mesélt az indulását követő útkeresésről. 
angyalkát lehet készíteni. Szombaton mézeskalácsot Nemrégiben egy véletlen folytán hozzá kerültek a 
sütöttünk, melyet magvakkal és cukormázzal családi fényképek és egy napló, melyet nagymamája 
díszítettek a gyerekek, vasárnap pedig „gyurmarci” írt. Ez indított el benne egy történetet, melyből 
volt a Szamos Marcipánnal, ahol az apróságok megszületett  és g yorsan 
különböző figurákat gyurmázhattak marcipánból. népszerűvé vált a Mellettem 
Valamennyi foglalkozás nagy sikert aratott az ifjúság elférsz című regény, mely 2011 
körében, folyamatosan telt házzal működtek. nyarán látott napvilágot. Mint 
A kézműves foglalkozások mellett szombaton Táncház mondta, a családi legendárium 
keretében megismerkedhettek a gyerekek az adventi történetei és a valóság nem 
népszokásokkal, regöléssel, melyben segítségükre volt mindig fedik egymást. Mégis 
Kovács Márton és a Forrás zenekar, valamint valami varázskört vonnak az 
Székely Szilvia és Demeter Judit. értő hallgatók-mesélők köré. A 
Vasárnap Szegvári Ildikó néprajzkutató népmeséit fénykép egy kimerevített, 
hallgathatták a könyvtárban, Kurdi Gábor mesterséges pillanatot rögzít, s 
népművész pedig különböző népi hangszereket a megszokott környezetük hiányában feszélyezettnek, 
mutatott be a kis közönségnek. merevnek tűnnek az ábrázolt személyek. Az elmesélt 
Rendezvényünkön – becsléseink szerint – ezernél is történetek viszont egy-egy figyelemre méltó 
többen fordultak meg a két nap alatt, reméljük, mozzanatot őriznek a család egyes tagjairól, s még 
mindenki jól érezte magát és szép emlékekkel tért akkor is, ha a fantázia és a megszépítő emlékezet 
haza. hozzátesz, vagy éppen elvesz belőle, valóságosabbnak 

érezzük, mint egy megsárgult fotográfiát. Ha három Pappné Adolf  Erzsébet könyvtárvezető
történetet tovább adunk a nagymamáról, már építjük a 
családi „mondakört”, melyet örökül hagyhatunk, s 
máris egy nagy családi legendárium részét írjuk. Egy 
kamasz számára lehet, hogy unalmasnak tűnnek az 
azonos szavakkal előadott történetek, de ahogy múlik Mellettem elférsz
az idő, s tűnnek el mellőlünk a történetek élő szereplői, 
úgy válnak egyre fontosabbá a szóban elmondott, A Könyves szerda 2011. december 7-i vendége Tatán, a 
közösen megélt események. Ez vezetett oda, hogy Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Grecsó 
Grecsó Krisztián is a nagymamája által lejegyzett kicsi Krisztián volt.
naplót nézegetve kényszert érzett, hogy megírja, amit Ha az ő nevét halljuk, sok műfaj eszünkbe jut. Először 
már csak ő tud rögzíteni családja múltjából, s vele a prózakötettel jelentkezett az irodalomban, saját ön-
korszak jellemzőiről. A nyáron megjelent Mellettem ironikus fogalmazása szerint „a családban nagy sikere 
elférsz című kötetének nemcsak az indíttatásáról mesélt volt”. Majd két verseskötet következett, később 
élvezetesen, hanem az este végén fel is olvasott a visszatért a prózához, drámát is írt, jelenleg az Élet és 
könyvből, majd zárásként dedikálta a nézők által Irodalom című lap szerkesztője, tanít, egyszóval: 
megvásárolt köteteket.sokoldalú alkotó. 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)Példaképének tekinti Móriczot, akit már felnőtt fejjel 
fedezett fel, s ébredt rá zsenialitására. Faluról érkezett 
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Az emberiség 13 titka ciklusváltás közepén vagyunk, s ezt éljük meg 
válságként. Erre utalnak a szent könyvek, az ősi 

2011. december 19-én lezajlott a József  Attila próféciák (Védák, maja próféciák, az ősi tudást rögzítő 
Megyei Könyvtár ÖKO-esték sorozatának évzáró írások), melyek egy sötét korszakról, és annak végéről 
előadása. adnak információt. 
Nász János idővonal- E korszakváltás egzakt vizsgálatokkal is bizonyítható – 
kutató, - nem mellesleg a mutatott rá az előadó. 1962-ben a kutatók felfedezték 
könyvtár munkatársa -, Az a fotonövet, mely bizonyos időközönként metszi a 
emberiség 13 titka című Tejutat. Ekkor naprendszerünk belekerül ebbe a 
előadásában egy egészen fotonövbe, s a vizsgálatok tanúsága szerint ezekben a 
más szempontú megközelí- ciklusokban nagy társadalmi-gazdasági változások 
tését adta a napjainkban következnek be a Földön. Napunk most újra elérkezett 
zajló gazdasági és társa- ebbe a megaciklusba, melyet kozmikus szinten a 
dalmi válságnak. gyakori és erős napkitörések, a bolygók mozgásának 
Tény, hogy a krízis most megváltozása mutat, globális szinten az időjárási 
egyszerre minden téren szélsőségek, a gazdasági-pénzügyi recesszió, a 
érezteti a hatását: nemcsak társadalmi-erkölcsi problémák utalnak rá, s egyéni 
anyagi természetű, hanem életünkben a megmagyarázhatatlan fejfájások, 
erkölcsi is, de magába foglalja a természeti környezet szédülések, az ingerlékenység magyarázatául 
kizsákmányolásából fakadó ökológiai problémákat is. szolgálhat.
Ráadásul egyre inkább nő azoknak a száma, akik úgy A válságba való bekerülés tehát ha úgy tetszik 
érzik, éppen ebben a kritikus helyzetben veszítik el determinisztikus. De ugyanilyen biztos a kilábalás is, 
hagyományos kapaszkodóikat, tájékozódási vagyis, hogy a krízis véget ér, és elkezdődik egy 
pontjaikat, melyekben hittek korábban: a társadalmi- harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb korszak az 
politikai irányítás vagy a vallás nyújtotta válaszokat, emberiség történetében. Ehhez azonban el kell 
megoldásokat. szakadnunk attól a tudásunktól, hogy véges az életünk, 
A másik tény, melyre felhívta a figyelmet az előadó az, s mindössze 70 év áll rendelkezésünkre az 
hogy az emberiség mindig szorongott saját jövőjét önmegvalósításra, a korlátozott és egyenlőtlenül 
illetően, s ezzel összefüggésben szellemtörténeti elosztott anyagi javak megszerzésére, hogy mindig 
megközelítéssel felvázolható korszakainkban, csak egy lehet a győztes, a másik legyőzése által.
vallásainkban folyamatosan jelen volt egyfajta Ha megértjük és megbecsüljük önmagunkat, hitünk 
messiásvárás, hit egy új, egy jobb korszak lesz abban, hogy hatunk a környezetünkre, nem pedig 
eljövetelében. elszenvedői vagyunk a változásoknak. A hit hozzásegít 
Tudunk-e ma új kapaszkodókat találni? Meg tudjuk-e minket a harmóniához, a harmónia pedig az együtt-, és 
nevezni, hogy ki, mikor és hogyan fogja megoldani a nem az egymás ellen való mozgáshoz. Az 
krízist? együttmozgás segít megteremteni magunknak és 
Nász János előadása legalábbis egy lehetőséget egymásnak egy jobb valóságot. A maja próféciák által 
felvázolt: a válság okai között ne hitelképtelenséget, rögzített 2012-es év tehát nem a világ végének ideje, 
munkanélküliséget, költségvetési hiányt, és más hanem egy új világ, egy új valóság létrejöttének éve 
effajta, a mindennapok során gyakran hallott okot lesz.
sejtsünk, hanem fogadjuk el, hogy egy kozmikus 
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S végül mi az emberiség 13 titka? Az új korszak Könyvtárk(ör)ép röviden
emberének jellemző vonásai:

1. Nyertes. Nincs vesztes. Könyvbemutató
2. Együttérző és együttműködő. Tatabánya
3. Felelősen teremtő. 2011. december 7-én Tatabánya Megyei Jogú Város 
4. Energiavonzó- és mozgató. Városi Könyvtárában mutatták be Gyüszi László 
5. Félelemmentes. Tatabánya – 1956 című könyvének második, bővített 
6. Önmagát becsülő, önértékelő. kiadását.
7. Erőszakmentes.
8. Elfogadó és élni hagyó. Könyvtárfejlesztés 
9. Minden életet tisztel. Komárom
10. Spirituális csatorna Ég és Föld között. 2011. december 12-én a komáromi Jókai Mór Városi 
11. Jellemező rá a feltétel nélküli szeretet. Könyvtárban értékelték a települések vezetői és a 
12. Mindig mindenben bővelkedik. könyvtárosok az európai uniós forrásból megvalósult, 
13. Egységtudatos. (Tudja, hogy minden Almásfüzitő, Ács, Nagyigmánd, Kisbér, Oroszlány és 

EGYben van, és EGY ott van mindenben.) Komárom könyvtárait érintő fejlesztéseket.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) Nő Klub
Környe
Sikeresen működik a környei Közművelődési 
Könyvtárban a Nőklub. Az őszi Könyvtári Héten 
életre keltett klubban a jó beszélgetések mellett 
kézműves-foglalkozásokkal is várja az érdeklődőket 
Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros.

Égből pottyant mesék a gyermekkönyvtárban
Komárom
2011 decemberében a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban Levente Péter és Döbrentey Ildikó 
kedves meséivel varázsolt vidám mosolyt az érdeklődő 
gyermekek arcára.

Megyei kö rképnyvtá
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Gyereksarok mozaik rendezvényre is meghívtuk: a Fellner Jakab Általános Iskola 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak tartott két előadást, immár a 

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan, vidám programokkal várta a József  karácsony jegyében, december 19-én. 
Attila Megyei Könyvtár a gyermekkönyvtárába látogató A totyogók kedvenc Ringató foglalkozására is két alkalommal került sor, 
olvasóközönséget 2011 decemberében is. december 5-én, illetve 12-én. 
Hagyományőrző foglalkozásunkon ezúttal a Bolyai János Általános Az Olvasásra születni rendezvénysorozat befejezéseként, a Gyereksimogató 
Iskola 19 napközisét láttuk vendégül. 7. állomásaként Jász Attilát és vendégét, Ágoston Béla különleges 
A Helen Doron Nyelviskola játékos délelőttjén 16 gyermek vehetett hangszerügynököt köszönthettük előadóink között december 12-én. 
részt december 10-én 10:00 és 11:30 óra között. December 14-én, rendezvénysorozata utolsó állomásaként Levente 
A már ismert Katáng együttes december 5-én, Kercsmár Zsolt Péter ismét ellátogatott a sajátos nevelési igényű olvasóinkhoz. 
énekmondó pedig december 12-én két-két előadással örvendeztette meg Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)
az óvodás és kisiskolás gyerekeket. A népszerű énekmondót kihelyezett 

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu
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Olvasásra születni - egy projekt a kisgyermekek olvasóvá példányokat, a könyvtár promóciós anyagait, a projekt keretében 
nevelése céljából (2010-2011) megvalósuló rendezvényeket, koncerteket, foglalkozásokat tartalmazó 

meghívókat és az IKSZ valamint a Katona József  Könyvtár által 
A világon egyre több figyelmet fordítanak a kisgyerekek olvasóvá kiadott babaolvasó-füzetet és képeslapot.
nevelésére. Számos felmérés igazolja, hogy az értő-elemző olvasás 
azoknak a gyerekeknek megy jobban, akikkel szüleik az iskolaérettség Verseskötet
előtt rendszeresen foglalkoztak: énekeltek, beszélgettek, verset mondtak A Megy a kicsi láb címet viselő gyermek-
vagy mesét olvastak. Beigazolódni látszik Robert Escarpit francia lapozó 12 neves, kortárs költő versét 
irodalomszociológus gyakran idézett mondata, miszerint „Az olvasóvá tartalmazza. A kötet összeállításában az 
válás kérdése az iskolába járás előtt dől el”. Új Forrás című irodalmi, művészeti és 
Társadalmi összefogáson alapuló projektek indulnak Európában és társadalmi folyóirat főszerkesztője, Jász 
Amerikában annak érdekében, hogy a gyerekkel már a születésük Attila segített nekünk. A verseket főként 
pillanatától megszerettessék a könyveket, és felhívják a szülők figyelmét a Friss tinta és az Aranysityak című 
a meseolvasás fontosságára, annak jótékony hatásaira. Példának okáért antológiákból válogattuk.
az Amerikai Egyesült Államokban az újszülöttek nem profitorientált Igyekeztünk olyan verseket gyűjteni, 
cégek termékmintáit kapják ajándékba a kórházból való hazatérésük melyek fogva tartják a 6 éven aluli gyerek 
napján, hanem egy könyvet, és a könyv mellé ajánlólistát azzal érzelmi- és gondolatvilágát: míg Tóth Krisztina verse az öltözködésről, 
kapcsolatban, hogy mely dokumentumokat érdemes beszerezni a addig Nyulász Péter Nyuszifül című költeménye az ébredésről és 
kisbabának. bölcsibe-indulásról szól; Kiss Ottó verse pedig az olykor ehetetlen 
Az IFLA közkönyvtári főcsoportjának egyik szekciója, a Libraries for óvodai grízkásáról. Állatokról szóló költeményeket is becsempésztünk a 
Children and Young Adults Section 2007-ben készített egy tanulmányt, kötetbe, például Csukás István: Sün-meséjét, Gryllus Vilmos: Borzát és 
melyben bemutatásra kerültek a kisgyermekek olvasóvá nevelésében Garaczi Lászlótól A giliszta nadrágját. A kötetben szerepel még 
élen járó nemzetek sikeres projektjei. Sajnos Magyarország nem Kukorelly Endre, Balázs Imre József, Vörös István, Oravecz Imre, 
szerepelt a „jó példák” között. Ez a szomorú felfedezés késztett minket Varró Dániel és Lackfi János egy-egy költeménye is.
arra, hogy ha nem is országos, de legalább helyi szinten, Tatabányán és Fontos szempont volt, hogy ne csak tartalmilag, hanem küllemét 
kistérségében kidolgozzunk és elindítsunk egy másfél évig tartó tekintve is színvonalas legyen a kiadvány, hiszen az együttolvasás öröme 
projektet, amely a szülőket, a könyvtárosokat, az írókat, költőket, a kisgyermekkorban egyszerre múlik a szövegen és az illusztráción. Így 
védőnőket, a könyvkiadókat és az óvodákat egyszerre mozgósítja a esett a választás a neves magyar gyerekkönyv-illusztrátorra,
legkisebbek olvasóvá nevelése érdekében. Tervünk megvalósításában Kun Fruzsinára.
nagy segítséget jelentett a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 
által nyújtott anyagi támogatás.
A projekt részletes kidolgozását megelőzte az ötletgyűjtés: 
áttanulmányoztunk néhány külföldi projekteket, mint például az 
amerikai Born to read vagy a németországi és a nagy-britanniai Bookstart. 
Ellátogattunk ezeknek a projekteknek a weblapjára, és átnéztük a már 
fent említett IFLA-tanulmányt. Természetesen a hazai kezdeményezé-
sekről sem feledkeztünk meg.
Ezt követte az anyaggyűjtés: 2008-ban kiadványokat kértünk és kaptunk 
a németországi Briloni Városi Könyvtártól. Főként az olvasólétra 
ötlete nyerte meg a tetszésünket, ami nem más, mint egy mérőszalag 60-
150 centiméterig. Ezen 10 éves korig tanácsok olvashatók arról, hogy 
melyik életkorban milyen könyvet érdemes olvasni a gyermeknek.
Ötleteket merítettünk a Bookstart+ csomagból, amelyet a londoni 
Croydon Central Library-ből kaptunk, amikor kolléganőnk 2006 Olvasólétra
februárjában a British Council szervezésében Londonban járt. A babacsomagban található magasságmérő-szalag, más néven 

olvasólétra ötlete a már említett németországi 
A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai 2008-ban Brilon városából származik. Az olvasólétra 

kezdték meg az Olvasásra születni projekt részletes nem más, mint egy mérőszalag 70-től 140 
kidolgozását. A pályázat két részből, pillérből centiméterig. Ezen 6 hónapostól 9 éves korig 
tevődött össze: a projekt első és legfontosabb pillére tanácsok olvashatók arról, hogy az adott 
az ún. JAMK-babacsomag volt, amely a következőket életkorban milyen típusú könyveket érdemes 
tartalmazta: egy, a könyvtárunk által kiadott és olvasni a gyermeknek. Az összehajtható, 
szerkesztett verseskötetet, egy magasságmérő létrát, papírból készült létra hátulján könyvajánlás 
egy tájékoztató füzetet, matricákat, remittenda található.
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A létrák három különböző színben készültek: a kislányok rózsaszínűt, a a csomagok összeállítását, dobozolást, a védőnői telephelyekre történő 
kisfiúk kéket kaptak. Gondoltunk arra is, ha egyikből-másikból a projekt szállítását, míg a védőnők feladata a csomagok kézbesítése volt. 
végén elfogyna, ezért zöld színű létrákat is gyártattunk a nyomdával. Másfél év alatt megközelítőleg 2400 babacsomag kerül kiosztásra. 
A papír létrák mellett készítettünk műanyagra kasírozott olvasólétrákat, Csomagot csak a 2009. január 1-je után született gyermekek kaptak – 
melyeket nyilvános helyeken, mint például könyvtár, orvosi rendelő sajnos a briloni és sok más külföldi projekttel szemben csupán egy 
helyeztünk el. alkalommal.

Tájékoztató füzet Rendezvények, koncertek, előadások, fogalakozások
A tájékoztató füzet – melynek szö-
vegét Bocsák Veronika olvasásku- A projekt 2. pillére a kisgyermekeknek és szüleiknek szóló programok 
tató írta, grafikáit Rektor Orsolya voltak.
készítette, – abból a célból jött létre, Az ünnepélyes megnyitóra 2010. november 29-én került sor Tatabányán, 
hogy felhívja a szülők, nagyszülők, a József  Attila Megyei Könyvtárban. A rendezvényen Nagy Attila 
pedagógusok figyelmét a mesélés, a olvasáskutató, Bocsák Veronika olvasáskutató, és Jász Attila költő 
felolvasás fontosságára. A fekvő tartott előadást. A megnyitó beszédet Dr. Kancz Csaba alpolgármester 
A/4-es méretű kiadványból meg- és Dr. Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója mondta. A rendezvénynek 
tudható, hogy hogyan változik, nagy visszhangja volt a helyi médiában.
alakul a 6 éven aluli gyerekek Programokat szerveztünk a szülőknek is: Vendégünk volt Czeizel 

irodalmi érdeklődése, továbbá hogyan hat a mese a gyermek érzelmi, Endre, Vekerdy Tamás és Sándor Csilla Mária, a Csodaceruza 
értelmi és erkölcsi fejlődésére, és milyen hatása van a szülő-gyermek főszerkesztője. 2011 második félévében Lovász Andrea 
kapcsolatra. A füzet hasznos tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan is, gyermekirodalom-kutató tartott előadást Hogyan csábítsuk el a 
hogy mire érdemes figyelni a mesélés, felolvasás során. gyermekolvasót címmel.
A tájékoztató füzet külalakjában a londoni Bookstart+ mintájára készült, Ringató foglalkozásokat szerveztünk a szülőknek és a 3 éven aluli 
de tartalmilag attól teljesen eltérő. gyermekeiknek. Solti Emese és Zsolnainé Palotás Anna ölbéli 
A füzetben szereplő képeket a könyvtárban készítettük. A fotókon játékokat, mozgással kísérhető mondókákat, versikéket, dalokat tanított 
főként a kisgyermekes kollégáink és gyermekeik/unokáik láthatók. a foglalkozáson résztvevőknek. Összesen 12 ringató, két kerekítő és egy 

zenebölcsis foglalkozásra került sor a másfél év során. A műsorok olyan 
Remittenda népszerűek voltak, hogy csak előzetes jelentkezéssel tudtuk fogadni a 
Felkerestünk néhány színvonalas, kisgyermekeknek és felnőtteknek szülőket és gyermekeiket. 
szóló folyóirat szerkesztőségét azzal a nem titkolt céllal, hogy remittenda Irodalmi sorozatot indítottunk Gyereksimogató címmel, ahová az 5-6 éves 
példányokat kérjünk. Így kerülhetett a babacsomagba a Dörmögő Dömötör, óvodásokat és a kisiskolásokat vártuk. Az első vendégünk 2010. 
a Kismama és a Csodaceruza stb. egy-egy száma. december 13-án Tóth Krisztina költő volt.  2011 második felében 
 Lackfi János, Szabó T. Anna, Nyulász Péter, Jász Attila és Finy 
Terjesztés Petra várta a gyerekeket.

A projekt keretében két koncertet is szerveztünk: 2011. március 21-én 
Komoly fejtörést okozott, hogy hogyan, kinek a segítségével terjesszük a Gryllus Vilmos volt a vendégünk. A koncert egyben a Megy a kicsi láb 
JAMK-csomagokat. Érdemes-e a kórházak segítségét kérni, ahol a című kötet bemutatója is volt. 
profitorientált cégek garmadával árasztják el portékáikkal a kismamákat, 2011. szeptember 19-én pedig a Makám együttes koncertjét 
vagy célszerűbb a védő- élvezhették a gyerekek és a felnőttek a József  Attila Megyei 
női hálózatot igénybe Könyvtárban.
venni? A választásunk 
végül a Tatabánya A projekt keretében megvalósuló 28 rendezvényen közel 1500 vendég 
Megyei Jogú Város volt.
E g é s z s é g ü g y i  é s  Ábrahám Mónika (JAMK Tatabánya)
Szociális Alapellátó 
Szolgálatára esett, ami 
azt jelenti, hogy 28 
védőnő segítségét kértük 
a terjesztésben. 
A babacsomagokat a 
védőnők Tatabányára és 
kistérségeibe vitték. Ez összesen – Tatabánya kivitelével – 7 települést 
érintett (Héreg, Gyermely, Környe, Szárliget, Tarján, Vértessomló és 
Vértesszőlős). A védőnőkkel kötött szerződésben a könyvtárunk vállalta 
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Rendezvények Kisgyermekeknek szervezett programok, foglalkozások és 
koncertek

Kisgyermekes szülőknek szervezett előadások

2010. II. félévében 2010. II. félévében

2011. I. félévében

2011. II. félévében

2011. I. félévében

2011. II. félévében

Előadó Előadás címe Előadás időpontja 

Czeizel Endre 
Gyermekáldás, gyermekvállalás 
Rendezvény helyszíne: Dorog 

2010. október 19. 

 

Sándor Csilla Mária 
(Csodaceruza főszerk.) 

Gyermekkönyvek és -folyóiratok 
Magyarországon - hazai körkép 

2011. március 7.  

Vekerdy Tamás 
Mesétől a nyugalomig , nyugalomtól a 
biztonságig. 
Vigasztalás, gyógyítás - történetek. 

2011. április 18.  

 

Lovász Andrea 
(Navigátor című kötet 
szerzője) 

Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? 2011. október 17.  

 

 
Előadó Előadás címe Előadás időpontja 

Tóth Krisztina Gyereksimogató 1.  2010. december 13. 

Solti Emese és 
Hodosi Szilvia 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek (2 foglalkozás) 

2010. november 29. 

Solti Emese 
 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 
(Helyszín: Euro Fitness Center) 

2010. december 2. 

Solti Emese  
 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 
(Helyszín: Kertvárosi Bányász 
Művelődési Otthon) 

2010. december 2. 

 
Gryl lus Vilmos 
Jász Attila 

Gyereksimogató 2. - Megy a kicsi l áb 
című kötet bemutatója. 

2011. március 21. 

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. február 21.  

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. március 28.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Kerekítő foglalkozás: ölbéli játékok 
0-6 éves gyerekeknek 

2011. április 18.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Zenebölcsi: 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. május 9.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Kerekítő foglalkozás: ölbéli játékok 
0-6 éves gyerekeknek 

2011. május 30. 

 
Lackfi János 

Gyereksimogató 3. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. szeptember 12. 

Szabó T. Anna 
Gyereksimogató 4. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. október 24. 

Nyulász Péter 
Gyereksimogató 5. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. november 14. 

Finy Petra 
Gyereksimogató 6. – 
gyerekirodalmi sorozat 

2011. november 16. 

Jász Attila 
Gyereksimogató 7. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. december 12. 

Makám  koncert 2011. szeptember 19. 

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli  játékok 
0-3 éves gyerekeknek  
(7 db foglalkozás) 

2011. okt. 24., nov. 7., 
14., 21., 28., dec. 5., 12.  
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Szekeresgazda-relikviák a József  Attila Megyei Könyvtár oldalukra, lovukra pedig díszes nyeregtakarót terítettek. Részt vettek 
gyűjteményében például az 1867. évi koronázási felvonuláson is, s utoljára az 1920-as 

években vonultak ki.
A komáromi Klapka György Múzeum 2005-ben indította útjára a A komáromi szekeresgazdák túlnyomórészt református vallásúak 
Komáromi mesterségek című kiállítás-sorozatát. Ennek keretében voltak. Oktatásukat széles látókörű, nyugati egyetemeken tanult, 
foglalkoztunk már a komáromi pingáló asztalosok, az aranymosók és a felvilágosult szellemű prédikátorok irányították. Általában jól beszéltek 
molnárok tevékenységével. A múzeum 2011. november 18-án nyitott németül, hiszen vontatás és szekerezés közben gyakran megfordultak a 
időszaki kiállítása pedig a szekérfuvarozással, hajó- és tutajvontatással Habsburg-birodalom különböző tartományaiban. A Biblia mellett 
foglalkozó komáromi szekeresgazdák életét, foglalkozását mutatja be a rendszeresen olvasták az 1711-től megjelent Komáromi Kalendáriumot is. A 
kiállított dokumentumok, fényképek, családi relikviák, és a 19. században szokás volt, hogy az írni és olvasni tudó emberek, kedves 
közgyűjteményekben fellelhető műtárgyak segítségével. verseiket egy füzetbe másolták. A költemények, színművek – a kis 

példányszámú nyomdai megjelenés mellett - ilyen formán is terjedtek. 
Sok népdal is ezekben a leírásokban maradt fenn, mielőtt nyomtatásban 

1megjelent volna.  Ezt a szokást Jókai Mór is megörökítette Az én életem 
című művében: „Poétái azonban akkor is voltak a magyar nemzetnek, s 
azoknak a munkáit szokás volt olvasni a magyar házaknál, ami akkoriban úgy 
ment, hogy ha egy poéta tetszetős poémát költött, azt a legközelebbi ismerőse is leírta 
magának saját kezűleg, s aztán továbbadta a másodiknak, harmadiknak, míg 
utoljára az egész város leírta. Apránkint aztán lett belőle egy egész, könyv: innen-
onnan összeírva.” 
A szekeresgazdák igényes műveltségét mi sem mutatja jobban, minthogy 
több, általuk kézzel írott versgyűjteményt is ismerünk. A tatabányai 

2József  Attila Megyei Könyvtár őrzi  Kecskés Lajos komáromi 
3szekeresgazda két saját kezűleg másolt könyvét.

Az egyik, egy 57 oldalas füzet (Helyismereti gyűjtemény, K29, Ltsz.: 426), 
amely 46 költeményt tartalmaz. Ezek népdalok, Csokonai Vitéz Mihály 

4A komáromi szekeresgazdák mindannyian ún. armális (birtok nélküli) szerelmes versei és versfordításai, köztük Gottfried August Bürger  
nemesek voltak, amelyet a legtöbben a török háborúk idején kaptak. (1747/1748-1794) német költő, író Lilla búcsúzálogjai című versének 
Különlegességük, más települések fuvarozással foglalkozó társadalmi fordítása. Az egyes alkotások végén található évszámok alapján – 
rétegével szemben, a lovas bandériumuk volt. A bandérium csak feltehetően – 1816 és 1818 között másolták. A verseket az említett 
bizonyos nagyszabású (városi, egyházi, országos) ünnepségeken évszámmal, vonallal, a „Más” megjelöléssel, illetve néhány esetben a 
szerepelt és alkalomszerűen állt össze. Vezetőjük a maguk választotta címükkel (Az elhagyatott, El ne felejts, Az éjszaka, Keserv) tudjuk elkülöníteni 
kapitány volt, tisztségviselőik a zászlótartó, az alabárdos és a két egymástól. Az 52. oldalon a „Más” elválasztásjelző mellett a „Kovács 
buzogányos. Ha a bandérium kivonult, akkor a gazdák ezüstgombos, Lidikájának” megjelölés is olvasható.
menteláncos; asztrahánprémes díszruhát öltöttek, kardot kötöttek 

1 Lászlónak az egyik szekeresgazda őse volt. Életrajzi adatai sajnos ismeretlenek, az A magyar népdalok első gyűjteményes kötete 1846-1848-ban jelent meg Erdélyi 
általa másolt verseket tartalmazó Énekeskönyvek alapján azonban János (1814-1868) által szerkesztett kiadásban, Pesten. Magyar népköltési 
valószínűsíthető, hogy az 1800-as évek elejétől az 1860-as évek végéig biztosan gyűjtemény. Népdalok és mondák. A Kisfaludy-társaság megbízásából szerkeszti: 
élt: az 1816-1818 között másolt szerelemes versek feltehetően egy 18-20 év körüli Erdélyi János. Pest, 1846–48. Három kötet. 

2 fiatalember érdeklődési körét, habitusát jellemzik, a másik könyvben pedig 1866 a A kiállítás rendezői ez úton is köszönetet mondanak, hogy ezt a páratlan relikviát 
legkésőbbi fellelhető dátum, „Kecskés Lajos” megjelöléssel. a könyvtár kölcsönözte a kiállításra.
4

3 Gottfried August Bürger A Münchhausen báró kalandjai című regény szerzőjeKecskés Lajos a Klapka György Múzeum múzeumalapító vezetőjének, Kecskés 
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A másik könyvtári tulajdonban lévő kötet (Helyismereti gyűjtemény, K29, Honszeretet, Bajza Józseftől az Ébresztő és Petőfi Sándortól a Hazáról című 
Ltsz.: 10) két részre osztható, ez a két rész a könyvecske két oldalán indul. vers. 
Ez a kötet is Kecskés Lajos tulajdona, bár az írások több kéztől is Ezután a 112. oldaltól a kötet végéig, egymástól „Más, Más dall, Más 
származnak. nota, Más nóta, Más vers” megjelöléssel, vagy első soros címmel 
Az egyik rész 159 oldalas. Borítóján nehezen kivehető, szív alakú címkén elválasztva, 48 népdal és 4 műdal olvasható. Ezek versszakait „x x x” –tel 
a következő áll: „[Kec]skés Jánosé ez az Tréfás/Kőnyv, Vettem, 1836/1839. 

választotta el a másolója egymástól. A műdalok között megtaláljuk eszten 1842 15. Febr[…]” 5Petőfi kettő, a komáromi kötődésű Czuczor Gergely  egy népies 

költeményét és Rákóczi fohászát („Isten adj hazánk felett/Tiszta kéklő szép 

eget …”). A költemények másolásának ideje, a két ízben is jelölt évszám 

alapján valószínűleg 1866.

A másik rész a könyv túlsó oldaláról indul, és így értelemszerűen 

megfordítva. 63 oldalas, belső borítóján a tulajdonlására vonatkozóan a 

következőket olvashatjuk: „Kecskés Lajos-é vette Május 20/1857.dikén …. 

Kecskés Lajos írta 1866”. Bár legalább három kézírás különböztethető 

meg benne, túlnyomórészt valóban Kecskés Lajos már ismert apró, de 

jól olvasható betűivel találkozunk. 

Az elején, a 43. oldalig 40-ig számozott „DAL, Más notta, Nóta” 

olvasható (összesen csak 39, mivel a 38. sorszámot kihagyták). Van, 

aminek címe is van: Kólera (28.), Csokonai Vitéz Mihálytól a Szerelem Dall 

Tsiko Boros Kulatsról (29), Szerelem Dall. Bográtsról (30.), Heves Vármegyei 

Pasquilius (31.), Bucsuztató versek (32.). Ezt követően 21 népdal és vers 

következik, többféle kézírással, több esetben Kecskés Lajos aláírással 

(amely egyértelműsíti a másolóját), a már ismert „Nép dal, Más nota, Más, 

Más dall” megjelöléssel, illetve helyenként címekkel (Komáromi legény 
Itt a belső borítón többek között a következő olvasható: „Szente 

idegen földön: „Beteg vagyok beteg nagyon/A patikám messze vagyon … Hol a Ábrahám/Históriája/Irtam 1843/Esztendőben,/Nagy Sándor/ Kecskés 
d i k Duna s Vág folydogál/Rózsa szinü felhők alatt/Gyogyerejű forrás fakad”, Dalos L a j o s é  e z  a z / É n e k e s  K ö n y v / í r t a m  1 6 8 5 / K e c s k é s  

Peti, Tavaszdal, Őszi dal stb.). Ennek a résznek az utolsó két oldalán Petőfi Lajos/1864./Komáromban”.
Sándornak A virágnak megtiltani nem lehet című versét olvashatjuk, de nem A belső borító túlsó oldaláról, ahol a szereplőket („Játszó Személyek”) 

sorolja fel, azt is megtudjuk, hogy ez egy „Comedia a jó és a rossz nevelésről”. Kecskés Lajos kézírásával. 
A mű 14 jelenetből áll és a 75. oldalig tart. A harmadik kisméretű könyvecske a Kecskés-család tulajdonában van, 
Ezt követően két beszélgetés leírása következik. A 76-92. oldalig: „A az elején található bejegyzés szerint: „Petőfi Sándor költeményei 1842-1844”, 
Barát és a Katona között valo beszélgetés mikor Debrecenből a verekedés miatt az összeíró nevét sajnos kitörölték, de a lejegyzés évszáma megmaradt: 
kitsapták az egyik katonává a másik Várady baráttá Lőn 1745 eszten.” A „1867 Pozsony”. 56 oldalon 1842-ből 3, 1843-ból 8, 1844-ből 21 db 
beszélgetés végén a következő dátum: „Vége 1846. 12. Mártius”; a 92-96. költemény szerepel benne és a „Tartalom”.
oldalig: „Rácz Mihály beszél Vörös Mihálynak a holtakról”.
Utána két kisebb írás (a Tartsd meg isten Ferenc császárt kezdetű vers és a A kiállítás a tervek szerint 2012. február 29-ig látogatható.
Visszhang című próza), majd a 19. század első felében íródott hazafias 
költemények olvashatók. Az első a Magyar nemzeti ének, vagyis Kölcsey 
Ferenc Himnusza, ezt követi Vörösmarty Mihálytól a Szózat és a Számadó Emese múzeumigazgató (Komárom)

5Czuczor Gergely (1800—1866) bencés szerzetes, költő, nyelvtudós néhány évig 
az 1820-30-as években a komáromi bencés gimnázium tanára volt.

Honismeret Helyismeret
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Tájékoztatás a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről és tagsági Az egyesület számtalan munkabizottságot működtet (pl. etikai, PR, 
kérdésekről szakmai díjak elbírálásával foglalkozó, adott feladatokra létrehozott 

munkabizottságok). Az MKE tagkártyával „kiváltott” múzeumi 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Alapszabálya      nem korlátozza belépőkkel pedig, jelentős közhasznúsági feladatot vállalt át a 
jelenleg a belépni szándékozók körét. Az egyesületnek szinte bárki minisztériumtól.  
egyéni tagja lehet, aki elfogadja az MKE céljait és kész kötelességeit Figyelemmel kíséri és véleményezi a szakmai képzés és továbbképzés 
teljesíteni. Testületi tagként intézmények, gazdálkodó és társadalmi helyzetét, a képző intézmények munkáját. Önállóan és együttműködő 
szervezetek, egyesületek is tagjai lehetnek, ha támogatják az MKE partnerként is szervez továbbképzéseket. 
céljainak megvalósulását. 

Ilyenek voltak például a több éven keresztül szervezett kommunikációs- 
De mik is ezek a célok? és EU pályázatírói tanfolyamok vagy legutóbb a „civil akadémia”. 2011 

végén az MKE befogadta az INKA Alapítványt. Ezzel a jövőben 
ź Kezdeményezője a könyvtár- és szakirodalmi információs politika kibővül az oktatási tevékenység és a tanfolyami lehetőségek köre. A 

alakításának. 2012. első félévi tanfolyamtervekről az MKE honlapján tájékozódni 
ź Részt vesz a szakmai döntések előkészítésében, a könyvtári ellátást lehet.

érintő intézkedések értékelésében.
1 2 Elősegíti a könyvtárosok és könyvtárak, valamint a használók ź Képviseli mind a könyvtárosok , mind a könyvtárak  érdekeit, 

együttműködését, megteremti annak kereteit és fórumait. kapcsolatot kezdeményez és ápol a fenntartókkal. 
 A könyvtári ellátás fejlődését segítve különös gondot fordít a határon 
túli magyar, a hazai nemzetiségi, valamint a társadalmilag hátrányos A fentieket alátámasztandó néhány, a 
rétegek ellátásárára és az e munkát végző könyvtárosokra.közelmúltból kiragadott példa: az 
 A szakmai kapcsolat és fejlődés érdekében számos belföldi és külföldi elnökség októberig nyolc jogszabály-
szakmai és egyéb szervezettel működik együtt.tervezetet véleményezett (az érdekelt-

ségnövelő támogatásról, a muzeális 
A fenti tevékenységek sorában említhetők a vándorgyűlések, a tavaszi intézmények látogatóit megillető 
könyvfesztiválokhoz és „civiliádá”-khoz való csatlakozás, az országos kedvezményekről, az önkormányzati 
könyvtárügyi konferencia előké-és a felsőoktatási törvényt stb.);
szítése, az MKE projektek L. Simon László, a Kulturális Bizottság 
(roadshow-sorozat, elnöke a könyvtári dokumentum-ellátásról, ill. könyvrendelésről szóló – 

agság és részvétel szakmai körökben nagy felháborodást keltő – módosító javaslatát az 
a külföldi szakmai szervezetekben MKE a nemzeti könyvtárral és az IKSZ-szel közösen azonnal 
(IFLA, EBLIDA, ALA stb.), megfogalmazott válaszlevelének hatására vonta vissza; az MKE 
együttműködés a szlovákiai, felajánlotta, és a minisztérium befogadta a gondolatát, hogy mint 
erdélyi stb. könyvtáros egyesüle-szakmai szervezet kidolgozza a következő időszak könyvtári stratégiáját; 
tekkel, a hazai társintézményekkel.novemberben konzultált, és az IKSZ-szel közösen benyújtotta 
A központi rendezvények és állásfoglalását a NEFMI-hez a megyei könyvtárak működési jellegéről, 
szolgáltatások jelentős mértékben egészülnek ki az egyes szervezetek és szervezeti hovatartozásáról.
szekciók által szervezett programokkal, továbbképzésekkel, Az MKE erkölcsi támogatását kérheti bármely könyvtár vagy 
együttműködések érdekében tett lépésekkel, pályázatokkal és szakinformációs intézmény. Erre legutóbb az EISZ adatbázis esetében 
tanulmányutakkal.került sor, mivel finanszírozási problémák miatt megkérdőjeleződött a 
(A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet programjairól, tevékeny-sorsa.  
ségéről a www.mkekemsz.hu honlapon lehet tájékozódni.)

E-lib, „Menet 
– 20008” stb.). T

17. Budapesti Könyvfesztivál - 2010.

1Értsd még a továbbiakban is a szakirodalmi tájékoztatást végzőket. 
2Értsd még a továbbiakban is a szakirodalmi tájékoztatási intézményeket.

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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Az MKE szervezete között a december közepén megjelent 2011. évi CLXXV. törvény Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

Ha valaki eddig már eljutott az olvasásban, az láthatja, hogy nem kevés és támogatásáról, tisztázni kell a tagszervezetek önálló jogi személyiségének 
folyamatos az a munka, amely az egyesület keretei között folyik – kérdéseit, az MKE tagkártyák szerepe megváltozott a muzeális 
társadalmi munkában, munkaidőn túl, szabadidőt nem kímélve. Nem intézmények látogatásával összefüggésben, emiatt is szigorodnia kell a 
csak a tisztségviselők munkájára van szükség, hanem az egyesületi tagok tagnyilvántartásnak, a tagdíjak 2006(!)-tól változatlanok stb. Az új 
aktivitására is, hogy minden szakmai kérdésben a legmegfelelőbb Alapszabály elkészítésére 2012-ben alakul munkabizottság, bevezetése 
válaszok, a leginkább érdekeinket szolgáló döntések és eredmények 2013 előtt nem valószínű. 
születhessenek. Az MKE-nek tizennyolc területi (megyei), három társult szervezete 
Az MKE valóban demokratikus szervezet! A döntéshozatal alulról (Csongrád Megyei Könyvtárosok, Kisalföldi Könyvtárosok és 
felfelé történik: tag, taggyűlés, küldöttközgyűlés útján. Ez utóbbi a Könyvtárak, valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete) és tizenhárom 
legfőbb döntéshozó szerv. A tanács önálló szervezeti egység, tagjai a könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési 
szervezetek képviselői. Az elnökség havonta vagy gyakrabban is területek szerint szerveződő szakterületi szervezete működik jelenleg. 
ülésezik, ha szükségszerű. A munkabizottságokban bárki részt vehet, Egy tag több szervezetben is regisztráltathatja magát az adott 
várják is a jelentkezőket! regisztrációs díj fejében. 
Az MKE jelenleg szervezeti megújulás előtt áll. Ezt indokolja többek 

Készítette Fehér Miklós, Forrás: http://mke.info.hu/rolunk/szervzeti-felepites/#diagram

Egyesületi élet
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Mit nyújt az egyesület a tagjainak? Pályázhatnak az egyesület és a regisztráló 
szervezet(ek) tanulmányútjaira, ösztöndíjaira (pl. 

Sokan azt kérdezik, mit kapnak a tagdíjukért? Az MKE a legrosszabb Goethe Intézetnél). Igénybe vehetik a pályázatok 
évben is 14 millió forintot pályázott a könyvtári programokra. Ezt útján meghirdetett támogatásokat (pl. „Az év fiatal 
összevethetjük ugyan a néhány milliós tagdíjjal, de a lényeg itt nem ez! Hány könyvtárosa”), részesülhetnek minden olyan 
intézmény és könyvtáros volt azoknak a programoknak részese, mi kedvezményben, juttatásban vagy szolgáltatásban, 
minden valósulhatott meg a pályázott összegekből az említett célok amelyet az egyesület és a regisztráló szervezet(ek) 
érdekében! A nyereség itt nem a tag zsebébe vándorol, a forrást az tagjaiknak nyújtanak (lásd előző pont).
alaptevékenységbe forgatják vissza. De ha csak néhány százalékkal 
kevesebb könyvtárost küldenek el, kevesebb intézményt zárnak be vagy Az MKE tagok kötelességei
vonnak össze, lesz esetleg esély a közalkalmazotti bértábla rendezésére – 
ez nem nyereség? A haszon nem mindig forintban értendő és nem A kötelességek sora jóval rövidebb, mint a jogok és lehetőségek tára: az 
mindig rögtön mutatkozik a hatása. Az érdekképviselet létezik, erkölcsi támogatás mellett befizetni az éves tagdíjat és lehetőség szerint 
javaslatok születnek, az MKE-re a fenntartók hiteles tárgyalópartner- aktívan részt venni az egyesületi munkában. Csak akkor működik és tud 
ként tekintenek, pozitív társadalmi és fenntartói megítélésünk pedig, előbbre jutni bármely szervezet, 
mindegyikünk érdeke! Illik a tagja lenni. ha tagjai aktívak. A tisztség-

viselők nem a maguk kedvéért 
Tíz-tizenöt évvel ezelőtt a munkába állással szinte egyidejűleg és szinte és hasznára vállalnak plusz 
kötelezően be „kellett” lépni az egyesületbe és a szakszervezetbe. Ez a feladatokat mindenféle anyagi 
szakmai együvé tartozást is jelentette. Nem a sorból kilógás vagy ellenszolgáltatás nélkül és 
politikai nézetek miatt, hanem mert valódi, sajátos hangulat uralkodott mondanak le szabadidejükről, 
abban a közösségben. Nem hiszem, hogy a mai „elforintosodott” amit családjuk körében is 
világunkban a hat évvel ezelőtti szinten tartott tagdíjak jelentenének eltölthetnének. 
akadályt. Nézzük meg az itt közölt tagdíjtáblát és gondoljunk bele, hogy Ha valaki csupán az „anyagi 
hányan költünk egyetlen bevásárlás alkalmával is ennél többet! De ha kedvezmények” reményében 
leragadunk ezen a ponton, hát lássunk arra is példákat, megtérül-e évi lép be, az egyesületi életben 
4000 forint? tanúsított passzivitása akár mások áldozatkész munkáját is 

veszélyeztetheti, könnyen határozatképtelenné válhat például a 
ź Kedvezményes részvételi díj a vándorgyűlésen és a regisztráló taggyűlés. 

szervezetek programjain. Az MKE Alapszabálya és Ügyrendje, illetve a regisztráló szervezet(ek) 
ź 25 %-os kedvezményre jogosító „törzsvásárlói kártya” a szervezeti és működési szabályzata minden tagra vonatkozik.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) boltjaiban és honlapján.
ź A „Kelló Kártya” személyes vásárláskor MKE tagdíjak

magyar nyelvű könyvek esetében 20 %, egyéb 
dokumentumok esetében 10 % kedvezményre Az egyéni és testületi tagok éves tagdíjat fizetnek tagságuk érvényesítése 
jogosít a KELLO boltjaiban és honlapján. érdekében (MKE tagdíj). Mindenkinek legalább egy szervezetben – ahol 

ź EDC kedvezmények már 1014 elfogadóhelyen ténylegesen részt kíván venni az egyesületi életben – regisztrálnia és ott 
cukrászdáktól a benzinkutakig (www.edc.hu). éves szervezeti regisztrációs díjat kell fizetnie az MKE tagdíjon felül. Az MKE 

ź Múzeumok állandó és időszaki kiállításainak tagdíjat a prioritásában elsőként megjelölt szervezet/szekció továbbítja 
ingyenes látogatása. az MKE Titkárságára. Ezt csak egyszer kell megfizetni akkor is, ha több 

ź A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetnél például ingyenesen szervezetnél történik regisztráció. A tagsági kártya és az éves érvényesítő 
igényelhető színházbérlet és a színház által biztosított, a bérlettel járó matrica az MKE tagdíjat utaló szervezettől vehető át. A regisztrációs díj 
különféle kedvezmények vehetők igénybe. mértékét – a 2006. évi küldöttközgyűlésen elfogadott minimális díj 

figyelembevételével – az adott szervezet taggyűlése saját döntése alapján 
Az MKE tagok jogai meghatározhatja, szervezeti és működési szabályzatában rögzítheti. Az 

MKE tagdíjak befizetésének határideje minden évben március 31., 
Az egyéni és testületi tagok képviselőinek az ő(ke)t regisztráló azonban figyelembe kell venni azt az átfutási időt, amíg a tagdíjat utaló 
szervezet(ek)ben szavazati, javaslattételi, véleményezési joga van, a szervezettől az MKE Titkárságra a pénz beérkezik, az MKE legyártatja a 
küldöttek útján állást foglalhatnak. Bármely tisztségre választhatók. tagkártyákat és a matricákat, megküldi az adott szervezetnek és onnan az 
Tájékoztatást kérhetnek és kapnak az egyesület és bármely eljut a tagokhoz. Ingyenes múzeumi belépésre az érvényesítő matricák a 
szervezetének tevékenységéről. Részt vehetnek az egyesület és következő év február 28-áig vehetők figyelembe. 
szervezeteinek rendezvényein, programjain. Javaslattételi joguk van a Fontos tudni, hogy az éves tagsági díj adott évre jelent tagságot és a 
szakmai kitüntetésekre, díjakra (pl. Füzéki István Emlékérem, Bibliotéka belépés dátumától független, nem fizethető részarányosan. 
Emlékérem-díj, Prima Primissima Díj irodalmi kategória stb.) 

Lugossy László
„Egy hajóban evezünk“

c. plakettje
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A küldöttközgyűlésen elfogadott MKE tagdíj összege és a Az MKE PR Munkabizottságának megalakulásáról és első 
szervezeti regisztrációs díj minimuma: üléséről

2011. december 13-án (kedden) került sor az Országos Széchényi 
Könyvtár VIII. emeleti tanácstermében az MKE PR munkabizott-
ságának alakuló ülésére, amelyen - mint az egyesület Komárom-
Esztergom megyei szervezetének képviselője - vettem részt. 
A tanácskozáson jelen volt Fehér Miklós főtitkár, Bazsóné Megyes 
Klára tanácselnök, néhány tanácstag és a munkabizottság leendő tagjai.
Az alakuló ülésen elsőként Fehér Miklós koordinálásával 
megválasztottuk és megismertük a munkabizottság vezetőjét, Keszi 
Erika Zsuzsannát (a pécsi Csorba Győző Városi Könyvtár 
nyugalmazott főtanácsosa). A vezetőasszony néhány mondatban 
bemutatkozott, majd beszélt az egyesület korábbi, hasonló céllal 
létrehozott kommunikációs bizottságáról. A most szerveződő 
munkabizottság ennek újjáélesztése lenne.
A megalakulás után a vezető asszony szervezetenként bemutatta a 
tagokat. Számba vettük a működéshez szükséges terveket, 

A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj együttes táblázatban szabályzatokat (munkaterv, stratégiai terv, akcióterv), amelyeket aztán 
megadott összege abban az esetben érvényes, ha a tag csak egy közösen kidolgozva, január 25-ig nyújt be a munkabizottság vezetősége 
szervezetben regisztráltatta magát és a regisztráló szervezet a minimális az MKE Elnökség elé, hogy a 2012. februárra tervezett első elnökségi 
regisztrációs díjat fogadta el. Ha például egy MKE tag két szervezetnél ülésen foglalkozhassanak vele.
regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE tagdíjat és kétszer regisztrációs Ezt követően megnéztük és megbeszéltük Keszi Erika Zsuzsanna 
díjat. Ennek minimális összege összesen nyugdíjas esetében 1500, aktív prezentációját a PR-stratégia fontosságáról, szükségességéről, a 
dolgozó esetében 7000 forint. A szervezetek a szervezeti regisztrációs médiával való kapcsolattartás elengedhetetlenségéről. Bemutatta 
díjon felüli támogatást is elfogadnak. nekünk és ismertette velünk hogyan kell kiépíteni és folyamatosan 

életben tartani a sajtókapcsolatot. Arra kérte a munkabizottság tagjait, 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezeténél (2800 Tatabánya, Fő tér hogy állítsunk össze média- és újságírói címlistát is. Szó volt az újságírók 
2.) részletfizetésre is van lehetőség. A 2011-ben érvényes tagsággal tájékoztatásának formáiról, a sajtómonitoringról, a sajtóelemzés 
rendelkező és legalább az MKE tagdíjat megfizető tagjaink a 2012. évi szempontjairól, a média- és a hálóterv-készítés szabályairól.
érvényesítő matricájukat már átvehették/átvehetik. A maradék összeg, A prezentációt követően a 2012. évi feladatok prognosztizálása során az 
illetve a teljes tagsági díj (MKE tagdíj és regisztrációs díj) befizetési előttünk álló feladatokat határoztuk meg:
határideje szervezetünknél 2012. február 15. Szervezetünkbe a 
táblázatban megjelölt minimumösszegek vannak érvényben. ź kérdőíves elégedettségi vizsgálat végzése az MKE tagok körében;
Mivel az egyesület vagyonát kizárólag a tagdíjak jelentik, sajnos ź az MKE egyéni tagsággal, testületi tagsággal járó előnyök kommunikálása 
munkaterv és programok nem vagy nehezen tervezhetők addig, amíg egyesületünk tagjai és potenciális tagjai körében;
legalább jelenlegi tagjaink meg nem erősítik további támogatási ź az MKE honlapjának friss információkkal történő folyamatos ellátása;
szándékukat. ź havonta megjelenő online hírlevél szerkesztése;
A tagsági díjak befizethetők személyesen a József  Attila Megyei ź erősítjük egyesületünk szervezetei/szekciói belső PR tevékenységét;
Könyvtárban Kissné Anda Kláránál (Tel.: 34/513-679), postautalvá- ź elkészítjük (tartalmi és formai elemekkel) az „MKE Arculati 
nyon vagy átutalással a szervezet számlaszámára: 63300109-11056847. Kézikönyvét”, amelynek megvalósítása pályázat útján történne;

ź létrehozunk egy úgynevezett Szponzorációs munkacsoportot, és az ehhez 
Belépési nyilatkozatok, valamint az Adatközlő, adatmódosító lapok letölthetők szükséges szponzorációs tervet elkészítjük;
a www.mkekemsz.hu, illetve a http://mke.info.hu honlapokról. Az ź egyik legfontosabb feladatunk az MKE szervezeteinek/szekcióinak 
MKE tagkártyák új szerepe miatt adatváltozás esetén fokozottan kérjük „összekapcsolása”, a könyvtáros szakma és –szervezetek hazai és 
ez utóbbiak kitöltését és megküldését a nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
e-mail címre.

Befejezésül Keszi Erika Zsuzsanna megköszönte a figyelmet, és 
Köszönjük a bizalmat, az eddigi és a remélt további támogatást, az aktív munkát! elmondta, hogy az egyesületi PR munkában számít a munkabizottság 
Kívánunk minden kedves régi és új MKE tagnak sikerekben, örömökben gazdag, minden tagjának aktív közreműködésére.
boldog újesztendőt! Tegyünk együtt a könyvtáros szakma megmaradásáért, Márku Mónika (JAMK Tatabánya)
érdekképviseletünkért, a közös jövőnkért!

Kissné Anda Klára titkár, MKE KEMSZ

kissne.anda.klara@jamk.hu
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Az idei év első IT-válogatását ajánlom az érdeklődők figyelmébe. Bízom 7. Ingyen játékkal népszerűsítik az IE9-et 
benne, hogy az alább található cikkek, hírek, blogbejegyzések - melyek a (2012.01.11.)
képekre kattintva érhetőek el -, aktualitásaik mellett hasznosnak is Bár nem kötelező letölteni, az Internet Explorer 9-es 
bizonyulnak. változatának telepítésével lehet igazán élvezni a 

Világi Orsolya népszerű logikai játékot, amelyet mától ingyenesen 
lehet elérni

1.  2011. legjelentősebb IT eseményei (2011.12.29.)

8. Hogyan kényszerítsük a Firefox-ot az inkompatibilis 
kiegészítők elfogadására? (2011.12.30.)

2. Hogyan jussunk be a G8 csúcs gálavacsorájára? (2011.11.16.) Ha a kedvenc addonunk nem működik, nem muszáj 
Mit tehet két informatikus, ha együtt akar vacso- visszaváltanunk egy korábbi verzióra.
rázni Barack Obamával? A Miamiban megren-
dezett, 2011-es Hacker Halted konferencián két 
magyar szakértő, Barta Csaba (Deloitte), 9. Szemmel is lehet vezérelni a Windows 8-at (2012.01.09.)
valamint a mindössze 19 éves Tomcsányi A svéd fejlesztőcég a CES kiállításon demózza azt a 
Domonkos felvázolt egy lehetséges módszert. technológiát, amelynek köszönhetően a szemünkkel adhatunk 

utasításokat a számítógépnek.

3. Karácsonykor az online vásárlások közel ötöde 
mobilról történt (2012.01.03.) 10. Melyik a legjobb vírusirtó? (2011.12.02.)
Az IBM adatai alapján ebből 13 százaléknyi rendelés IT-körökben a legjobb vírusirtó kérdését nem érdemes 
iPhone-ról és iPadről érkezett. felhozni, csak vita lesz belőle. Mindenkinek megvan a 

maga választottja, és mindenki tud legalább egy tesztre 
hivatkozni, azonban nem lehet egy mérés alapján dönteni 

4. A mobilod lesz az orvosod (2012.01.06.) - több mint egy tucat alapján viszont talán igen.
Az okostelefonok többsége minden kiegészítő nélkül 
képes otthoni pulzusmérésre, az orvosoknak pedig tetszik 
az iPad. 11. Már épületen belül is navigálhat a Google Maps (2011.12.01.)

Sajnos egyelőre rendkívül kevés helyen érhető el a 
szolgáltatás.

5. Windowsra is megjelent a Facebook Messenger (2012.01.05.)
A facebook.com-on elérhető chat és a mobilokra kiadott 
Messenger után itt a Facebook Windows-on futó dedikált 
üzenetküldő alkalmazása.

6. Közösségivé válik a Google keresője (2012.01.11.)
Radikális változást vezetett be a Google a keresőjében: 
immáron nem csak a közösségi oldalán, hanem itt is felveszi 
a harcot a Facebook ellen a cég.

Rovatvezető: Vitéz Veronika

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

Újra TÁMOP
Elkészült a Könyvtári Intézet 2012. évre szóló képzési terve
http://ki.oszk.hu/content/kepzesi-terv Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 

„Tudásdepó-Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az 
A Könyvtári Intézet a képzési tervben megadott időpontoknak 

oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati kiírás.
megfelelően jövő évi

 
ź OKJ-s képzéseire A pályázat két komponense:

ź é s  a k k r e d i t á l t  t ov á bb k é p z é s i  p r og r a m j a i r a
Az I. komponens: az Országos Elektronikus Dokumentumküldő (http://ki.oszk.hu/content/akkreditaltkepzesek)
Rendszer (OEDR) megvalósítása.

már fogad jelentkezéseket - különös tekintettel mindazokra, akik a 
Az elnyerhető támogatás: maximum 250 millió Ft.

képzésre könyvtárak vagy könyvtári konzorciumok TÁMOP-
A II. komponens: Olvasáskultúra-fejlesztő kampány megvaló-

pályázatából tartanak igényt. 
sítása.

Az elnyerhető támogatás: 20-57 millió Ft.Könyvtári vezetői ismeretek I. 
A pályázatok benyújtására 2012. február 6-tól 2012. április 23-ig van 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, lehetőség.
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 tavaszán újra 
meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői 
ismeretek. I. (PLB 0662) címmel. Újra TIOP

A tanfolyam időpontja: 2012. február 21., 22., 28., 29.
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a Könyvtári szolgáltatások 

Jelentkezési határidő: 2012. február 7. összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására 
című konstrukció, melynek segítségével összesen 1,61 Mrd forint 
fejlesztési támogatást nyerhetnek el közkönyvtárak és iskolai 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a könyvtárak konvergencia területen.
gyerekkönyvtári munkában  

A pályázat két  komponense:A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőtt-
képzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 tavaszán újra meghirdeti 

Az I. komponens: 5-8 millió Ft (települési és iskolai könyvtárak 60 órás akkreditált továbbképzési programját A fejlesztő biblioterápia 
fejlesztésére).alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A II. komponens: 80-130 millió Ft (könyvtárbusz fejlesztésére). A tanfolyam időpontja: 2012. február 22., 23., 24., március 7., 8., 9., 
 22., 23. 
A pályázatok benyújtása 2012. február 17. – 2012. május 31. között 

Jelentkezési határidő: 2012. február 8. lehetséges.
 A projekt összes költségének 100 %-a elszámolható.

 A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban
A konstrukció könnyített elbírálású (azaz automatikus elbírálású), és 

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, a  pályázatok a keret erejéig részesülnek támogatásban. 
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2012 februárjában újra 
meghirdeti A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban (PLP 
812) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2012. február 13., 14., 20., 21., 27., 28.

Jelentkezési határidő: 2012. január 30.

(http://ki.oszk.hu/content/okjkepzesek)

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Pályázat hallgatóknak és fiatal könyvtárosoknak Kölcsönzés a KSH-könyvtárban

Az Emerald Group Publishing Limited és a Student Competitions 2012. január 2-ától minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár 
pályázatot hirdet hallgatóknak és fiatal könyvtárosoknak könyvtári kölcsönözhet a KSH Könyvtár 850 ezer kötetes állományából.
elektronikus tartalomszolgáltatás-fejlesztési tervekre. A statisztikai hivatallal egyidejűleg, 1867-ben alapított intézmény 
Beadási határidő: 2012. 01. 27 egyedülálló társadalomtudományi, szépirodalmi és ismeretterjesztő 
További információ: gyűjteménnyel rendelkezik, amelyben a statisztika, a demográfia és más 
 http://ww2.emeraldinsight.com/awards/usage.htm társadalomtudományok teljességre törekvő magyar nyelvű és válogatott 

külföldi szakirodalma mellett szépirodalmi és ismeretterjesztő művek, 
úti- és szakácskönyvek, nyelvkönyvek és művészeti albumok egyaránt 

Friss információk megtalálhatók. Ezek mellett lexikonok, szótárak, képregények, 
turistatérképek, hangoskönyvek, ismeretterjesztő DVD-k, komolyzenei 
és szórakoztató CD-k is kölcsönzhetők.A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában 
ELTE-könyvtárak közös portálon(http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11154.pdf)  (12. 19.)   megjelent 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely tartalmaz-
Az ELTE valamennyi könyvtára elérhető az Egyetemi Könyvtári za a nemzetiségek könyvtári ellátásáról szóló szabályokat.

Szolgálat új, közös portálján. A www.konyvtar.elte.hu weboldala 2012. 

Közlemény a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről január 2-től az ELTE kari, intézeti és intézeten kívüli könyvtárainak 

A Hivatalos Értesítő 2011. évi 59. számában (XII. 9.) megjelent a 36. közös online felülete, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja. Az 
Nyilvános könyvtárak jegyzéke, benne 3 új könyvtárral. eddig megszokottól eltérően ezentúl ezen a webcímen nem csupán az 
Bővebben: Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos információk érhetők el, hanem 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2011/59.pdf

valamennyi ELTE-hez kapcsolódó, könyvtári szolgáltatást nyújtó 

intézmény szolgáltatásai is.
A megyei önkormányzati intézmények átvételével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosítása

Statisztika a könyvtárak 2011. évi tevékenységéről
A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában 
(http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11154.pdf)  (12. 07.)   megjelent Kedves Munkatársak!
A megyei  intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei  önkormányzati intézmények  és a Fővárosi Önkor- A települési-, munkahelyi-, felsőoktatási- és szakkönyvtárak 2011. évi 
mányzat egészségügyi  intézményeinek  átvételével összefüggő egyes kormányrende- tevékenységükről idén is statisztikai adatszolgáltatás keretében 
letek módosításáról szóló 258/2011 (XII. 7.) Kormányrendelet számolnak be, mely a 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet alapján 

kötelező.
A kulturális statisztikai adatgyűjtési rendszer már működik a Nemzeti 

Hírtár Erőforrás Minisztérium honlapján a http://kultstat.okm.gov.hu 
oldalon.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár új, „HÍRTÁR” szolgáltatása a 
KSZK lapkivágat-gyűjteményének online változata, mely minden 
munkanapon friss, hírjellegű, könyvtári témájú információkat kínál az 
érdeklődőknek. A gyűjtés forrásai online napilapok és folyóiratok, 
blogok, honlapok, fotó- és videomegosztó oldalak. 
Elérhetősége:
http://ki.oszk.hu/konyvtar/2011/12/hirgyujtemeny-izelito-tervezett-uj-

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A József  Attila Megyei Könyvtár programjai A  galériában Berecz Krisztina képei 
tekinthetők meg

002012. január 23-án, 17  órától a Kultsár István 
A Megyei Könyvtár folyóirat-olvasójában Berecz Krisztina Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvánnyal 
festőművész hangulatos képei fogadják könyvtárunk vendégeit.közös rendezvényünkön kerül bemutatásra a Lengyel 
Berecz Krisztina 1975-ben született Tatabányán, azóta Tiszti Tábor - Ipolyhídvég (1939-1944) Obóz Oficerów 
is itt él. 1998 óta tagja a tatabányai Bányász Polskich w Ipolyhídvég (1939-1944) című könyv.
Képzőművész Körnek, ahol olyan tanároktól tanulhat, Házigazdák: Dr. Voit Pál a Megyei Könyvtár 
mint Krajcsirovits Henrik, Papp Albert és Rochlitz igazgatója és Dr. Hegedűs András az alapítvány 
György. A kör nyaranta szervez alkotótáborokat kuratóriumának elnöke (a Prímási Levéltár igazgatója).
különféle helyszíneken, amelyeken rendszeresen részt 
vett. Legtöbb képe ekkor született.
Nagyon szeret a szabadban rajzolni, ez számára a megnyugvás, 
kikapcsolódás, elszakadás a hétköznapoktól. A pasztellkréta a nagy Kábítószerek korosztályos veszélyei
szerelme, bár alkot szénnel, és tollal is.
A képzőkörrel rendszeresen részt vesz kiállításokon.2012. január 23-án és/vagy 30-án 
2010 februárjában megszületett a kislánya. Azóta kevesebb ideje jut az Klobusitzky György, a Rendőrtiszti 
alkotó munkára.Főiskola adjunktusa lesz a vendégünk.

A kábítószer-fogyasztás veszélyeiről szóló, 
Kiállításaiérdekesnek ígérkező előadásra szeretettel 

várjuk a fiatalokat, szülőket, pedagógusokat.
Csoportos:

ź Évi rendszerességgel a tatabányai Bányász Képzőművész
ź Kör vándorkiállításai
ź 2003. Petőfi Sándor Művelődési Ház, AlmásfüzitőFolytatódik az ÖKO-esték sorozat
ź 2005. XIX. Amator Artium Komárom-Esztergom
ź megyei tárlata 2012. január 30-án, 17.00 órakor ENRICO 
ź 2007. Közművelődés Háza - Kék Kávézó, Tatabánya(Marosfalvi Imre) zenész, médium, gyógyító lesz 
ź 2009. Városi Könyvtár, TatabányaNász János vendége
ź 2011. XXI. Amator Artium Komárom-Esztergom
ź megyei tárlata2012. február 20-án 17.00 órától Dr. Papp Lajos 

orvosprofesszor előadását hallgathatjuk meg.
Egyéni:

ź 2011. Le Biscuit Bistro, Budapest

Berecz Krisztina képei 2012. február 14-ig tekinthetők meg a 
KönyvTár/KépTárban.

Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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- válogatás -
Hírünk az országban

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

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE dec. 7. 2. l.
1. Dániel Erzsébet: Emlékezés Sebők Zsigmondra; "Mackó úr" - Esztergom, városi intézmények állami átvétele, Czunyiné Bertalan 
megteremtőjére. Ill.= Honismeret, 6. sz. 57-59. l. Judit, Józsa István, Vágó Sebestyén szólalt fel a parlamentben.
- Sebők Zsigmond (Párkány, 1861 - Budapest, 1916). 10. ÚJ hitelt kaphat Esztergom = Népszava, dec. 10. 2. l.

- Esztergom a legnagyobb hitelezőjének számító bankkal új 
ALMÁSFÜZITŐ

megállapodást köt, átütemezhetővé válik a tartozás törlesztése.
2. HAJBA Ferenc: A talaj mérges, vagy a zöldek? A Greenpeace 

11. KÖNYVTÁRELLÁTÓ: esztergomi vezetés = Heti 
arzénszennyezést emleget, a hatóság és a hulladékkezelő tagad. Ill. = 

Világgazdaság, dec. 10. 86. l.
Népszabadság, dec. 20. 7. l.

- Bakos Erika, Meggyes Tamás volt kabinetfőnöke az Esztergomi 
- Almásfüzítő; vörösiszap-tározó.

Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője is bekerült a 
3. SZARVAS Szilveszter: Arzénszivárgástól félnek Almásfüzitőn. 

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 
Ill. = Magyar Hírlap, dec. 20. 11. l.

(Kello) az igazgatóságába. 
- A Greenpeace Magyarország szerint a laboratóriumi vizsgálatok 

12. TÉTÉNYI Éva Orbán Viktorhoz fordult = Magyar Hírlap, dec. 
szerint a vörösiszap tározóból kijutnak a veszélyes anyagok. .

15. 2. l.
BAJNA - Az esztergomi polgármester kéri a kormányfőt, hogy az 
4. MERÉNYI-Metzger Gábor: Hol született az "ördöglovas"? = kezdeményezze a Parlamentben az esztergomi képviselő-testület 
Honismeret, 6. sz. 41-43. l. feloszlatását.
- Gr. Sándor Móricot (1805-1878) a Mátyás templomban 13. FELOSZLATHATJÁK az esztergomi testületet = Népszava, dec. 
keresztelték, a budavári Sándor palotában született. 15. 16. l.

- Az MSZP frakcióvezető-helyettese, Lukács Zoltán az esztergomi 
BAJÓT

testület feloszlatását indítványozta a Parlamentben.
5. CZENE Gábor, Reviczky Zsolt: Isten megjelenik a bajóti Zöld 

14. FELJELENTÉS Esztergomban = Magyar Nemzet, dec. 15. 2. l.
Elefántban. A karizmatikus kisegyházak és a romák. Ill. = 

- A Jobbik tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután az 
Népszabadság, dec. 30. 6. l.

Alkotmánybíróság megsemmisítette a város reorganizációs tervét.
- Bajóti Szabadkeresztyén Gyülekezet munkájáról, hitéletéről.

15. LETILTOTTÁK Meggyes fizetését. Ill. = Népszava, dec. 21. 2. l.
DÖMÖS - A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság novemberi döntése 
6. FELFÜGGESZTETT polgármester = Magyar Nemzet, dec. 15. 2. nyomán tartozásai és perköltségei miatt letiltották a korábbi 
l. esztergomi polgármester, Meggyes Tamás fizetését.
- Felfüggesztették Novák Lajos dömösi polgármestert, egy éve nincs 
együttműködés a testület és a polgármester között. TATABÁNYA

16. VAJNA Erzsébet: Lendületbe jött Tatabánya ipara = Napi ESZTERGOM
Gazdaság, dec. 23-24. 4. l.7. HIDEGHÁBORÚ Esztergomban. Ill. = 168 Óra, dec. 1. 18-19. l.
- Az ipari üzemek év végére elérték a 2008-as válság előtti termelési - Online hozzászólások a témához.
szintet, AGC autóüveggyár, Sanmina-SCI Kft., FCI Connectors 8. ESZTERGOM iskolák nélkül = Magyar Nemzet, dec. 3. 2. l.
Hungary Kft., Otto Fushc Hungary Kft.- Esztergom, az önkormányzat által fenntartott iskolák állami kézbe 
17. TURBÓFELTÖLTŐ: túl a kétmillión Oroszlányban = kerülhetnek 2012.január 1-től, ha az országgyűlés elfogadja az erre 
Népszabadság, dec. 30. 10. l.vonatkozó módosító indítványt.
- 10 éves fennállása alatt 2 millió turbófeltöltőt gyártott az oroszlányi 9. MEGNYUGVÁST hoz az intézmények átvétele = Magyar Hírlap, 
BorgWarner, amely további kapacitásnövelést tervez.

KEMLIB a TékaTéma online utóda
Felelős szerkesztő Feketsné Kisvarga Anita

Rovatvezetők: Erősné Suller Ildikó, dr. Horváth Géza, Kissné Anda Klára, Sutáné Csulik Andrea, Vitéz Veronika
Design, műszaki szerkesztés: Világi Orsolya, Török Csaba

Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, 
Tatabánya, Fő tér 2.

Felelős kiadó dr. Voit Pál igazgató
ISSN 2062-5782

Világi Orsolya, 
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