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Megújult a naszályi könyvtár is 

Mikolasek Zsófia − Tóth Anikó 

Szeptember 17-én nem csupán a falunapot 

ünnepelhették a naszályiak, hiszen ekkor került 

átadásra az IKSZT-be átköltöző, teljesen új 

könyvtári szolgáltatóhely is. Mint mindig, ezt az 

átadót is nagy munka előzte meg: a JAMK 

Ellátási és Módszertani Osztályának munkatársai 

leselejtezték a könyvtár elavult állományrészeit, 

és a megmaradt könyveket a TextLib integrált 

könyvtári rendszerbe bevezették. Egy mondat ez 

csupán, de az egész nyarunkat kitöltötte. 

 

Fotó: Tóth Anikó 

Természetesen emellett akadt más tennivaló is: 

egyeztetni Naszály község polgármesterével, dr. 

Maszlavér Petrával, aki nagyon nyitottan és 

örömmel állt az új tervek elé. Megterveztük a 

berendezést, egyeztettünk az asztalossal, a 

hiányzó bútorokat, kiegészítőket beszereztük. 

Ennek eredményeképp a megújult könyvár 

babzsákfotelekkel, könyvtárospulttal, székekkel, 

gyermekbútorokkal, szőnyeggel, számítógéppel 

gazdagodott. Megteremtettük a feltételét annak is, 

hogy a faluban amúgy rendkívül előnyös helyen 

lévő, és a lakosok által használt könyvtárban 

KönyvtárMozis vetítések is lehessenek. 

Projektort, vetítővászont szereztünk be, és 

regisztráltuk a települést a KönyvtárMozi 

szolgáltatásra. Naszály község könyvtára a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 

köszönhetően az elmúlt években mintegy 4,5 

millió forint értékben gazdagodott. 

 

Fotó: Tóth Anikó 

Miután minden eszköz és bútor megérkezett, 

nekiláthattunk az egyik legfárasztóbb, de mégis 

az egyik legnagyobb örömet nyújtó munkának: a 

könyvek polcokra való felhelyezésének, végül a 

könyvtár teljes berendezésének.  

 

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Popovics György, dr. Voit Pál 

és dr. Maszlavér Petra mondtak beszédet a 

könyvtáravatáson. Fotó: Szilassi Andrea 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Szeptember 17-én, 10 órakor, a könyvtárátadón 

egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az új 

könyvtárban. Sok-sok helyi lakos tisztelte meg 

munkánkat azzal, hogy részt vett az avatáson. 

Őszintén remélem, hogy mindannyian aktív 

használói lesznek az új könyvtári és közösségi 

térnek. Természetesen a köszöntők sem 

maradhattak el: dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, dr. 

Maszlavér Petra, Naszály község polgármestere, 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és 

Czunyiné dr. Bertalan Judit osztotta meg 

gondolatait a 21. századi könyvtárakról. 

Az eseményen egyúttal átadták Kovács 

Zsigmondnak a Naszály Kultúrájáért díjat. 

Zsiga bácsi a könyvtárak és levéltárak állandó 

vendége volt már gyermekkorától. Néprajzi és 

helytörténeti kutatások alkalmával kijegyzetelte a 

Naszályon 1713-tól vezetett református egyház 

anyakönyvi adatait, amelyekből jegyzőkönyvet 

készített. Felkutatta a második világháborúban 

meghalt naszályi katonák eddig rendelkezésre 

álló adatait. Ez a munka jelenleg is tart.  

 

Kovács Zsigmond méltatását Tóth Anikó fogalmazta meg. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A sportot nagyon szerette. Az 1960-as években 

sakkversenyekre és asztalitenisz versenyekre vitte 

el a naszályi versenyzőket. Kovács Zsiga bácsi 

összegyűjtötte a tömegszervezetek, civil 

szervezetek, sportolók emlékeit, történeteit. 

Anekdotákat, naszályi meséket írt. Eddigi 

kutatásai sok helyütt szolgáltak alapjául a 

különböző naszályi történeteknek, melyeket 

immár 2 éve jegyzünk le, és tervezzük könyv 

formájában való megjelentetését.  

Jó egészséget kívánunk Zsiga bácsinak további 

munkájához! 

Bemutató gyermekfoglalkozások a 
kistelepülési könyvtárosoknak 

Mikolasek Zsófia 

Nagy izgalommal készült a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály 2016. szeptember 26-ára, 

hiszen ekkor rendeztük meg az immár 

hagyományosnak mondható szakmai napunkat. 

Célunk mindig az, hogy olyan tudást adjunk át a 

kistelepülési könyvtárosoknak, amit a 

mindennapjainkban hasznosíthatnak. Így esett 

idén a választásunk arra, hogy bemutató 

foglalkozásokat prezentálunk. Nagy fába vágtuk 

a fejszénket, hiszen nem csupán a könyvtárosok 

jelenlétét kellett biztosítanunk, hanem a 

gyerekekét is, akik „szenvedő” alanyai voltak a 

bemutatóknak. Négy aktuális hívószó köré 

építettük fel a napot: KönyvtárMozi, zöld 

könyvtár, helyismeret és papírszínház.  

2017. januárjától már 14 települést teszünk 

alkalmassá arra, hogy KönyvtárMozi lehessen. 

Így az első foglalkozás ebben a témakörben 

mutatta meg, hogyan lehet egy egyszerű, rövid 

film köré egy egész tanórás foglalkozást építeni. 

A résztvevő gyerekek megismerkedhettek 

Mosonyi Alízzal s könyveivel. Fejlesztettük 

nyelvi kompetenciáikat, fantáziájukat. 

Megnéztük az írónő meséiből készült 

Boltosmesék című animációs filmet is, amely 

remélhetőleg felébresztette a gyerekek 

érdeklődését Mosonyi Alíz más művei iránt is. A 

foglalkozást jómagam tartottam. 

 

Mikolasek Zsófia a tatabányai Óvárosi Általános Iskola 

tanulóival. Fotó: Török Csaba 



Egy fakeret az asztalon. Vajon mit rejt ez a 

varázslatos doboz? Rejtély. Egyik ajtó, másik 

ajtó, harmadik… Sorra kinyílnak, és feltárul 

előttünk egy keretbe foglalt varázslatos kép. 

Csoda. A kép lassan csúszik, miközben a mesélő 

hangját halljuk, majd egy újabb kép következik és 

egy újabb… Igen, a következő programpont a 

papírszínházas bemutató volt. A Csimota Kiadó 

munkatársai jöttek el, és óvódásoknak mesélték el 

a Circus Maximus című mesét. a foglalkozás 

után (mely szintén nem szimpla felolvasás volt) a 

papírszínházról kérdezhettek a könyvtárosok.  

Azért is volt fontos számunkra a papírszínház 

ilyesfajta bemutatkozása, mert minden települési 

könyvtár számára beszereztünk 2016. során 4 

papírszínházi mesét a hozzá való kerettel együtt. 

 

Simon Krisztina a Szivárvány Óvoda gyermekeinek 

bemutatott műsorát követően a könyvtárosok számára 

foglalta össze a papírszínház előnyeit. Fotó: Török Csaba 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár ma 

már nem képzelhető el az ökológia szemlélet 

megnyilvánulása, sugárzása nélkül. Az ország 

zászlóshajói vagyunk e tekintetben, és különös 

figyelmet fordítunk a gyerekekre. Hiszen ez a 

korosztály rendkívül érzékeny, ha a zöld 

gondolkodásról van szó. Szerencsi Edina 

gyermekkönyvtáros kolléganőm szépen felépített 

foglalkozásában játékosan hívta fel a gyerekek 

figyelmét a téma fontosságára. Ahogyan e 

játékról korábban már hírt adtunk, az 

elkészítésében Török Csaba és Zantleitnerné 

Szebenyi Zsuzsanna is segített, a feladatokat pedig 

Edina állította össze − többféle korosztályra 

kidolgozva. A tábla darabjait újrahasznosított 

papírra nyomtattuk, majd lamináltuk. A bábuk 

műanyag flakonok felhasználásával készültek. A 

hitelesség érdekében megvásároltunk egy Glóbi 

plüss figurát is. Ez is fontos szerepet kapott a 

foglalkozás menetében. 

 

Mentsük meg Glóbit! (a Földet) Társasjáték Szerencsi 

Edina vezetésével, a Sárberki Általános Iskola 

gyermekeinek a közreműködésével. 

Fotó: Török Csaba 

Végezetül helyismereti barangolásra hívtuk a 

Kodály Zoltán Általános Iskola nyolcadikos 

osztályosait. Miközben ők a Tatabányáról szóló 

feladatlapokat töltögették a helyszínen az Internet 

segítségével, (megjegyzem a vártnál jóval 

ügyesebben és gyorsabban), vendégeink 

megismerkedhettek a gyerekek által is használt 

adatbázisokkal: a www.hungaricana.hu  rengeteg 

lehetőségével, www.tbmuzeum.hu , és a megyei 

könyvtár saját adatbázisaival. 

 

Munkában a csapatok.  

Fotók: Török Csaba 

Közel 30 könyvtáros tisztelt meg minket a 

jelenlétével. Igazán jó hangulatú, kreatív és 

valóban hasznos napot tudhatunk megint magunk 

mögött. 

http://www.hungaricana.hu/
http://www.tbmuzeum.hu/


 

 

Ízelítő bajnai kulturális 

programokból 

Erdősné Csík Katalin 

A könyvtár sokszínű szerepét kívántuk az idei 

évben is hangsúlyozni, amikor összeállításra 

került Bajnán immár második alkalommal az az 

éves eseménynaptár, amit a Községi Könyvtár az 

Önkormányzattal közösen készített. Adva volt a 

cél, hogy lehetőséget biztosítsunk községünk 

lakóinak és minden érdeklődőnek, hogy 

programjaink keretében minden korosztály 

megtalálhassa a számára értékkel bíró, tartalmas 

időtöltést.  

Február 18-án vendégünk volt dr. Zacher Gábor 

főorvos, aki a mindennapi függőségekről tartott 

érdekfeszítő előadást. Teltházas érdeklődés várta 

őt, akinek sajátos humora az előadást könnyeddé, 

a problémák komolyságát azonban kellőképp 

hangsúlyossá tette.  

Márciusban Johan 

Reichert író könyv-

bemutatóval egybekötött 

előadásán vázolta fel 

Magyarország jövőképét 

demográfiai és kulturális 

szempontok alapján. 

 

Áprilisban dr. Major Balázs, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékvezetője − 

aki 2016 őszétől külügyi dékánként is 

tevékenykedik − ismertette a valós szíriai 

helyzetet és annak hátterét. Nagy élmény volt 

számunkra Balázzsal találkozni, hiszen családi 

gyökerei Bajnához kötik.  

 

Dr. Major Balázs.  

Fotó: Erdősné Csík Katalin 

Szeptemberben Mónus József, többszörös 

világrekorder tradicionális távlövő íjász tartott 

bemutatót a Sándor Metternich Kastély 

udvarában, majd egy előadás keretében 

ismerhettük meg személyét, életútját. 

 

Mónus József. Fotó: Erdősné Csík Katalin 

Reményeink szerint a változatos előadások 

megmutatják a könyvtár közösségteremtő 

törekvését is, amelyet a könyvtár falain kívül is 

végez.  



Teddy Maci Kórház, Bajna 

Erdősné Csík Katalin 

Szeptember végén a Semmelweis Egyetem 

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének két 

tagja volt vendégünk Bajnán, az úgynevezett 

Teddy Maci Kórház program keretében. 

A Bajnai Napközi Otthonos Óvodában két 

csoportra osztva, közel 60 gyermek várta 

izgatottan a leendő doktor néniket, hogy saját 

közegükben, testközelből élhessék át a velük való 

találkozást. 

Ezt követően a Községi Könyvtár biztosított 

helyet és lehetőséget az iskola alsó tagozatos 

diákjainak, hogy a játékos foglalkozáson a 

meglévő tudásukat bővíthessék, és újakat  

szerezhessenek. Az orvostanhallgatók a gyógyító 

tevékenység mellett szemléltették és ismertették 

az orvosi vizsgálatok menetét és eszközeit. 

Könyvtári „maci-műtét” is történt, ami alatt a 

gyerekek a testben rejtőző szervekkel és azok 

működésével is ismerkedhettek.  

A könyvtári foglalkozás kiváló példát adott arra, 

hogy az olvasás népszerűsítése mellett a 

települési könyvtárak kinyithatják a világot a 

gyerekek részére számos ajtón keresztül, és 

megteremthetik azt a közeget, ahol a gyerekek 

érzik és tapasztalják, hogy a könyvtár világa 

izgalmas, színes és minden formában róluk szól. 

A Teddy Maci Kórház programról részletesen 

olvashatnak itt: 

http://semmelweis.hu/boe/prevencio/teddy/ 

 

 

 

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette. Montázs: Szilassi Andrea 

http://semmelweis.hu/boe/prevencio/teddy/

