
A magyar kultúra napja Komáromban kollégákkal. Az első helyismereti kiállítása a könyvtár 40 
éves jubileumi tárlata volt. Ezután kollégáival elindította a 

Január 22-én délután a zsúfolásig megtelt Jókai moziban Könyvtári Minitárlat sorozatot.
rendeztek ünnepséget a magyar kultúra napja alkalmából. 
Idén először került sor a testület által alapított Komárom 2004-ben, Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmából 
Város Kultúrájáért-díj átadására is. rendezett Jókai emléknap egyik fő szervezője volt. 
Az elismerést György Károlyné Rabi Lenke, a Jókai Mór Ugyanebben az évben indította útnak a könyvtár Irodalmi 
Városi Könyvtár igazgatója, és Medveczky Szabolcs Kávéház sorozatát.
zeneszerző, karnagy vehette át dr. Molnár Attila 2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 
polgármestertől. évfordulójának dokumentumkiállításával megalapozta a 
A délután további részében Szép szerelmem, Magyarország városi könyvtár digitális dokumentumgyűjteményét.
címmel Tolcsvay Béla és Nemcsák Károly tartott zenés- A gyermekolvasók hazaszeretetre nevelését, a szülőföldhöz 
verses előadói estet. kapcsolódását célozta az a Helyismereti kalandozásnak 

nevezett program, melyet 2008-ban a Mátyás király év, 2009-
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, ben a szabadságharc évfordulójára állítatott össze.
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a Radics Gábor kommunikációs főtanácsadó
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes Kitüntetések
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
idéző tárgyi és szellemi értékeinket. parlamenti államtitkára a magyar kultúra napja alkalmából 
(…) 2012. január 19-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban kulturális 

elismeréseket adott át azoknak a könyvtárosoknak, akik 
irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős 

György Károlyné Rabi Lenke könyvtárigazgató mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra 
fejlődéséhez.

György Károlyné Rabi Lenke 1988-ban magyar-történelem 
szakos tanári, és könyvtárosi diplomával iskolai könyvtári A Bibiliotéka Emlékéremmel kitüntetett kollégák:
szaktanácsadóként helyezkedett el a komáromi Jókai Mór 
Városi Könyvtárban. 2003-tól a városi könyvtár igazgatója. Blaskóné Majkó Katalin, a Magyar Képzőművészeti 
1991 óta foglalkozik a Jókai- és helyismereti gyűjtemény Egyetem Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Képzőművészeti 
gondozásával, és helyismereti tájékoztatással. A meglévő Gyűjtemény főigazgatója;
állományt az elmúlt évek során sikerült a duplájára Dr. Danku György, az Országos Széchényi Könyvtár 
gyarapítania. Helyismereti tevékenységét az ország határain tudományos kutatója;
belül, és külföldön is ismerik, szakmai kapcsolatai vannak Fülöp Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 
osztrák, szlovén, szlovák kutatókkal, és határon túli magyar tudományos titkára;
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Kraus Sándorné Soldos Katalin, Most új feladatkörben kezdi meg tevékenységét: 2012. 
az Óbudai Múzeum és Könyvtár január 1-től a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár vezetője.
olvasószolgálat-vezetője; - Nagy változásokat hozott az újesztendő az Oroszlányi 
Melykóné Tőzsér Judit, a hatvani Művelődési Központ és Könyvtár életében. Először is 
Kodály Zoltán Általános Iskola kettévált a két intézménytípus: a művelődési ház és a 
könyvtáros-tanára; könyvtár. Mi indokolta ezt a szerkezetátalakítást?
M i t r ó n é  K á d á r  É v a ,  a  - Az 1997. évi CXL. törvény alapján nem működhetett volna ebben 
krasznokvajdai Községi Könyvtár a formában az intézmény. Tulajdonképpen ezt az átalakítást már 
vezetője; meg kellett volna tenni. Az önkormányzat  most vállalta fel ezt a 
Dr. Sasváry Zoltánné, az MTA Zenetudományi Intézet lépést.
Zenetudományi Szakkönyvtár vezetője; De ha nem törvényi oldalról közelítjük meg a kérdést, hanem 
dr. Szatmári Istvánné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmailag, akkor is látható, hogy két különböző profilú 
nyugalmazott könyvtárvezetője; intézményről van szó.
Varga Éva, a Beregszászi Járás Központosított - Miért éppen Gárdonyi Géza nevét vette fel a könyvtár?
Könyvtárhálózat igazgatója; - Oroszlány Város Önkormányzata 2011. október 4-én pályázatot 
Vaskeba Katalin, a Nagyszőlősi Járási Központosított írt ki a két intézmény – a művelődési központ és a városi könyvtár – 
Könyvtárhálózat igazgatója. elnevezésére. Több név közül 

választott a képviselőtestület. A 
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, és további Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
sikereket, jó egészséget kívánunk. „keresztapja” Lázár Mózes úr, a 

Kölcsey Ferenc Művelődési Központé 
v. Nagy Csaba úr.

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár új - A városi könyvtár élén is 
vezetője: Takács Tímea változás történt: Szűcs Imréné 

után, januártól Te vezeted a 
Takács Tímea nevét sokáig a Lengyel József  Gimnázium könyvtárat. Mi motivált arra, 
és Szakközépiskola tablóin olvashattuk. Könyvtár-ének hogy megpályázd az igazgatói 
szakos tanárként számos irodalmi-zenés műsor széket?
megálmodója, rendezője volt, melyek nemcsak a - Elsősorban a szakma szeretete, 
gimnáziumban, a városi rendezvényeken, hanem városunk könyvtári életének 
Magyarországon túl is – Felvidék, Erdély, Franciaország - fellendítése motivált arra, hogy 
elismertté tették. beadjam igazgatói pályázatom.
A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének tagjaként Szűcs Imréné, volt könyvtári 
2008 óta határokon átívelő kulturális programokat szervez, csoportvezető a Művelődési Központ 
melyek aktív szereplői a város középiskolásai. és Könyvtár ker ete in belül 
„Ezekben a programokban az is fontos, hogy a gyerekek nagyon irányította a könyvtári részleget. 
szívesen jönnek, dolgoznak a műsoron, és megismerik a határon túli A „szinglivé válás” komoly 
magyarokat. A kint élő gyerekek is ellátogatnak ide, a diákéletbe is s z a k m a i  k i h í v á s t  j e l e n t  
belefolynak egy kicsit. Így a gyerekek sokkal jobban átélik az ott élők mindannyiunknak. Azt gondolom, hogy kiváló kollégákkal és felelős 
helyzetét, megváltozik az értékrendjük.” – nyilatkozta az egyik vezetői magatartással sikeresen tudjuk előre vinni könyvtárunk 

1vele készített interjúban. sorsát.
El kell kezdenünk hamarosan a költözés előkészítését is - Oroszlány 

1
Város Önkormányzatával szoros együttműködésben -, hiszen az Új 

kulturális kapcsolatok (Interjú Takács Tímeával) In.: http://mediafalu.blog.hu/ Szolgáltató Központban kap helyet majd könyvtárunk.  
Sörösné Kolonics Erzsébet: Zene, irodalom, történelem : határokon átívelő 
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Példaértékű, hogy városunk a kultúrát nem feledve, energiát, időt és Közben az első író-olvasó találkozót is meg kellett szervezni, melyen 
nem kevés pénzt áldoz a könyvtár fejlesztésére. Korszerű, Csáky Pál, felvidéki író-politikus volt a vendégünk. Szerencsére a 
akadálymentesített, tágas körülmények közé kerülhetünk pár éven „debütálásunk” jól sikerült, az intézmény kamaratermét teljesen 
belül. megtöltötték az érdeklődők.
- Milyen küldetést, stratégiát, koncepciót valósít meg - Az új hivatás mennyire szólít el korábbi tevékenysé-
irányításod alatt a könyvtár? geidtől: a pedagógusi pályától, a kulturális programok 

szervezésétől, a Rákóczi Szövetség helyi tagjaként betöltött - A könyvtár igazgatójaként feladataimat a következő prioritások 
szerepkörödtől?szerint tervezem ellátni:
- A pedagógusi pályától, a kulturális programoktól szerencsére 

1. a könyvtár tevékenységének átalakítása; teljesen nem szakadtam el. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központban 
2. a könyvtári munka átszervezése, a munkaidő- megalakult a Városi Énekkar, melynek vezetésére engem kért fel 

gazdálkodás optimalizálása; igazgató kollégám. Itt az általános iskola negyedik osztályosától a 
3. támogatók körének bővítése; nyugdíjasokig jelen vannak az énekelni szeretők. 
4. a könyvtár eszközeinek fejlesztése, bővítése; A Rákóczi Szövetség elnökségi tagjaként remélem, ugyanolyan 
5. szervezeti és működési koncepció átalakítása, a aktivitással tudok majd a szervezet munkájában közreműködni, 

nyitva tartás igényekhez való igazítása; mint eddig tettem.
6. kistérségi együttműködés bővítése. Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

- Mennyit és mit fog megőrizni a korábbi stratégiából az 
intézmény, s mi az, ami teljesen új irányt hoz a városi 

A Katalisten olvastuk…könyvtárellátás vagy a szakmai és egyéb partnerkapcso-
latok területén?

A kortárs gyerekirodalom és médiumai- A jól bevált módszereket visszük tovább. Nagy öröm számomra, 
konferencia-felhíváshogy Szlezákné Molnár Katalin 8 órában visszakerült a 

gyermekrészlegbe. Az általa irányított nagy sikerű gyermek- és 
Az ELTE TÓK Kortárs gyermekirodalom kutatóműhelye ifjúsági foglalkozások, nyári könyvtári táborok változatlanok 
konferenciát hirdet és szervez A kortárs gyermekirodalom és maradnak. Ami már változott, az a nyitva tartás, pozitív irányban.

00 00 médiumai témakörben azzal a céllal, hogy szakmai fórumot A gyermekkönyvtár 1 órával korábban nyit: 13 és 18  óra között 
00 00 teremtsen azon intézményen belüli és kívüli törekvések várja a látogatókat. Keddtől péntekig 9 -18  óráig kölcsönözhetnek 

00 00 00 számára,  amelyek a kortárs gyermekirodalom közvetítését felnőtt olvasóink, 10  és 18 óra között folyamatosan, (déli 12  és 
00 célozzák, egyrészt a gyerekolvasókhoz, másrészt az ő 14  óra közötti bezárás nélkül) látogathatják az olvasóteremet a 

olvasás- és befogadás-kultúrájukat meghatározó közeg(ek) kedves érdeklődők. A felnőtt részlegen bevezettük a 3 szintes 
felé.beiratkozási rendszert. Olvasói igények és a praktikusság elve miatt 
 A konferencia az irodalom valamennyi médiumának döntöttünk a beiratkozási díjak és szolgáltatások különböző szinten 
kontextusában kívánja átgondolni a közvetítés lehetséges való összehangolásáról.
módjait, ennek érdekében tanszékközi összefogással A könyvtárellátás tekintetében nagy figyelmet fordítok a folyamatos 
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, kari könyvtár, beszerzésre az év elejétől.
Vizuális Nevelés Tanszék, Ének-zene Tanszék, Minden hónap utolsó csütörtökén író-olvasó találkozót, 
Társadalomtudományi Tanszék, ELTE-TÓK HÖK) és a könyvbemutatót tartunk, helyi, vidéki, határon túli írók, költők 
kortárs gyermekirodalom reprezentációjára, megjelenteté-meghívásával. 
sére és terjesztésére vállalkozó intézmények, szervezetek és - Hogyan teltek az első munkanapok?
szerveződések bevonásával (Magyar Olvasástársaság, - Az intézményi átalakulás miatt sok teendőm volt: az alapdoku-
Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése, Pozsonyi Pagony, mentumok beszerzésétől kezdve az éves munkaterv megbeszélésén 
Móra Könyvkiadó) szeretne fórumot teremteni azok keresztül a szabályzatok előkészítése, és még sorolhatnám.
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számára, akik vállalkoznak az olvasás- és befogadás-kultúra  · KÖNYVTÁRI PROGRAMOK a kortárs gyer-
átírására, hatással vannak/lehetnek a gyerekek olvasási mekirodalom terjesztésében
szokásaira, olvasmányválasztására. · A KORTÁRS GYERMEKIRODALOM FEL-
A szervezők abból az optimális feltételezésből indulnak ki, DOLGOZÁSA – módszertani műhely 
hogy vannak még potenciális irodalomolvasók, és a · OLVASÓVÁ NEVELÉS  KORTÁRS GYER-
Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a MEKIRODALOMMAL az iskolás kor előtti 
Neumann-galaxisba, csak az olvasmányok megválasztását  valamint az iskolás években
és feldolgozásuk módját kell a megváltozott igényekhez 
igazítani. Ennek érdekében várják azon elméleti és A konferencia időpontja: 2012. május 11.
gyakorlati szakemberek jelentkezését, akik kutatási A konferenciához könyvvásár kapcsolódik. 
eredményeik, ill. gyakorlati tapasztalataik megosztásával, 
korszerű módszertani technikák bemutatásával hozzá A konferenciára előadásokkal 2012. február 20-ig lehet 
tudnak járulni a pedagógiai praxis innovációjának jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint egy 
befolyásolásához. 2000-2500 karakteres absztrakt benyújtásával. Kérjük, az 
A konferencián való részvétel – a pedagógus- absztraktokat küldjék el az alábbi címekre:
továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és  
kedvezményeiről szóló, 277/1997. (XII. 22.) Korm. A jelentkezők 2012. március 15-ig értesítést kapnak 
rendelet 5. § (3) d) pontja alapján – 5 órában beszámítható a előadásuk, prezentációjuk elfogadásáról, a kijelölt 
hétévenkénti 120 órás pedagógus-továbbképzés szekciókról s a végleges programról.
teljesítésébe. Az előadások időtartama: 25 perc.

A jelentkezési lap letölthető a következő honlapról:
A konferencia szervezői az alábbi témákban várják az http://www.tofk.elte.hu/web/egyeb/Kortars_jelentkezesi_lap.doc 
előadókat: A konferencia végleges, részletes programját a 

résztvevőkhöz is elektronikus úton küldjük el, valamint az 
· SZÖVEG — anyagszerűség, poétikai funkció letölthető a következő honlapról:

http://www.tofk.elte.hu/taxonomy/term/1· IRODALMI SZÖVEG INTERMEDIÁLIS 
A konferencia részvételi díja: 4500 Ft előadóknak, MÁTRIXBAN – szöveg / betű / zene / illusztrá-
résztvevőknek egyaránt. A részvételi díj befizetésével ció / mozgókép / könyv / test / mozdulat érte-
kapcsolatos információk a fentebb megjelölt honlapon lempotenciálja
találhatók. · OLVASÁS — manipulálhatóság
A díjat legkésőbb április 30-ig kérjük befizetni.· AZ OLVASÁS, mint szabadidős tevékenység 
A konferencia helyszíne: ELTE TÓK, Bp. Kiss. J. altbgy. u. KONTRA (?) más, a szabadidőt nagyban lekötő 
40.MÉDIUMOK

· KIADÁS ÉS TERJESZTÉS — kiadók és 
könyvesboltok bemutatkozása 

gabrielladaroczi.nono@gmail.com;
gajdo.andrea@gmail.com
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