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A szakma megújul 

Duba Réka 

A XII. Országos Könyvtári Napok keretén belül 

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komá-

rom-Esztergom  Megyei Szervezete a jövő évben 

bekövetkező, a szakmát érintő változásokról be-

számoló előadókat hívott meg a József Attila 

Megyei és Városi Könyvárba. Az október 2-ai 

szakmai nap délutánját az előadássorozat házi-

asszonya, Kissné Anda Klára kolleganőnk, a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezetének elnöke nyitot-

ta meg és vezette le. Az előadások témái a közeli 

jövő adminisztratív változásai, a fejlődő, digitális 

világban helyet kapó és foglaló könyvtári alkal-

mazások köré csoportosultak.  

 

Kissné Anda Klára köszönti a vendégeket.  

Fotó: Horváth Szabolcs 

A köszöntő után Dr. Péterfalvi Attila András, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke kapott szót. Előadásában a 2018. 

május 25-én hatályba lépő Európai Unió Általá-

nos Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) szembe-

sítette a konferencia résztvevőit. Az új törvény 

meghatározza a célhoz kötött adatkezelést, a 

bizonylat-megőrzési kötelezettséget, a gyerme-

kek adatainak kezelési hozzájárulását 17 éves 

koruk felett, a profilalkotás jogellenességét, va-

lamint az előzetes hatásvizsgálatot. A törvény 

ellen való vétség uniós léptékű büntetést von 

maga után. Az újonnan működésbe lépő Európai 

Adatvédelmi Testület ilyen formán fogja koordi-

nálni a személyes adatok kezelését az unió va-

lamennyi tagállamában.  

A második előadás a még tervezés alatt álló 

2018-as könyvtári statisztikai adatlap újító el-

képzeléseit tárta fel. Kecskeméti Gergely, a Sze-

gedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó 

Könyvtár munkatársa és Rózsa Dávid, a Közpon-

ti Statisztikai Hivatal főigazgató-helyettese a 

jelenlegi adatlap használatának elégedettségét 

felmérve több pont és az egész arculat megvál-

toztatására szánta el magát. Kőrösi Csillával, az 

MTA Könyvtár és Információs Központ munka-

társával javaslatcsomagot állítottak össze a szak-

könyvtárak statisztikai kimutatásának átírására. 

Elsődleges céljuk a könyvtárakban végzett tevé-

kenység több kérdésben való megjelenése. A 

regisztrált olvasók és a könyvtár területe kifeje-

zések tisztázásra szorulnak, míg a kötészet, a 

WIFI, a korosztályok szerinti részletes bontás, az 

iskolai közösségi szolgálat adatai, az akadály-

mentes hozzáférés jelölése szükséges.   

Sipos István, az Ex Libris Group munkatársa a 

cégük által fejlesztett oldalt: 

http://www.exlibrisgroup.com/category/Primo és annak 
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használatát mutatta be.  Beszámolt az ALEPH 

könyvtártechnikai szoftver felhasználóbaráttá 

tételéről, amelyből kialakították a mai rendszert, 

mely nemzetközi szintű keresőprogrammá fejlő-

dött a világ könyvtárai körében. Felhő segítségé-

vel egyszerre jelennek meg a feltöltött vagy ke-

resett dokumentumok mindenütt. A keresőprog-

ram egyszerű, találati lehetőségeiben viszont 

szerteágazó. A keresett témában számos, hasonló 

dokumentumot is megjelenít kutatási lehetőség-

ként. A rendszer elkülöníti a kutatói anyagokat 

és a kiadók indexelt tartalmait is. Három fő cél-

csoport  (kutatók, tanárok, diákok) számára biz-

tosít különböző, csoportra szabott keresési módot 

és a programon belül a kutatást segítő felületet.  

A szakmai nap népes közönsége bepillantást 

nyert a jövő évek újításaiba, amelyek meg fogják 

határozni a könyvtárak működését, használatát és 

az Európai Unióhoz való igazodását.  

Bakonysárkánytól Ácsig 

Kissné Anda Klára 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet őszi tanulmányút-

ját a megyében szervezte meg, ezúttal Kisbér és 

környéke volt az úti cél. 2017. szeptember 11-én 

tartalmasnak ígérkező szakmai nap elé tekintet-

tünk. A korai indulást követően az első megál-

ló Bakonysárkány volt.  

 

Bakonysárkány, Községi Könyvtár.  

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárral a 

KSZR keretén belül 2013-ban szerződött telepü-

lési könyvtár 2015-ben már felújítva, igényes és 

barátságos környezetben várta látogatóit. Ma már 

a 6000 kötetes állomány mellett a korszerű IT 

eszközök biztosítják azt a lehetőséget, hogy a 

KönyvtárMozi itt is működhessen. Bene Nikolett 

és Schiffer Márta Mária könyvtárosok ezúttal, 

mint házigazdák fogadták a több mint harminc 

fős csoportunkat, hogy egy bemutató foglalkozá-

son keresztül képet kapjunk, mit is jelent a 

KönyvtárMozi. Az általános iskolások egy cso-

portjával Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár 

Megyei Ellátási és Módszertani Osztályának 

vezetője foglalkozott Mosonyi Aliz 

Boltosmesék című alkotása kapcsán. Az animá-

ciós film körültekintő felvezetése, majd a látot-

tak és hallottak játékos feldolgozása komplex 

élményt nyújtott a gyerekeknek, miközben rámu-

tatott, miért jó könyvtárba járni és olvasni.  

Bakonysárkányról Ászárra vitt az utunk.  A jó 

szervezésnek köszönhetően nyitotta ki kapuit 

számunkra a Mini Skanzen és Tájház. A volt 

Bartha-ház 1863-ban épült, udvara gondozott, a 

búbos kemence tető alatt áll. A lakóházban a 

szabadkéményes konyhából balra a tisztaszoba 

nyílt, míg jobbra egy 70-es éveket idéző gyerek-

szobában találtuk magunkat, rácsodálkozva so-

kunk gyerekkori játékaira, a múltat idéző haszná-

lati és berendezési tárgyakra.   

 

Ászár, Mini Skanzen és Tájház 

A kerítés túloldalán már a Mini Skanzen épüle-

tei voltak láthatók. A Dunántúl népi építészetét, 

adott időszakokat 22 jellegzetes épületen keresz-

tül mutatja be. A Jászai Mari szobrát körülölelő 

gazdag és szegény lakóházak, gazdasági épület, 

műhelyek, templom, iskola  mindenre mutat 

mintát arra csábítva, hogy mint a babaházakba, 

ajtót nyissunk, bekukkantsunk ide is.  Ha már itt 

jártunk, hova máshova vitt volna tovább utunk, 

mint a Jászai Mari Emlékházba. A gondos 



szervezésnek köszönhetően itt is vártak minket. 

A művésznő szülőházában berendezett kiállítást 

felújítva 2006-ban nyitották meg. A mindössze 

három helyiségből álló ház bepillantást enged 

életébe és művészi pályájába egyaránt. A hánya-

tott gyerekkorból 17 évesen színésszé lett asz-

szony több mint ötven évig volt a Nemzeti Szín-

ház tagja. A képeken és szövegben megidézett 

múlt, a Bánk bánban viselt ruha stb. visszahozta 

közénk kis időre a konok tekintetű  „Nagyasz-

szonyt”.  

A kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár csak átmeneti kitérőt, rövid 

helyszíni szemlét jelentett a könyvtárban, mielőtt 

a Kiskastélyban lévő helytörténeti gyűjteményt 

megnéztük volna. Nem tudom sajnos szó nélkül 

hagyni, mert többedmagammal együtt mélysége-

sen megdöbbentett, hogy bejelentett érkezésünk 

ellenére magunkra hagyatva voltunk, a legmini-

málisabb kollegalitást sem tapasztaltuk a házi-

gazdáktól.  

Bár a helytörténeti gyűjteményt is szinte ma-

gunknak kellett felfedezni, bizonyára sokan rá-

csodálkoztunk arra a gazdag épített és tárgyi 

örökségre, amely nagyobb figyelmet – ennél 

fogva pedig – nagyobb forgalmat is megérde-

melne. Nem csak az egy-

kori Ménesparancsnokság 

épülete, a Batthyány-

Wenckheim-kastély ejti 

ámulatba azt, aki csak a 

várost átszelő utat ismeri. 

Érdemes a főútról beljebb 

sétálni. Maga a helyisme-

reti gyűjtemény a régésze-

ti leletektől századokon 

átívelő örökséget tár fel. 

Szobáról szobára más-más 

téma hagyatékával lehet 

ismerkedni. A melléképületekben a mesterségek, 

a pincében pedig a börtön–műtő nyújtott külön-

leges, az utóbbi nem éppen kellemes élményt.  

Kellett is a levezető séta a csendes tó mellett a 

Mini-Magyarország Parkig, hogy újra ámulat-

ba esve térplasztikán és maketteken keresztül 

rácsodálkozzunk kis hazánk legnevesebb épüle-

teire, épített remekműveire. Az Országháztól a 

kecskeméti Cifra Palotáig, a hortobágyi Kilenc-

lyukú hídtól a váci Kőkapuig (Diadalív) 43 ma-

ketten látjuk viszont Magyarország remekműveit 

a gondozott parkban.  

 

Bábolna, Lovasmúzeum. A kép forrása: 

http://regi.travellina.hu/uploads/image/magyar_komarom/IMG_7109.JPG 

Az ászári Aranyfürt vendéglőben elköltött közös 

ebéd után ismét buszra szálltunk, hogy Bábolnán 

Asbóth Zsolttal találkozzunk. A helytörténész az 

egykori tiszti kaszinóban, a Lovasmúzeumban 

rendhagyó, rendkívül élvezetes, nem kevés hu-

morral átszőtt történetét hallhattunk a bábolnai 

Ménes Birtoknak, tulajdonosainak, az itt te-

nyésztett fajtáknak és nevezetes lovaknak. A 

ménes alapítása az 1848–1849-es szabadsághar-

cig nyúlik vissza és Ritter Ferenc nevéhez fűző-

dik. Megtudtuk, hogy járt pórul a francia sereg, 

és miért van annyi fura településnév a Bakony-

ban. A Lovasmúzeum kiállítótermeit végignézve 

átsétáltunk az út túloldalán lévő Szapáry-

kastélyba. Ez ma a Bábolnai Nemzeti Ménesbir-

tok központja. Az 1700-as években épült barokk 

épület már átépített. Udvarán vendégház áll, az 

épületszárny lovasiskolának ad helyet. Az idő 

rövidsége miatt csupán a lovardába pillantottunk 

be, lovakat etettünk az istállóban és a 

Kocsimúzeumban kocsiról kocsira, hintóról 

hintóra haladva ismét számtalan érdekességet 

tudtunk meg. A színházterem egyedi mintás, 

kazettás mennyezete, hangulata felülmúlt min-

den képzeletet. Várt már azonban ránk Török 

Sándor, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelő-

dési és Sportközpont munkatársa, hogy a 

könyvtárba is benézhessünk egy rövid időre. A 

Kiskastély, börtön 

http://regi.travellina.hu/uploads/image/magyar_komarom/IMG_7109.JPG


közel húszezer kötetes könyvtár állományvédel-

me nem lehet egyszerű a több szobára osztott 

kölcsönzőtérben, viszont olyan szolgáltatásoknak 

is teret enged, mint például a korrepetálás, ide-

gen nyelvi órák egyéni oktatása. A könyvtáros, 

ahogy a művelődési ház dolgozói, a hétvégi ku-

koricaünnep aktív szervezői, részesei voltak – 

most pihentek.  

 

Mini Magyarország Makettpark Kisbéren.  

A kép forrása: http://kisber.hu/kisber01013836_megnyilt_a_mini-

magyarorszag_makettpark_kisberen.html 

A szakmai napot Ácson zártuk. A Bartók Béla 

Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sport-

csarnok a Zichy kastély földszintjén, nemrég 

megújítva, megszépülve várja látogatóit.  

Meszlényi-Mali Bea könyvtáros a közel 21 ezer 

kötetes állományt közmunkásként kezdte el gon-

dozni, ma már tanfolyamot végzett könyvtáros, 

aki kellő hivatástudattal igyekszik gyereket és 

felnőttet becsalogatni. Erről tanúskodtak a gye-

rekek rajzai, az ötletláda és számtalan dekoráció. 

A babzsák a kollégákat is vonzotta. Volt is rá ok, 

hosszú volt mai nap.   

 

Pihenő az ácsi Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-

tár épületében 

Morvai Józsefné Erzsike gondosan megtervezett 

mindent, pontosak voltak a találkozók, a zsúfolt 

program ellenére sem rohantunk és rendkívüli 

élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszön-

jük, Erzsike!  
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