
Kitekintő 
Rovatvezető: Szilassi Andrea 

szilassi.andrea@jamk.hu  

34/513-676 

V. évfolyam 7-8. szám   

2015. július-augusztus  

Kárpát-medencei Könyvtárosok 
Konferenciája 2015. 
 

Szűcs Katalin 

2015. május 31. és június 1. között az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a 

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly 

Könyvtár és Tari László Múzeum közös 

szervezésében idén is megrendezésre került 

Csongrádon a Kárpát-medencei Könyvtárosok 

Konferenciája. Ausztriát leszámítva a környező 

országokból több mint 80 könyvtáros képviselte 

a határon túli magyar könyvtáros szervezeteket 

és könyvtárakat. 

A konferencián tájékoztatót tartott a 

résztvevőknek többek között a nemzetpolitika 

jelenéről és jövőbeli terveiről dr. Wetzel Tamás 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, 

aki kihangsúlyozta, hogy az anyaországnak 

szerepet kell vállalnia a határon túli magyarság 

sorsáért. A Nemzeti Kulturális Alap aktuális 

könyvtámogatási lehetőségeiről Ramháb Mária, 

a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

igazgatója, az NKA Bizottságának tagja beszélt. 

Az eseményt nagy érdeklődés kísérte. Jómagam 

résztvevőként és előadóként vettem részt a 

rendezvényen. Képviselhettem munkahelyemet, 

az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtárat, tágabb értelemben pedig a felvidéki 

magyarságot is. Ez számomra nagy 

megtiszteltetést és elismerést jelentett ‒ egyben 

kihívást is. Felvidéki származásom révén erős a 

kötödés ahhoz a közeghez, ahonnan származom. 

Harminc éve élek Magyarországon, de a lelki 

köldökzsinór még mindig erősen a felvidéki 

magyarsághoz köt. Hogy honnan ez az erős 

kötődés-ragaszkodás a szülőföldhöz, a 

megmaradásukért küzdő kisebbséghez? Talán a 

sorsközösség összetartó ereje, amit én is 

átélhettem, és ezért külön hálás vagyok a 

sorsnak. Úgy érzem, emberi, erkölcsi tartást és 

egy egészséges nemzettudatot alakított ki 

bennünk elsősorban a család, az iskola és a kis 

közösségi csoportok összetartó ereje azáltal, 

hogy megtartották / megtartottuk 

anyanyelvünket. Visszagondolva és 

tanulmányozva a szakirodalmat, amely fehéren-

feketén rögzíti az utókor számára a 

megpróbáltatásokat – ez nem kis erőfeszítésbe 

került úgy a szülőknek, mind pedig tanárainknak. 

 

Szűcs Katalin. Fotó: Ruda Gábor 

Előadásom címe „Az iskola és a könyvtár 

szerepe a szlovákiai magyarok identitás-

megőrzésében”. A prezentációs előadás első 

részében röviden felvázoltam a magyar iskolák 

háború utáni történetét a jogfosztottság 

időszakától napjainkig. A téma aktualitása 

vitathatatlan. A 2011-es népszámlálási adatok a 

felvidéki magyarság lélekszámának drasztikus 
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csökkenését mutatják. A fogyatkozó magyarság 

megmaradásának egyik feltétele iskoláinak a 

megtartása. Ehhez elengedhetetlen, hogy a 

magyar szülők gyermekeiket magyar iskolába 

írassák, hiszen a megfelelő tudást, amelyre 

később építeni lehet, csakis az anyanyelven lehet 

elsajátítani. A magyar közösség megmaradása 

nagyban függ az iskolaválasztástól, a rossz 

értelemben vett kétnyelvűsítés elhárításától, 

nyelve és kultúrája ápolásától, amelynek az erős, 

jól működő magyar iskola a feltétele. (Nem az a 

baj, hogy a közösséghez tartozó megtanul 

szlovákul, hanem az, hogy elfelejt magyarul.) 

A szlovák iskolába járó magyar gyermek nagy 

valószínűséggel elvész a magyar közösség, a 

magyar kultúra számára. Hiszen nem ápolja az 

anyanyelvét, kultúráját, majd egy idő után 

megtörténik a nyelvcsere és ezt követően az 

identitásváltás. Felvázoltam az identitástudat 

csökkenésének okait és hatásait az iskolára 

vonatkoztatva.  

Az oktatás és kultúra kapcsolódási pontjait 

elemezve a könyvtárak, a muzeális intézmények 

és a levéltárak gyűjteményeik által alkalmassá 

váltak a tudás és a minőségi információk gyors 

közvetítésére. A könyvtár a hagyományos iskolai 

tevékenységi formák kiegészítésének fontos 

színterévé vált. A magyar identitás vállalása, az 

anyanyelv használata, a kultúra ápolása szoros 

összefüggésben áll. Az olvasás az 

információszerzés elengedhetetlenül fontos, és 

ennek egyik intézményes háttere a könyvtár. A 

jól felszerelt könyvtárakra és a jól felkészült, 

elhivatott könyvtárosokra nagy feladat hárul. 

Hiszen az ő felelősségük is egyben, hogy 

biztosítsák azokat a feltételeket, amelyek az 

identitás megtartásában szerepet játszanak.  

Röviden összefoglaltam könyvtárunk határon 

átnyúló programjait, amelyek példaként is 

szolgálhatnak a többi közvetlen határ menti 

könyvtáraknak. Hiszen a közvetlen 

kapcsolattartás kiépítése elengedhetetlen annak 

érdekében, hogy érdemben tudjuk ellátni 

feladatainkat. „A könyvtár, jegyezzük meg jól, 

nemcsak művelődési eszköz, nemcsak 

tudományos intézmény, de anyanyelvünk és 

nemzeti kultúránk egyetlen intézményes 

őrhelye. Ezt szolgálni minden magyar 

kötelessége, akár könyvtáros, akár olvasó!”  

[Brogyányi Kálmán 1941. Magyar könyvtári szolgálat. Az 

előszót írta Csáky Mihály. Kiadja a Toldy-Kör. Pozsony: 

Concordia. (Bibliotheka Istropolitana.) 47. o.] 

 

Óbudai kirándulás a tatabányai és a 

budapesti netnagyikkal 

Szilassi Andrea 

Június 5-én a tatabányai NetNagyi Klub a 

budapesti Ezüstnet Egyesület invitálására 

Óbudán tett egy szép kirándulást. 2012 óta ez 

volt az ötödik közös program a két szervezet 

életében. Idei első utunk a Krúdy-negyedbe, a 

Korona utcába vezetett. A Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátóipari 

részét tekintettük meg dr. Saly Noémi 

muzeológus idegenvezetésével. Saly Noémi 

irodalomtörténész, helytörténész, író és 

műfordító, aki az ún. hosszú lépés sétákat is 

szervezi, és másokkal együtt vezeti Budapesten. 

Széleskörű tudása kitűnő előadókészséggel 

párosul, ezért feledhetetlen élményt adott 40 fős 

csapatunknak. 

 

Krúdy Gyula felújított házában talált otthonra a Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.  

Fotó: Szilassi Andrea 

A közgyűjtemény 1966-ban jött létre - akkor 

még a budai várnegyedben, az egykori Fortuna 

fogadó épületében. 2005 után több költözés és 



épület-átalakítás kényszerű nehézségei 

következtek az intézmény életében. 2011 őszén 

költöztek jelenlegi helyükre, Krúdy Gyula 

egykori otthonába, amelyet két szomszédos 

lakóházzal összeépítettek. 2014 decemberében 

fejeződött be a teljes átalakítás, melynek során a 

múzeum nagy része skanzen jellegű lett, 

rekonstruálva a korabeli otthonokat és 

vendéglátóipari egységeket.  

 

Egy polgári otthon konyhája hatalmas és többfunkciós 

tűzhellyel. Fotó: Szilassi Andrea 

Már a folyosón ránk köszöntött a nosztalgia, 

amikor zománcozott táblákon korabeli 

reklámokat láthattunk letűnt korok áruival. 

Felidézve azt is, hogy valaha feketekávé helyett 

kávépótlót használtak. És milyen választék volt 

belőlük! A múzeumban találhatók hagyományos 

tárlók is, összegyűjtve és rendszerezve különféle 

használati tárgyakat, ruhadarabokat, tároló 

edényeket és eszközöket. A vásárok, a kis- és 

nagykereskedelem emlékei mellett gyűjtik a 

vendéglátóipar és a turizmus, az idegenforgalom 

és a szerencsejátékok relikviáit is. Láthattuk azt 

is, milyen felszerelést használtak munkájuk 

során a szakácsok, cukrászok, inasok, 

háziasszonyok, cselédek. 

A látogató betekintést kaphat a 19. század első 

harmadától kialakuló éjszakai élet, és a szolidabb 

szórakozást, kikapcsolódást szolgáló helyek 

világába is.  (Ezt megelőzően nem létezett 

éjszakai közvilágítás, ezért nem voltak éjjeli 

szórakozóhelyek sem.) Megtudhattuk, hogy az 

első millennium idején épült városligeti 

mulatónegyed párizsi és bécsi minták alapján 

épült. Letűnt idők elfeledett szavait olvashattuk 

egy plakáton,  –  szála, zengeráj, sántán és 

dalcsarnok – melyek valaha a szórakoztatóipar 

különféle helyszíneit jelentették. 

A kulturális program után kulináris élvezetek 

következtek: ebédeltünk a Csalánosi Csárdában. 

Mindannyiunk étele ízletes és hatalmas adag 

volt. Utána egy rövid sétát tettünk a környéken, 

majd felkerestük a Varga Imre Múzeumot. 

Kevésbé köztudott, hogy a Kossuth-díjas Varga 

Imre nemcsak szobrokat alkotott, hanem fest is – 

mind a mai napig. A 92 éves képzőművész 

szobrai mellett festményei is láthatók itt. 

Különlegesség, hogy az udvaron, zöldövezetben 

is elhelyeztek néhány műalkotást. 

Befejezésként elsétáltunk a Fürdőmúzeum 

szabadtéri látnivalóihoz, a Thermae Maiores 

romjaihoz. A római időkben az aquincumi légió 

katonai tábora állt itt. Végül szétvált a budapesti 

és a tatabányai csapat, és mi elindultunk a 

kelenföldi vasútállomásra. Elfáradtunk, de a 

korábbi közös kirándulásokhoz hasonlóan ismét 

sok kellemes élményben volt részünk. Köszönet 

érte Takács Márta elnöknek, aki programunkat 

gondos alapossággal megszervezte, továbbá 

Buliczka Lászlóné építészmérnöknek a 

városnézés alatti kitűnő idegenvezetésért. 

 
 

Míves kidolgozású pénztárgép a pengős korszakból. 

Fotó: Szilassi Andrea 



Aktuális gondolatok az Információs 

Társadalom Parlamentjének idei 

eseménye kapcsán 

Szilassi Andrea 

2015. június 18-19-én ötödik alkalommal 

gyűltek össze az IKT szektor cégeinek képviselői 

az információs társadalom építésében érdekelt 

kormányzati tisztségviselőkkel és a társadalmi 

szervezetek szereplőivel. Több mint 1100 

résztvevő volt idén. 

Ezúttal is gazdag programot állított össze a két 

szervező, az Infotér Egyesület (Informatika a 

Társadalomért Egyesület), valamint az IVSZ 

(Informatikai, Távközlési és Elektronikai 

Vállalkozások Szövetsége). 36 előadás hangzott 

el a konferencia két napján a plénum előtt. 

Csütörtökön ebéd után 3 szekcióban tovább folyt 

az eszmecsere meghívott szakértőkkel – immár 

kötetlenebb formában. A pénteki esemény teljes 

egészében az oktatás 21. századi problémáira, 

illetve a különféle útkeresésekre fókuszált. 

Lehetetlen lenne valamennyi előadásról 

beszámolni, ezért e cikkben inkább az előttünk 

álló változásokra térünk ki nagyvonalakban, 

illetve az aktuális helyzetkép néhány szeletét 

villantjuk fel – egyéb forrásokat is felhasználva. 

 

Soltész Attila, az Infotér elnöke köszöntötte a 

résztvevőket a szervezők nevében.  

Kép forrása: www.infoter.eu  

Bódi Gábor, az infokommunikáció össze-

hangolásáért felelős helyettes államtitkár a 

Digitális Magyarország néven elindult komplex 

kormányprogramról beszélt. Gondolatai 

megjelentek a konferencia kiadványában is. A 

fejlesztési terv négy pillérre épül: digitális 

infrastruktúra, digitális közösség és gazdaság, 

digitális állam, valamint digitális készségek 

összehangolt fejlesztése következik 2020-ig. 

Ennek finanszírozási forrása a GINOP 

pályázatokban található, amelyek a nyár 

folyamától nyílnak meg. Beszélt arról is, hogy a 

piaci beruházások elősegítése érdekében a 

kormány számos intézkedést tett, egyszerűsítette 

az építésügyi eljárásokat, módosította a 

jogszabályi hátteret, és csökkentette a távközlési 

szektort sújtó adókat. 

 

Dr. Solymár Károly Balázs.  

Kép forrása: www.infoter.eu 

Dr. Solymár Károly Balázs, info-

kommunikációért felelős helyettes államtitkár 

felvázolta, milyen infrastrukturális fejlesztések 

várhatóak az előttünk álló néhány évben. 2015-

től felgyorsítják a szélessáv országos kiépítését, 

melynek eredményeképpen 2018 végére nem 

lesz olyan település hazánkban, ahol nincs 

korszerű, gyors hálózat. Bizonyára akadnak 

olyanok, akiknek déjà vu érzete támad e 

kijelentést illetően. Csakhogy „a ma szélessávja 

a holnap keskenysávja” – ahogy Kis Gergely, az 

Informatika a Társadalomért Egyesület elnökségi 

tagja fogalmazott a magyar digitális 

alapinfrastruktúrával kapcsolatos gondolataiban, 

a konferencia kiadványában. A helyettes 

államtitkár elmondta, hogy elindítják a hazai kis- 

és közepes vállalkozások versenyképesség-javító 

komplex programját annak érdekében, hogy az 

IKT-eszközök maradéktalanul a termelékenység 

és a hatékonyság szolgálatába állhassanak. Ezek 

használata egyelőre sajnos nem jellemző a 

vállalkozások jelentős részére. Képzéseket 
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indítanak a digitális eszközök használatának 

megismertetése céljából azoknak a 

honfitársainknak, akik nem rendelkeznek ezzel a 

fontos tudással. Hiszen ma már nélkülözhetetlen, 

alapvető követelmény a munkaerőpiacon a 

digitális eszközök ismerete.  

Erős Veronika klasztermenedzser az 

agrárgazdaságban folyó informatikai 

fejlesztésekről beszélt szekció-előadásában. Az 

Agrárinformatikai Klaszter létrehozásának célja, 

hogy az igényeknek megfelelő informatikai 

szolgáltatásokat biztosítson a gazdálkodók 

számára, növelve ezzel hatékonyságukat és 

innovációs potenciáljukat. 

Dr. Solymár Károly Balázs beszélt arról is, hogy 

újra indul a Sulinet program. A Sulinet+ a 

legkisebb falusi iskolába is elviszi a valódi 

szélessávot annak érdekében, hogy az 

infrastruktúra hiánya ne gátolja a modern képzési 

anyagok hazai terjesztését. A kormány most azt 

ígéri, hogy 2016 végére minden köznevelési 

intézményben lesz központi internet.  

Ezzel kapcsolatban a Népszabadság 2015. június 

27-28. számában igen riasztó adatot közölt: nincs 

központi internet 205 köznevelési 

intézményben. Ezek között fővárosi és 

megyeszékhelyen működő iskola is előfordul! 

(Komárom-Esztergom megyében 17.) 

Pedig az első Sulinet program elején, 1996-tól 

még jól alakultak a dolgok. 1600 számítógépet, 

hálózati eszközöket és széles sávú internetet 

biztosítottak országszerte a középszintű és az 

alapfokú iskoláknak. A gépek azonban 

amortizálódtak, a technológiai fejlődés az iskola 

falain kívül rekedt. A Sulinet internet 

infrastruktúráját 8 éve nem fejlesztették, a 

távközlési piacon megrendelhető gyors internet 

pedig csak azok számára elérhető, akik képesek 

ezért többet fizetni.  

Ez év márciusától azonban ismét elindult a 

fejlesztés a hálózati eszközök cseréjét is 

beleértve. Korábban iskolánként átlagosan 4 

Mb/s sávszélességet biztosított a NIIFI. Ezt 

tavasztól átlagosan 26,5 Mb/s adatátviteli 

sebességre növelték. Ez azonban még mindig 

nem ideális a tanórák igényeit figyelembe véve, 

ahol diákoknak és tanároknak egyaránt 

szükséges lenne a megfelelő sebesség a 

letöltésekhez, böngészéshez – még pedig több 

osztályban is párhuzamosan. A tervek szerint 

2016 végére már mindenhol lesz szélessáv, és 

átlagosan 50 Mb/sec sebességet biztosítanak a 

végpontokon. Vezeték nélküli internet most 85 

iskolában van, a NIIFI tervezi e kör bővítését is.  

Dr. Máté Attila, az Informatika a Társadalomért 

Egyesület eHealth munka-csoportjának vezetője 

érdekes összefüggésre 

világított rá a konferencia 

kiadványában. A 2011-es 

kormányzati e-egészségügyi 

stratégia alapján uniós 

forrásból megvalósuló 

programok eredményeként elindult, és részben 

megvalósult az egészségügy információ-

megosztáson alapuló informatikai átalakítása. 

Ezek az e-egészségügyi fejlesztések azonban 

nehezen találják az utat a polgárokhoz. A 

rendszerek készen állnak, az innováció 

folyamatos, sürgető feladat ugyanakkor a 

lakosság figyelmének eredményesebb felkeltése, 

sikeres bevonása az új technológiák 

használatába. Szó esett még a 

szenzortechnológiával ellátott diagnosztikai 

műszerek erőteljes árcsökkenéséről, és az 

okostelefonnal használható egészségvédő 

applikációk széles köréről is. 

 

EKG vizsgálat végezhető egy okostelefon és pár 

elektróda segítségével a svájci EPFL labor fejlesztésének 

köszönhetően – akár otthon is. A monitor a vizsgált 

személy szívverésén keresztül képes azonosítani és 

megmutatni a rendellenességeket.  

A kép és a hír forrása: 

http://www.lifebridgeblogs.org/2011/11/11/new-smartphone-

invention-tracks-heart-rate-in-real-time/  

http://www.lifebridgeblogs.org/2011/11/11/new-smartphone-invention-tracks-heart-rate-in-real-time/
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Szani Ferenc, az Infotér oktatási 

munkacsoportjának vezetője arról beszélt, hogy 

miért kellene radikális szemléletváltással 

összekapcsolt strukturális átalakítást végrehajtani 

az oktatásban. A konferencia kiadványában is 

közreadott gondolataiban 

arra hívja fel a figyelmet, 

hogy oktatási rendszerünk 

megragadt az információs 

robbanás előtti korban, 

tanulóink azonban már egy új 

kor gyermekei. A tanárok nincsenek felkészülve, 

felkészítve a helyzet kezelésére, és nem kapnak 

megfelelő támogatást sem. Nem tudják 

hasznosítani a diákokban és a modern IKT-

eszközökben rejlő potenciált. Alapprobléma, 

hogy az informatika ma még cél a magyar 

iskolákban, és nem támogató eszköz. 

Kulcsfontosságú lenne, hogy ne csak informatika 

órán alkalmazzák a tanulók az 

infokommunikációs eszközöket, hanem a többi 

tanórán is! Ehhez azonban olyan pedagógusokra 

lenne szükség, akik felkészültek ilyen 

vonatkozásban, és képesek megfelelő feladatokat 

adni a gyermeknek. Fontos lenne az is, hogy 

legyen megfelelő digitális tartalom. Szani Ferenc 

nagy reményt fűz a rövidesen elinduló Nemzeti 

Közoktatási Portál működéséhez. 

 

Leufer Tamás.  

A kép forrása: www.infoter.eu  

Leufer Tamás, az IVSZ elnöke, a konferencia 

másik szervezője előadásában arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az informatika és a digitális 

technológiák ma a legnagyobb gazdaságformáló 

erőt jelentik. Feltette a kérdést, hogy vajon fel 

van-e készülve a magyar munkaerő a váltásra? 

Jól látható, hogy digitális gazdaság kulcsa az 

emberi tudás. Az álláshirdetések szerint szükség 

lenne sok informatikus mérnökre és sok-sok 

szakképzett, informatikát alkalmazó dolgozóra a 

munka világában, de igen gyakran hiányoznak a 

digitális kompetenciák az álláskeresőknél.  

Az IVSZ-nek megjelent egy fontos felhívása is a 

konferencia előtti napon. Az iskolai digitális 

oktatás megújítási tervében arról írnak, hogy a 

legutóbbi PISA-felmérés szerint a 15 éves 

tanulók 60 %-a digitálisan írástudatlan, és 

nem rendelkezik a privát életben és a 

munkaerőpiacon megkívánt alapvető digitális 

képességekkel. Például nem képesek interneten 

vonatjegyet rendelni, vagy akár visszakeresni, 

megtalálni elmentett adatállományaikat.  

Az IVSZ kiáltványa Szani Ferenchez hasonlóan 

rámutat arra a problémára, hogy a számítógép-

használat az iskolai számítástechnika oktatás 

során az informatika órákra koncentrálódik, 

pedig integrált része kellene, hogy legyen az 

átfogó ismeretanyagnak. Az iskolai 

számítógéppark a legtöbb iskolában önálló 

teremben van elhelyezve, így nem férhetnek 

hozzá a diákok más órákon. Ráadásul 

informatika órákon nem a gyakorlati készségeket 

fejlesztik, hanem a könnyen feledhető elméleti 

tudást. Az IVSZ oktatási kiáltványa, javaslatai 

megismerhetők itt: http://ivsz.hu/projektek/digitalis-oktatasi-

kialtvany/  

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/

dae/document.cfm?action=display&doc_id=8820  

Ha a teljes magyar népességet nézzük, szintén 

nem lehetünk elégedettek eredményeinkkel. 

http://www.infoter.eu/
http://ivsz.hu/projektek/digitalis-oktatasi-kialtvany/
http://ivsz.hu/projektek/digitalis-oktatasi-kialtvany/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8820
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8820


Nemrégiben napvilágot látott egy másik kutatás 

eredménye „A digitális gazdaság és társadalom 

fejlettségét mérő mutató 2015” címmel, amely 

az európai uniós országok adatait vette alapul. Ez 

ugyancsak kedvezőtlen képet rajzol 

Magyarország aktuális állapotáról.  

Az összesített eredmények alapján hazánk a 28 

tagállam sorrendjében a 20. helyen áll. 

Ezen belül szerencsére vannak olyan mutatóink 

is, amelyben lényegesen kedvezőbb a helyzet. 

Jól állunk például a vezetékes szélessáv 

kiépítettségével, amely a háztartások 94 %-ában 

jelen van. Kiemelkedően magas az 

internethasználat aránya is, ebben azonban már 

az okostelefonokon és tableteken folytatott 

tevékenység is benne található. A felmérés 

szerint a magyar internetezők 80 %-a a 

közösségi hálózatok rendszeres látogatója, 

amellyel élen járunk az EU-ban. Ugyanakkor 

átlag alatti és romló tendenciát mutat a digitális 

közszolgáltatások igénybevétele hazánkban.  

Az internetezőknek mindössze 31 %-a intéz 

online valamilyen hivatalos ügyet. 

Tegyük hozzá ehhez azért azt is, hogy jelenleg 

kevés a teljes mértékben online elintézhető ügy, 

és az utóbbi évek során nem bővült 

számottevően a lehetőségek köre. (E tekintetben 

rövidesen komoly fejlesztések várhatóak.)  

A legrosszabb eredményt a digitális technológiák 

üzleti integráltsága terén produkáltuk.  

A vállalkozásoknak csupán 16 %-a alkalmaz 

tevékenységében valamilyen elektronikus 

információcserét. 

Alig hasznosítják az e-számlázás, az RFID és a 

felhőszolgáltatásokat, illetve a határainkon 

átívelő kereskedelmet, és az egyéb 

lehetőségeket. E tekintetben Magyarország a 

sereghajtók között, a 25. helyen végzett.  

Visszatérve az Információs Parlament idei 

eseményére, reméljük, hogy a konferencián 

felvázolt Digitális Magyarország komplex 

cselekvési terv eredményes lesz, és hamarosan 

kedvezőbb irányt vesznek a társadalmi 

folyamatok hazánkban. 

Informatikai-pedagógiai projektek a 

nagy világban (Hole in the wall, 

OLPC, Hipersuli) 

Szilassi Andrea 

E cikk apropóját a 2015 májusában beindult 

Hipersuli projekt adta. Kiválasztottunk hozzá két 

másutt, korábban és más módszerekkel lezajlott 

kísérletet. Ezek mindegyike közös abban, hogy 

kitörést kínálnak gyermekeknek a hátrányos 

helyzetből a digitális írástudás fejlesztésén át. 

HOLE IN THE WALL - LYUK A FALBAN 

PROJEKT 

Dr. Sugata Mitra 1999-ben szoftverfejlesztőként 

és informatika tanárként dolgozott Új Delhiben, 

egy elit iskolában. Ma egyetemi tanár az 

Egyesült Királyságban a Newcastle Egyetem 

oktatástechnológiai tanszékén, és több 

megérdemelt kitüntetés büszke tulajdonosa. 

Legnagyszerűbb felismeréseit azonban nem a 

kiválóan felszerelt, tehetős szülők gyermekeit 

oktató iskolában szerezte, hanem a 

nyomornegyedben élő írástudatlan, számítógépet 

és internetet még hírből sem ismerő gyerekeken 

keresztül.  

 

Sugata Mitra a TED színpadán.  

A kép forrása egyik előadásának videója: 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_k

ids_teach_themselves#t-250567 

1999-ben befalazott egy egyszerű személyi 

számítógépet egy Új Delhi-i nyomornegyed 

környékén, és bekamerázta a helyszínt. A 

talajban elvezetett kábeleken keresztül 

biztosította az áramot és az internetkapcsolatot. 

A navigáció lehetőségét érintős egérrel oldotta 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves#t-250567
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves#t-250567


meg. A használat módjára vonatkozó útmutatót 

azonban szándékosan nem hagyott ott. Ezt a 

kísérletét 5 év alatt többször is megismételte 

India-szerte, majd más országokban is. Nagy 

kihívás volt ez az iskolába nem járó 

utcagyerekek számára! Angolul nem beszéltek, 

pedig a számítógépre angol nyelvű Windows 

volt telepítve. Amikor Sugata Mitrát a 

helyszínen gyerekek vették körül és 

kérdezgették, mindig kitért az érdemi válasz alól, 

hogyan is lehetne használni ezt a különös 

szerkezetet.  

Kollégáival minden alkalommal azt látták a 

kamerafelvételeken, hogy a gyerekek 

csoportokba verődve körülveszik a gépet, 

ismerkednek az eszközzel, majd kis idő elteltével 

használni kezdik. Habár senki nem tanította meg 

nekik az egyes szoftverek használatát, mégis 

önmaguktól rájöttek az alapvető fogásokra és a 

gépben rejlő lehetőségekre. Senki nem 

magyarázta el számukra az angol kifejezések 

jelentését sem, de leküzdötték ezt a problémát is. 

Fölfedezték a böngésző programot, a Google-t, a 

fordítót, a webkamerát és a mikrofont és 

egyebeket. Eközben az ügyesebb gyerekek 

egymást instruálták, mit és hogyan kell csinálni; 

mi mindent lehet tenni a géppel.  

Később, a sikereken felbuzdulva már több 

terminált is telepítettek a helyszínekre, amelyhez 

pályázati támogatást is nyertek.  

 

Hole in the wall - Hope in  the wall  

Lyuk a falban – Remény a falban. Ez a kép Delhiben 

készült később, már modernebb felszereléssel.   

A kép forrása:  
http://blogs.worldbank.org/edutech/searching-for-indias-hole-in-the-wall  

A kísérlet másik sajátos eleme volt, hogy Sugata 

Mitra nagymamákat toborzott heti egy óra 

önkéntes munkára. Ennek során a tiszta angol 

kiejtést segítettek megtanítani önkéntesek az 

indiai gyerekeknek Skype-on. Granny 

Cloudnak, Nagyi Felhőnek nevezte el őket, de 

Granny Army, Nagyi Hadsereg névvel is illették 

őket. A helyes, érthető angol beszéd elsajátítása 

különösen fontos az életben való boldoguláshoz 

Indiában, ahol ezernél is több nyelvet beszél a 

lakosság, és ahol az összekötő kapocs az angol, 

mint az egyik államnyelv. Mindazonáltal a 

párbeszédek sarkalatos eleme volt még a 

biztatás. 

 

Jackie Barrow nyugdíjas angol tanárnő, a "Granny Army" 

egyik tagja indiai gyermekekkel társalog Skype-on.  

A kép forrása:  

http://www.bbc.com/news/technology-17114718 

Sugata Mitra tapasztalatait és a helyszíneken 

készült fotókat több nagyszerű előadásban is 

megosztotta a világgal a TED színpadán és 

másutt. (link a blokk végén) Terjedelmi korlátok 

miatt átugorjuk a legizgalmasabb részleteket, és 

csak a konklúziókra szorítkozunk.  

Az oktatáskutató arra a következtetésre jutott, 

hogy a gyerekek egyedül is képesek megtanulni 

a számítógépek és az internet használatát 

függetlenül attól, hogy kik ők és hol élnek. 

Szerinte kifejezetten jó szolgálatot tesz a 

célzottan kaotikus környezet az ilyen 

helyzetekben. Pedagógiai elveinek másik 

alaptétele a minimálisan invazív tanítás. Ez azt 

jelenti, hogy nem kell a tanárnak vagy a 

segítőknek mindent elmondani a gyerekek 

számára. Inkább kérdezni kell, és főként 

bátorítani. Egy okosan segítő közreműködő 

http://blogs.worldbank.org/edutech/searching-for-indias-hole-in-the-wall
http://www.bbc.com/news/technology-17114718


jótékony szerepet játszhat a tanulási folyamat 

eredményességében, a motiváció fenntartásában. 

A jelenlegi gyakorlatra azonban világszerte nem 

ez a jellemző. Az oktatási rendszerek stresszt, 

szorongást és leblokkolást váltanak ki a 

számonkérés során a diákokból. A 

veszélyhelyzet pedig lezárja a tanulásért felelős 

prefrontális cortexet, vagyis akadályozza a 

valódi teljesítést.  

A projekt eredményeiről publikált tanulmányok 

sikereként a Newcastle Egyetem felkarolta a 

projektet, és jelentős forrást biztosított a 

bővítéséhez. Összességében Sugata Mitra öt 

éven át folytatta a kísérleteket 33 országra 

kiterjesztve. Már nem csak befalazott 

számítógépekkel, hanem osztálytermekben is. 

Mindenhol alapvetés volt ugyanakkor, hogy a 

tanulók nem az anyanyelvükön kapták a 

feladatot, ezért kicsit „küzdeniük” kellett a 

megoldásért.  

Az említett előadásokat elérhetik a TED-en az 

alábbi linkről, (magyar feliratozás beállítható) 

vagy szöveges átiratban elolvashatják annak 

tartalmát (interactive transcript). 

http://www.ted.com/speakers/sugata_mitra 

 

OLPC PROJEKT – Laptop minden 

gyereknek 

 

Nicholas Negroponte. A kép forrása: 

http://ornal.files.wordpress.com/2007/09/nicholas-negroponte.jpg   

A One Laptop Per Child egy nonprofit szervezet, 

amelyet Nicholas Negroponte alapított és vezet. 

„Adj egy laptopot, megváltoztatja a világot.” 

E gondolat vezérelte, amikor szervezete speciális 

kialakítású laptopokat adományozott hátrányos 

helyzetű térségekben gyermekeknek és 

pedagógusoknak kezdetben Latin-Amerika 

országaiban, majd Afrikában, Ázsiában és 

Európában is. Szponzorok és kormányzatok 

támogatásával egyre több országba jutott el a XO 

laptop. Az OLPC 3-12 éveseknek kifejlesztett 

egy XO tabletet is, amely 7 collos átmérőjű, és 

150 applikációt foglal magában.  

 

XO laptop gyerekeknek. A kép forrása: 

http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-03-29/cheap-solutions-for-

big-problems.html#slide3 

A TED egyik videóján láthatjuk, amint 2008-ban 

helikopteren 650 laptopot szállít Kolumbiába 

egy külvilágtól elzárt térségbe. 40 évvel ezelőtt a 

FARC gerillái, azután a belőlük szerveződött 

drogkartellek uralták e területet. Ezért az 

ajándékozási akció a kolumbiai hadsereg és 

rendőrség bevonásával valósult meg. Az itt élők 

otthonaiban nem volt villanyáram, telefon és 

folyóvíz, a településen pedig hiányoztak a 

megfelelő utak is. Az eltelt néhány évben 

Kolumbia más részeibe is juttattak összesen 

háromezer darabot ebből a csekély költségű, de 

masszív és alacsony fogyasztású eszközből.  

Ettől kezdve ezek a 6-12 éves gyermekek már 

hozzáférhettek mindenféle információhoz, 

számos online szolgáltatáshoz, és ahol volt 

szervezett oktatás, ott a tanórákon is 

hasznosították. A gyerekek kapcsolatba kerültek 

más országokban élő kortársaikkal, egyszóval 

kinyílt a világ előttük. A projektben részt vevő 

tanárok egyértelműen arról nyilatkoztak, hogy 

eddig még sosem volt ilyen élvezetes a tanítás, 

és a gyermekek szövegértése javult. Hazavihetik 

az eszközt, és otthon a szüleiket tanítják! A 

kezdeményezéstől nem lehet gyors sikert 

remélni, de 10 év alatt biztosan megmutatkoznak 

http://www.ted.com/speakers/sugata_mitra
http://ornal.files.wordpress.com/2007/09/nicholas-negroponte.jpg
http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-03-29/cheap-solutions-for-big-problems.html#slide3
http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-03-29/cheap-solutions-for-big-problems.html#slide3


az eredmények. Ezek a gyerekek a változás 

ügynökei lesznek. 

 

Lányiskola Kabulban, az afgán fővárosban.  

A kép forrása: www.olpc.org  

2008 óta 42 országban mintegy 2,5 millió 

gyermekhez jutott el a XO laptop. Uruguayban 

és Peruban minden általános iskolás gyermek 

kap belőle, mivel a kormányzat támogatja a 

kezdeményezést. 

Többször megkérdezték Nicholas Negropontét, 

miért éppen laptop? Miért egy luxusterméket ad 

ezeknek a nélkülöző családoknak? Válaszában 

elmondta, hogy ez nem egy laptop program. Ez 

egy oktatási program annak érdekében, hogy a 

gyerekek megtanuljanak tanulni. Befektetés a 

jövőjükbe. 

 

Nepáli gyermekek otthon.  

A kép forrása: www.olpc.org 

 

 

HIPERSULI OKTATÁSI PROGRAM 

2015 májusától másfél éven át táblagépekre 

optimalizált tananyagok segítségével tanulnak a 

diákok négy vidéki és egy budapesti iskola 15 

osztályában. Ezeknek a gyermekeknek már nem 

kell súlyos hátizsákot cipelniük az iskolába!  

 

A projekt alapvetően a Telenor Magyarország 

társadalmi szerepvállalásának részeként, a 

vállalat komplex támogatásával valósul meg. 

Csatlakozott a projekthez támogatóként a 

Microsoft, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

és a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány is. 

Budapesten, Ercsiben, Hódmezővásárhelyen, 

Törökbálinton és Zsombón kerül sor a kísérleti 

oktatásra, amelyben a tanárok felkészítésére is 

nagy hangsúlyt fektettek.  A projekt célja, hogy a 

tanulás eszközeibe módszeresen bevonják a 

legmodernebb technológiákat is – és nemcsak az 

informatika tantárgynál. Az osztályok szintjétől 

függően magyar nyelv, irodalom, történelem, 

kémia, fizika, matematika, földrajz, történelem, 

vizuális kultúra, informatika és idegen nyelvek 

tanulásánál egyaránt digitális tananyag 

segítségével folyik az oktatás. 

A mobilszolgáltató biztosítja a tableteket, a jó 

minőségű internet hozzáférést, a digitális 

tananyagot, benne a biztonságos internetezésre 

vonatkozó tudnivalókat is. Folyamatos technikai 

rendelkezésre állást is nyújtanak. A kísérleti 

tankönyvek összeállítását az OFI végezte. A 360 

db rendelkezésre bocsátott táblagépnek 10,1 

collos, HD felbontású kijelzője van, és az 

eszközök akkumulátorainak üzemideje eléri a 12 

órát – tehát gond nélkül használható egy teljes 

tanítási napon át. A készülékhez vezeték nélküli 

billentyűzet is jár, a hátuljából kihajtható 

támasztékkal pedig laptopokhoz hasonló módon 

is lehet használni. 

http://www.olpc.org/
http://www.olpc.org/


A Telenornál hatékony és élvezetes tanulási 

módokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy a 

gyerekek magabiztosan, ügyesen és 

biztonságosan kezeljék a mobilinternetet és a 

mobileszközöket is a tanulás során. További cél, 

hogy kapjanak szélesebb rálátást a világra, és 

váljanak tudatos internet-használókká, – ahogy 

Cristopher Laska, a Telenor vezérigazgatója 

fogalmazott. A Microsoft az 

oktatóalkalmazásokat és az órák 

lebonyolításához szükséges tanári 

vezérlőszoftvert szállítja a programba. A 

projektben részt vevő tanárok számára 

tanfolyamot szerveznek, hogy felkészítsék őket a 

legmodernebb mobil eszközökkel történő 

tanításra. További részleteket ismerhetünk meg a 

www.hipersuli.hu honlapról. 

 
Az ajándék munkaeszköz, a Lenovo Yoga 2  

A kép forrása: blogs.windows.com 

Klímatudatos települések a 

gyakorlatban 

Nász János 

Ismét meghívást kaptunk a Klímabarát Települések 

Szövetségétől szokásos tavaszi szakmai 

konferenciájukra. 2015. június 2-án, Budapesten a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben került sor a 

programra. Mint egyetlen könyvtári résztvevő nagy 

örömmel fogadtuk a meghívást. Ez egyrészt 

elismerése a nálunk folyó környezettudatosító 

munkának, másrészt pedig egy lehetőség arra, hogy a 

magunk eszközeivel megosszuk az ott 

elhangzottakat.  

A mostani konferencia témája a „Klímatudatos 

települések a gyakorlatban” címet kapta. Szakmai 

célnak az alábbiakat fogalmazták meg a szervezők: a 

Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyarországi 

Éghajlatvédelmi Szövetség, valamint a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti 

Alkalmazkodási Központja. „A megváltozott 

időjárási jelenségek környezeti következményei, az 

erőforrások korlátozottsága és az ezekkel járó 

társadalmi változások ráirányították az 

önkormányzati döntéshozók és a szakemberek 

figyelmét egy fenntarthatóbb településmenedzsment 

szükségességére. Másrészről néhány gyakorlati 

kérdésre keressük a választ, mint például az elektro-

mobilitás, a zöld vagy klímatudatos gazdaság 

fejlesztése és a fenntartható településmenedzsment új 

irányai.”1 „Magyarország széndioxid-kibocsátása 

európai és világviszonylatban elenyésző, azonban itt, 

a Kárpát-medencében is foglalkoznunk kell a 

fenntarthatóság kérdésével, melyet nemzeti szinten 

egységben kell kezelni” – jelentette ki Kovács Lajos 

elnök megnyitó beszédében. A szakmai nap első 

felében főleg a fenntartható közlekedésre fókuszáltak 

az előadók, majd a második részben ünnepélyes 

díjátadás következett. A Klímasztár-díjat idén 

Alsómocsolád, Budapest XII. kerületének 

önkormányzata, a XVII. kerület városrészeként 

Rákosliget, valamint Répceszemere képviselője 

vehette át Lajtmann Csabától, a Magyarországi 

Éghajlatvédelmi Szövetség elnökétől. A szakmai 

összefoglaló részletesen megismerhető a 

lábjegyzetben szereplő linken.  

 

KlímaSztár-díjas települések képviselői.  

A kép forrása: www.klimabarat.hu 

                                                           
1 Az idézetek forrása és szakmai összefoglaló: 

http://www.klimabarat.hu/aktualitasok/atadtak-az-idei-klimasztar-dijakat 

http://www.hipersuli.hu/
http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/10/09/lenovo-announces-yoga-3-pro-yoga-tablet-2/
http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/10/09/lenovo-announces-yoga-3-pro-yoga-tablet-2/
http://www.klimabarat.hu/
http://www.klimabarat.hu/aktualitasok/atadtak-az-idei-klimasztar-dijakat


A jövő könyvtára – Közösségi 

könyvtárak Szlovákiában 

Nagy Ádám 

A könyvtári szakmán belül még manapság is sokat 

ismételt kérdés, hogy mi lesz a klasszikus könyvtári 

rendszerrel, és milyenek lesznek a jövőben a 

könyvtárak? A felgyorsult és internet uralta világban, 

milyen szerepet tud betölteni egy könyvtár? Milyen 

szolgáltatást tudnak nyújtani egy olyan világban, ahol 

szinte bármit megtalál az ember egy néhány perces 

internetes keresés után? 

A kérdésekre választ adhatnak azok a könyvtárak, 

amelyek az általános könyvtári szolgáltatások mellett 

más tevékenységeket is folytatnak. Több hazai és 

nemzetközi példa van, ahol interaktív 

tevékenységeket biztosítanak az olvasók részére. 

Vannak olyan könyvtárak, ahol irodalmi esteket, 

filmklubokat tartanak vagy akár kertészkednek, 

fotóznak, zenélnek. Ezekre a tevékenységekre mind 

igaz, hogy nem egyéni, hanem közösségi formában 

végzik. A könyvtárak tehát bevonják a helyi 

közösségeket, és szórakoztató tevékenységeket 

szerveznek nekik. Esetleg az olvasók maguk 

szervezik meg ezeket a programokat, a könyvtár csak 

a teret biztosítja hozzá. 

A szlovákiai könyvtárakban évek óta terjed a 

közösségi könyvtárak felfogása. E szerint a 

nyilvános könyvtáraknak (megyei, városi, kistérségi) 

fontos feladata az általános könyvtári és információs 

szolgáltatásokon túl, hogy aktivizálja a helyi 

közösségeket (idősek-nyugdíjasok, gyerekek, érdek 

csoportok stb.) Szerintük egy nyilvános könyvtárnak 

úgy kell működnie, mint egy fejlesztési, kulturális és 

művészeti központnak. Hozzá kell járulnia a helyi 

nyilvánosság kulturális identitásához és 

kialakításához. 

Ezért Szlovákiában minden évben megrendezik a 

Komunitná knižnica, vagyis a Közösségi könyvtár 

elnevezésű szakmai találkozót. 2015. június 16. és 

17. között, már 9. alkalommal szervezték meg, 

ezúttal Zsolnán és Rajecfürdőn. A rendezvénysorozat 

ötletgazdája és főszervezője Mgr. Emília Antolíková, 

a Varannói Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár 

(Hornozemplínska knižnica vo Vranov nad Topľou) 

igazgatója és a Gyöngy Polgári Társulás (Občianske 

združenie Korálky) elnöke. Utóbbinak a célja, hogy 

támogassa a kultúrát, az oktatást, a tudatosságot és a 

szövegértést a helyi lakosság körében. 

 

Csoportkép a konferencia résztvevőiről.  

Fotó: Martin Lukačin 

Mgr. Emília Antolíková elmondása alapján, 

Szlovákiában a könyvtáron belüli közösségi 

tevékenységekről a 2000-es évek elejétől 

beszélhetünk. A nagy lökést azonban az Open 

Society Foundations (Nyitott Társadalom 

Alapítvány) 2008-as pályázata adta, ami alapján 

megvalósulhatott ez első Komunitná knižnica 

konferencia. Ez a Felső-Zempléni Körzeti Könyvtár 

és a Gyöngy Polgári Társulás kezdeményezésére jött 

létre, együttműködve a Szlovák Nemzeti Könyvtár 

munkacsoportjával. Ezeken a szakmai fórumokon 

összegyűlnek az ország könyvtárosai és megosszák 

egymással tapasztalataikat a közösségi akciókról, így 

visszatérve a saját könyvtáraikba még hatékonyabban 

működtethetik azokat. Minden évben más-más 

könyvtárak vesznek részt, és másik helyen rendezik 

meg a találkozókat. (A találkozók listája a cikk 



végén.) Így a jó gyakorlatok eljuthatnak olyan 

könyvtárakhoz is, akiknek kevés tapasztalatuk van a 

közösségi aktivizálások megszervezésében és 

megvalósításában. Azonban nem csak szlovákiai 

könyvtárak, könyvtárosok vesznek részt ezeken a 

találkozókon. Szoros kapcsolatokat ápolnak határon 

túli kollégáikkal is, így Csehországból és 

Lengyelországból is szoktak érkezni, ebben az évben 

pedig Magyarország is képviseltette magát.  

A 2015-ös szakmai találkozó első napján átfogó 

képet vázolt a közösség tevékenységekről a Zsolnai 

Megyei Könyvtárban (Krajská knižnica v Žiline) a 

Csehországi Sziléziai Egyetem tanára, PhDr. Libuše 

Foberová. Szerinte a könyvtár feladatai közé tartozik 

az emberek közötti viszony javítása. A 

könyvtáraknak úgy kell működniük, mint egy 

médium. Közvetítő szerepet kell betöltenie az egyes 

csoportok, közösségek között. Mindemellett részt 

kell vennie helyi programokban, akciókban. Az 

olvasó érezze otthon magát, kényelmesen és 

gazdagodjon pozitív élményekkel. PhDr. Libuše 

Foberová úgy véli, a következő prioritásnak kéne 

gyökeret vernie a társadalom: „Otthonom, 

munkahelyem, könyvtáram”. Mindenkinek 

hozzáférhetővé és vonzóvá kell tenni a könyvtárat, a 

szegényektől a gazdagokig. Ezt úgy lehet elérni, ha 

mindenki megtalálja a maga érdeklődésének 

megfelelő tevékenységet. Például irodalmi 

kávéházak, kiállítások, önkéntes klubok stb. 

szervezésével. Együttműködéseket kell kialakítani 

iskolákkal, intézményekkel, önkormányzatokkal, 

hogy minél több és színvonalas közösségi programot 

lehessen szervezni. 

A 2015-ös konferencia magyarországi képviselője a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

volt, akit az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárral 

való kapcsolatának köszönhetően hívtak meg. A 

tatabányai megyei könyvtárat Nász János könyvtáros 

képviselte, aki az öko-könyvtárakról tartott előadást. 

Egész pontosan arról, hogy hogyan lehet könyvtári 

eszközökkel környezettudatosítási (environmental 

awareness) módszereket alkalmazni a kreativitástól 

kezdve a globális kihívásokon (társadalmi, kulturális, 

gazdasági, természeti) és a zöld állományú 

könyvtáron keresztül a kreatív partnerségig. Nász 

János elmondta, hogy a tatabányai megyei könyvtár 

már 2010-től szervez környezettudatosító 

programokat, és különböző módszerekkel tájékoztatja 

az olvasóit az ökológia fontosságáról és

aktualitásairól. Az öko-táborok mellett az egyik 

kiemelt közösségi tevékenysége a már 50. alkalmat is 

túlszárnyaló öko-esték. Ennek a programsorozatnak a 

célja, hogy hazai és helyi szakértők tolmácsolásával 

felhívják a város és vonzáskörzetében élők figyelmét 

a környezet- és természettudatosságra, valamint a 

fenntartható fejlődés lehetőségeire. 

 

 

Mária Feldinszká és Nász János.  

Fotó: Nagy Ádám 

 

A közösségek alapvető szükséglete a társadalmi és 

környezeti jólét. A környezettudatosságra való 

nevelés pedig mindig megfelelő és jó szándékú 

apropót tud biztosítani a közösségi tevékenységek 

biztosítására. Így ez a kettő megfelelően kiegészítheti 

egymást a jövőben. 

Komunitná knižnica / Közösségi könyvtár 

konferenciák sorozata: 

I. 2008. 06. 4-5., Poprad 

II. 2008. 11 13-14., Vranov nad Topľou 

III. 2009. 06. 2-3., Nové Zámky 

IV. 2010. 06 22-23., Trnava 

V. 2011. 10. 3-4., Prešov 

VI. 2012. 10. 23-24., Banská Bystrica 

VII. 2013. 10. 2-3., Bratislava 

VIII. 2014. 06. 16-18., Košice 

IX. 2015. 06. 16-17., Žilina, Rajecké Teplice 

 


