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Könyvfesztiválon a JAMKdroid 

 
Kissné Anda Klára 

 
A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál-
nak idén április 24-27. között ismét a Millenáris 
adott otthont. A Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők Egyesülése ezúttal is szerződött – bár 
egyre inkább csak piaci partnerként – az MKE-
vel a részvételre. Jó alkalom ez a könyvtáros 
szakmának megmutatkozni, kapcsolatot találni 
azokkal, akiknek a legtöbb közük van a köny-
vekhez.  

 

A könyvfesztivál kiadói standjai 

 
Idén Törökország volt a díszvendég, és – ugyan 
ettől függetlenül, de  -  talán az elmúlt évek leg-
csekélyebb érdeklődése övezte a remek progra-
mokat, nem tülekedtek az emberek a kiadói stan-
dok körül. Az író olvasó találkozók, dedikációk, 
közönségtalálkozók között hiába szolgált az 

MKE Könyvtáros klubja is jobbnál jobb előadá-
sokkal, a szervezők szerint most nem kísérte 
kiemelt figyelem sem az Osztovits-terem délelőt-
ti gyermekirodalmi kerekasztal-beszélgetését, 
sem a bírósági könyvtári rendszer bemutatását, 
de még Sóron Ildikó nem hagyományos 
biblioterápiás foglalkozásán sem volt teltház – 
legalábbis, ami a pénteki programokat illeti. Így 
már nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a Jó-
zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár két in-
formatikus könyvtárosának előadását is sajnos 
csak néhányan hallgatták meg. Az egyesület 
szekciói programja mellett most először jelent 
meg területi (a Komárom-Esztergom megyei) 
szervezet a palettán. Vitéz Veronika és Török 

Csaba „Kezedben a könyvtárad: a JAMKdroid 
program a József Attila Megyei és Városi Könyv-
tárban” címmel ismertették az országban egye-
dülálló könyvtári szolgáltatást, az elsőként beve-
zetett Android alkalmazásukat. 
 

 

Vitéz Veronika 
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A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012(-0053) Megyei 
Könyvtár az értő olvasásért című  pályázattal a 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében a kul-
turális tartalmak és a dokumentumok tartós meg-
őrzéséhez szükséges és/vagy a mobil eszközök-
kel elérhető szolgáltatások kialakításához szük-
séges fejlesztések II. komponensén belül a me-
gyei könyvtár katalógusához kapcsolódó android 
kliensre, és a mobil eszközökre optimalizált hon-
lapra pályázott a könyvtár.  A mobileszköz-
használat elterjedése és jelentősége egyrészt ösz-
tönzőleg hatott a szolgáltatásfejlesztésre, más-
részt lehetőséget kínált a könyvtárhasználatba 
nehezen bevonzható fiatalok elérésére.   A fej-
lesztést indokolták azok a felmérések, amelyek 
szerint a 18-75 év közötti lakosság 43 %-a hasz-
nált már okostelefont 2013 év elején, ezek 52-71 
%-án pedig már androidos rendszer futott.  
 

 

Török Csaba 

Így született meg a „JAMK ADI”. Az elvárások-
nak megfelelően érintőképernyős alkalmazással 
érhető el a könyvtári honlap és a katalógus 
(textlib.eu/tlwww), ez utóbbi használatakor a 
dokumentumok több jellemzőjére is lehet egy 
időben keresni. Teljes funkcionalitást, plusz 
szolgáltatást, a továbbfejleszthetőség lehetőségét 
hordozva, de azt „normális” eszközökkel és 
nyelveken, a teljes kód át – és tulajdonba – adá-
sával kellett biztosítania. 
 

Technikailag – leegyszerűsítve – egy szerver 
oldali, és egy Android kliens oldali programkód 
megadásával vált működtethetővé az alkalmazás. 
Míg a TextLib és az Android kliens között egy 
proxy, addig  a JAMK_ADI kliens oldalon az 
alkalmazás egy, a háttérben futó alkalmazással is 
kibővült, ez az olvasói állapotot is figyeli. Lehe-
tővé teszi például, hogy a dokumentumok határ-
idejéről, az esetleges késedelemről, a tartozások-
ról a rendszer felugró ablakban automatikusan 
figyelmeztetést küldjön. 
 
A fejlesztésnek köszönhetően a könyvtár CMS 
alapú rendszere immár mobileszközzel 
(okostelefon, tablet) történő elérés esetén a web-
lap speciális, a készülékre optimalizált nézetét 
mutatja. További előnyei: kényelmes, gyors el-
érés a nap bármely szakában, felhasználóbarát 
felületen böngészhető katalógus, személyes 
tranzakció kezdeményezése, tájékozódás a me-
gyei könyvtárról, szolgáltatásairól, rendezvénye-
iről stb. Az alkalmazás használatához útmutató 
található a honlapon, a beállításokkal személyre 
szabható.  
 
Az alkalmazásban rejlő lehetőségek itt azonban 
még nem érnek véget. Tervezett a fiókkönyvtári, 
a Könyvtári Szolgáltató Rendszer hálózatának 
kezelésében, a statisztikai adatok kezelésében 
használni. Továbblépést jelentene a megyei 
könyvtár e-könyvtárának mobil eszközökre tör-
ténő fejlesztése, és meg sem állunk talán az e-
book kölcsönzésig.  
 
A megyei könyvtárban már nem csupán „Nyitot-
tak vagyunk” az olvasók, a felhasználók igényei-
re, hanem az információs társadalom kihívásaira 
is válaszoltunk: „Zsebedben a könyvtárad!” – élj 
vele! A JAMK ADI Android elérhető a Google 
Play Áruházból.  

 
Fotók: Török Csaba, Kissné Anda Klára
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Küldöttközgyűlésre készülve 
 
Kissné Anda Klára 

 
Március 25-én az MKE tanácsadó 
szerve ismét összeült, hogy az 
elmúlt három hónap eseményeiről 
számot adjon és megvitassa a 
legfontosabb teendőket.  

 
 Fehér Miklós főtitkár tájékoztatott az MKE 
adószámának változásáról, a Pécs-Baranya Me-
gyei Szervezet kilépéséről, az MKE alapítványá-
val (INKA) fennálló jogviszonyról. Elhangzott, 
hogy a februárban lezárult OKK Műhelybeszél-
getések nyomán közel húszoldalas tézisanyag 
született, amely várhatóan a 3K áprilisi számá-
ban jelenik meg. Szó esett a szakmai folyóiratok 
helyzetéről, sajnos a forráshiány miatt nagy a 
nyomás az elektronikus felületnek. 
 Az Elnökség az európai hírű kutatóhelynek 
szánt Esterházy-kastélyegyüttes kérdését szak-
mapolitikai kérdésként kezeli. Mivel a kutatók 
többsége Pesten él, a kutathatóság pedig megkö-
veteli az első példányt, az MKE a minisztérium-
tól kérte az OSZK állományának egyben tartását.  
 Vigh Annamária EMMI főosztályvezetőt 
fogadta az Elnökség februárban. Megerősítést 
nyert, hogy az MKE minden fontos kérdés tár-
gyalásánál jelen van. Az életpálya modell is be-
került az Egyesület munkatervébe, szakmaképvi-
seletként keresi a helyét. Kidolgozná az előme-
neteli és értékelési, a szakmai kompetenciák el-
ismertetésének rendszerét – a bérkérdés azonban 
már nem egy civil szervezet kompetenciája. A 
KTE felajánlotta a pedagógus életpálya modell 
tapasztalatai alapján a segítségét.  

 A KSH-nak az IKSZ-szel és az MKE-vel a 
pécsi vándorgyűlésen kötött együttműködési 
megállapodása most a kisvállalkozásokkal kap-
csolatos felmérések segítésére újul majd meg. 
Pályázott az Egyesület az IFLA Tudásmenedzs-
ment Szekciójának Budapesten megrendezendő 
konferenciájára. Egy teljes konferencia kor-
mányzati támogatással 5-10 év múlva lenne vál-
lalható. Magyarország számára a részkonferencia 
is sokat jelentene mind szakmailag, mind erköl-
csileg.  A 2014-es lyoni IFLA konferencián 
Barátné dr. Hajdu Ágnes venne részt.  
 
  
 
 
 
 
Az MKE májusra hívja össze Küldöttközgyűlés-
ét. A Ptk. módosított rendelkezései (vagyoni 
felelősség, megbízás/szerződéskötés, választási 
folyamat, tagfelvétel) miatt alapszabály-szintű 
kiegészítésre, illetve a Közgyűlés felhatalmazá-
sára lenne szükség. A változások már a 2015. évi 
MKE tisztújítást is befolyásolják, amelyre az 
előkészületeket lassan meg kell kezdeni. Jelölte-
ken már lehet gondolkodni, Bakos Klára nem 
vállal több elnökséget. Az országos választást a 
szervezetek tisztújításának meg kell előznie, 
hogy a megújult vezetőséghez azok legyenek 
helyzetben, akik megújítást nyertek. 
 A gazdálkodást érintő kérdések között meg-
említendő, hogy a központi könyvelés összege 
jelenleg csak a szervezetek és a Titkárság átvál-
lalt adminisztrációs tevékenysége miatt ilyen 
kedvező. Az MKE és a Könyvelőiroda közötti 
fegyelem a szervezetektől is határidőre teljesített 
elszámolást, jogszabályszerűen vezetett nyilván-
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tartásokat követel. A sokféle könyvelés most 
kezd egységessé válni, a jó gyakorlatokat, min-
tákat a Titkárság megosztja. 
 Némelyik szervezet működése sajnos ellehe-
tetlenült. Mivel a bevételek döntő többsége a 
tagdíjakból adódik, létérdek a taglétszám növelé-
se. Az intézményi tagbeléptetés magasabb ösz-
szeget jelent, de az intézmények nem látják be, 
miért fizessenek. Ahol a költségvetés határt szab, 
ott nehéz értékelni, amit egy szervezet önkéntes 
munkából, vagy az MKE szakmapolitikai kérdé-
sekben a könyvtárak, a társadalomkép érdekében 
tesz. Mindenesetre az Elnökség a szervezeti 
struktúra változása miatt nem hagy működéskép-
telenül egy szervezetet sem, és keresi a módját, 
hogy a központi segítség a szervezeteket ne egy-
más ellen fordítsa. 

 Változatlanul fennáll, 
hogy többen, vagy 
nyugdíjasként a múzeumi 
kedvezmény miatt lépnek 
be az MKE-be. A 

tagfelvétel visszautasítására nincs megoldás, a 
kártyaszerzést nem lehet szankcionálni, azonban 
ha a taggyűlésre nem jönnek el, ellehetetlenülhet 
a szervezet munkája. A testületi tagkártya jogo-
sultságait is tisztázni kell. Ez nem nyújt kedvez-
ményt a múzeumlátogatásra, kizárólag az adott 
intézmény egy-egy dolgozója vehet részt vele 
évente egy-egy MKE rendezvényen. 

Bazsóné Megyes Klára a szervezetek 2013. 
évi munkájáról számolt be. Mindig jó hallani, 
hogy máshol hogyan, milyen feltételekkel mű-
ködnek. A beszámolók 20-30 %-a most termé-
szetszerűleg a gazdasági változásokról szólt, az 
SZMSZ-ek szinte mindenütt elkészültek.  

A taglétszám szervezetenként 18-178 közöt-
ti, sok a nyugdíjas, a fiatalítás fontos lenne. Lét-
számgond a területi szervezeteknél van, itt jel-
lemző az is, hogy a rendezvényeken kevesen 
tudnak megjelenni a kevés könyvtáros miatt.  

Sok szervezet megjelenik a Facebookon, sa-
ját szórólapot, falinaptárt is készít, publikál, né-
melyik rádióműsorban is szerepelt. A saját díjak 
az identitástudatot erősítik.  

Az érdekképviseletre az igazgatói pályáza-
tok, vagy könyvtárak összevonásánál került sor. 
A legtöbb szervezet kiterjedt a kapcsolatrend-
szerrel bír: megyei könyvtárak, helyi egyetemek, 
Publika Kör, HUNRA, Írószövetség stb., de cse-
kély a KKDSZ-szel való kapcsolattartás. Kiemelt 
a bizottsági jelenlét: Fitz, Szinnyei, Balassi Ku-
ratórium és az MKE bizottságaiban vállalt mun-
ka.  
 Többségében tartalmas szakmai munkáról 
számoltak be (szakmai tanácskozások, műhely-
beszélgetések, szabadegyetem, egymás munká-
jának megismerése stb.), de a megyei könyvtá-
rakhoz kapcsolt szervezetek esetében nagyobb 
önállósodási törekvés kellene. Sokan említették 
az MKE érdekeltségű konferenciákat, szakmai 
találkozókat és a Vándorgyűlést. Majdnem min-
denki szervezett tanulmányutat, kulturális prog-
ramot itthon és külföldön. 
 
 Hantal Zsófia és Molnár Jánosné, a Titkár-
ság részéről elmondták, hogy a tavalyi taglét-
szám alapján a tagság közel 2/3-a (kb. 1600 fő) 
fizetett eddig tagdíjat. Van, ahol még mindig 
nem sikerült alszámlát nyitni. A közhasznúsági 
jelentés beadását veszélyeztetik azok a szerveze-
tek, ahol az adószám megszűnését követően még 
mindig nem nyilatkoztak a pénzforgalmukról. A 
tagdíjakat havonta egyszer fogadják, különben a 
30 szervezet után nem lehet követni a nyilvántar-
tásokat, tagkártya sem rendelhető 10 darab alatt. 
A költségvetés tervezése során most különösen 
ügyelnie kell a szervezeteknek arra, hogy ne so-
dorják veszélybe az MKE-t se a kötelezettségvál-
lalásaikkal, se a gazdálkodásukkal. 
 

Nagy Anikó a Könyvfesztivál előkészületei-
ről küldte el beszámolóját. A hivatalos megnyi-
tón, április 24-én Sofi Oksanen finn írónőt kö-
szöntik, a díszvendég Törökország lesz. Az 
MKE honlapján olvasható a Könyvfesztivál és a 
Könyvtáros klub programja. A programból kitű-
nik, hogy sokszínű szakmai munka folyik a 
könyvtárakban, már területi szervezetből is je 
lentkeztek előadók. 
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Biczák Péter a 46. MKE Vándorgyűlés szervezé-
sének helyzetéről tájékoztatott. Most Sopron, a 
NYME fogadja be 2014. július 17-19. között. 
Címe és témája „Intelligens szolgáltatás - szol-
gáltatások intelligenciája”. Szeretnék, ha a 
könyvtárak is részesei lennének az intelligens 
városoknak. A TÁMOP-TIOP támogatások miatt 
javuló szolgáltatásoknak szeretnének nagyobb 
publicitást. Május 15-étől, illetve folyamatosan 
kerülnek a honlapra a szekcióprogramok és az 
információk. 

A további napirendi pontok között elhang-
zott, hogy az MKE meghirdette pályázatát „Az 
év fiatal könyvtárosa” díjra. A főtitkár azt kérte, 
az intézmények a szervezetekkel együttműkö-
désben figyeljék, kövessék nyomon a jelöltek és 
díjazottak életpályáját.  

Felállt a Fitz-díj bizottság, az MKE várja a 
jelöléseket a díjazandó könyvekre, az MKE Em-
lékéremre, a Prima Primissima irodalmi kategó-
riájának jelölésére, valamint a Szinnyei József 
díjra is. 

Utolsóként, de fajsúlyos kérdést vezetett fel 
Haraszti Pálné, volt MKE főtitkár az MKE hon-
lapjához kidolgozott szolgáltatási koncepciójá-
val. A PR munkabizottságot újra kell éleszteni. 
A folyamatosan kritizált kommunikáció, az 
anyagok közzétételének hiánya megoldást köve-
tel. Van ugyan előrelépés (MKE állásfoglalások, 
„Az év fiatal könyvtárosa” díj eddigi pályázatai, 
a jegyzőkönyvek megtalálhatóak stb.), de hogy 
milyen feltételekkel, hogyan lehet megfelelően 
működtetni a honlapot, miként lehet jobban ér-
vényesíteni a tartalmat és arról visszajelzést kap-
ni, ez most felelős együttgondolkodást igényel. 
Nélkülözhetetlen az informatikai háttér, az in-
formatikus, a rendszergazda. Egy civil szervezet 
a tagdíjakból nem fizethet bért, önkéntes munká-
val a rendszeresség szenvedhet hiányt. A kon-
cepció közzétételével várnak javaslatokat, véle-

ményeket akár forrásszerzés, akár a honlap szol-
gáltatásaival, tartalmával, működésével kapcso-
latban.  
 

 
 

A Szent György vonalak mentén 
 
Vitéz Veronika 

 
2014. április 14-én a Komárom-Esztergom me-
gyei könyvtárosok úgy döntöttek, hogy méltó-
képpen megünneplik a könyvtárosok világnapját. 
Néhány megyebeli könyvtár, többek között a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár is be-
zárt erre a napra. A Komárom-Esztergom Me-
gyei Könyvtárosok Egyesülete pedig ezen a hét-
főn egy kirándulással ajándékozta meg az ünnep-
lő és csatlakozni kívánó, főként tatai és tatabá-
nyai könyvtárosokat.  

Úti célunk Majk volt, ahová egész napra 
különböző programokat terveztünk. Feltöltődni 
tértünk be oda, hiszen ismerjük a Szent György 
vonalak titkát. A közelükben tartózkodva megte-
lítődünk gyógyító, jótékony energiával, harmo-
nikusabbá válik a testünk és a lelkünk, könnyeb-
ben éri el imánk is a célját. Ilyen vonalak mentén 
több ősi szakrális hely fekszik, úgy, mint a 
Stonehenge, az egyiptomi piramisok, Lourdes, a 
hazai pálos kolostorok, valamint az Árpád-kori 
templomok. 

Elsőként a majkpusztai műemlék együt-
test látogattuk meg, amelynek falai között valaha 
kamalduli szerzetesek éltek. Ahogyan a fiatal 
idegenvezető hölgytől megtudtuk, a rendet a 
lombardiai hercegi családból származó Romuald 
alapította 1009-ben, Itáliában, Campo Malduli 
néven. 
Különálló cellaházaikban emberi érintkezés és 
kommunikáció nélkül, ezzel a lelki tökéletesség-
re törekedve, magányosan töltötték mindennap-
jaikat. Némasági fogadalmuk alól csak a decem-
ber 28. és január 2. közötti időszak volt kivétel, 
amikor elhagyhatták celláikat és a refektórium-
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ban gyűltek össze. Fehér csuhájuk miatt - melyet 
elöl és hátul barátzsinórral összefogott kötény 
egészített ki – „fehér barátoknak” is nevezték 
őket. Fejük tetején a hajat leborotválták, hosszú 
szakállat növesztettek. A rendet II. József rende-
lete nyomán 1782-ben eltörölték. 
A látogatók számára nyitott egyetlen –a többit 
vendégszállásnak, közösségi térnek, tárolónak 
alakították ki- barátlakon kívül megtekintettük a 
remeteség közepén, csonkán álló templomtorony 
belsejét, melynek nagy részét –mint megtudtuk- 
egy 1811-es villámcsapás rombolta le. A torony 
napjainkban kápolnaként üzemel, de a szentké-
peket jelenleg épp restaurálják, így nem láthattuk 
teljességében. 
A komplexum része még a remeteség főépülete, 
melyet II. József rendfelbontó rendelkezése után 
az Esterházyak vadászkastéllyá alakítottak. Az 
épületegyüttes ezen része felújítás alatt áll, az 
átadásra valószínűleg a nyár folyamán kerül sor. 

A remeteség körbejárása után a csendes 
erdőn keresztül kb. 800 métert gyalogoltunk kö-
vetkező úti célunk, az oroszlányi bányászati mú-
zeum felé. Hétfő lévén, kissé aggódott a társaság 
a nyitva tartás miatt, de előzetes egyeztetés után 
fogadott minket a múzeum vezetője és a hirtelen 
idegenvezetővé lett egykori bányamérnök. 
Mindketten igen bő információáradattal láttak el 
minket az 1979-ben a szénbányászat megkezdé-
sének 40. évfordulója kapcsán az egykori XVI. 
aknán megnyílt, majd 2001-ben a teljes XX-as 
aknával kibővült múzeum és műemlékeinek tör-
ténetéről. A bányászattörténeti kiállításrész meg-
tekintése után részletes útmutatót kaptunk az  

egyes gépek és eszközök használatáról, mind-
emellett betekintést nyerhettünk a XX-as akna 
eredeti állapotban megtartott létesítményeibe 
(szállítóakna az aknagépházzal, kötélpálya csille-
feladó állomással, az üres- és teleoldali csillepá-
lyákkal stb.), valamint kobakokkal felruházva 
átélhettük a földalatti bánya dolgozóinak munkás 
hétköznapjait. A tárlatvezetés végén felmászhat-
tunk a közel 30 méter magas toronyba is, majd 
egy kis házi sütemény-kínálás után elbúcsúztunk 
vezetőinktől és indultunk vissza a remeteség 
felé, ahol Suller Ildikó kolléganőnk várt minket 
kézműves ötleteivel. 
Az egyik cellaházban kapott helyet kreatív kuc-
kónk. Ildikó biztosította számunkra a nyersanya-
gokat és a különböző mintázatokat adó vágóesz-
közöket, bemutatott néhány ötletet, így stíluso-
san, könyvtárosokhoz illően mindenki elkészít-
hetett egy egyedi, scrapbook-technikával díszí-
tett könyvjelzőt.  
Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, ugyan-
is alkotás közben eleredt kint az eső. 
Így a következő programpontjainkat sajnos már 
nem tudtuk megvalósítani, ugyanis a nap lezárá-
saként szalonnasütést és csapatépítő drámajáté-
kokat terveztünk a szabadban, a remeteség angol 
parkjában.  
 Bár jó lett volna együtt sütögetni, játszani 
és anekdotázni, de úgy gondolom, így is elég 
programdúsra sikerült a nap, aminek folyamán 
mindenki kellemesen elfáradt. 
Így ünnepeltük mi a könyvtárosok világnapját. A 
kérdés már csak az, hogy teremtünk-e ebből ha-
gyományt?

 

 
 


