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Szakmai konferencia Tatabányán 

Mikolasek Zsófia –  

Szilassi Andrea 

A kistelepülések polgármestereinek és könyvtá-

rosainak szervezett szakmai napot a megyei 

könyvtár 2018. június 18-án, amelyre városi 

könyvtárakból is érkeztek vendégek. A szakmai 

előadások keretében a közösség- és településfej-

lesztésről, a GDPR-ról, a KSZR 5 éves működé-

séről és a GINOP 3.3.1-ről hallhattak előadáso-

kat a résztvevők.  

 

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei  

Önkormányzat elnöke.  

A fotókat Hatvani István készítette 

Elsőként a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte 

a megjelenteket. Szólt a megyei könyvtár és a 

megyei önkormányzat együttműködéséről, és 

tartalmas tanácskozást kívánt a megjelenteknek. 

Ezután Monostori Éva közösségfejlesztő lebilin-

cselő előadása következett. Az előadó sok példát 

ismertetett személyes tapasztalataiból. Rávilágí-

tott arra, hogy az elmélet miként válik gyakorlat-

tá; hogyan válhat egy település lakossága igazi, 

egymásért és a faluért tenni akaró közösséggé. 

 

Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi 

Egyesületének elnöke 

2013. május 31-én jelent meg az a rendelet, mely 

lehetővé tette az 5 000 fő alatti települések fenn-

tartóinak, hogy könyvtáraikat a megyei könyvtár 

módszertani „gyámsága” alá vonja. Az ötéves 

eredményekről tartott előadást Mikolasek Zsófia 

igazgató, megismertetve a hallgatóságot a jog-

szabályi háttérrel és az elért, nagyon impozáns 

mutatókkal. Az adatok mellett fotókat is láthat-

tunk, amelyek a számok mögött rejlő tevékeny-

ségeket tették érzékletesebbé. Egy videón ke-

resztül az olvasótáborokban zajló programokba 

is betekinthettünk. 

 

Mikolasek Zsófia igazgató, JAMK 

Az elért eredményeket jól illusztrálja a követke-

ző oldalon található két táblázat.  

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Évszám Programok szá-

ma 

Résztvevők 

száma 

2013 143 2431 fő  

2014 232 10 672 fő  

2015 384 17 448 fő  

2016 412 20 188 fő 

2017 416 21 125 fő 

Összesen 1587 71 864 fő 

Programok és résztvevők a megyei könyvtárral  

megállapodást kötött kistelepülési  

szolgáltató-helyeken 2013-2017 között 

Év Szerződött 

könyvtárak 

száma 

Regisztrált hasz-

nálók száma 

Ebből 14 éven 

aluli 

2014 56  6790 fő 3443 fő  

2015 57  7354 fő 3632 fő  

2016 59  8898 fő 4721 fő  

2017 59  10 144 fő 5429 fő  

Regisztrált könyvtárhasználók a megyei könyvtárral 

megállapodást kötött kistelepülési 

szolgáltató-helyeken 2014-2017 között 

Az előadás elején és végén a résztvevők interak-

tív módon véleményt mondhattak a KSZR ötéves 

működéséről. A KSZR könyvtárakból érkezők 

internetkapcsolat segítségével okostelefonokon, 

tableteken keresztül szavazhattak, az összesített 

eredmény pedig azonnal látszott a kivetített kép-

ernyőn. Előbb egy feltett kérdésre az elsőként 

eszükbe jutó kifejezést küldték be, majd tippel-

hettek az elért mutatókra. Az előadást záró sza-

vazásokon pedig sorrendbe tehették a KSZR-ben 

legjobban működő, illetve a kevésbé hatékony 

tevékenységeket. Az élő voksoláshoz a 

www.polleverywhere.com szolgáltatását vettük 

igénybe.  

 

Szófelhő az „Ami a KSZR-ről elsőként eszembe jut „ gon-

dolat nyomán. A többek által választott kifejezések do-

minánsan látszódnak. 

 

Török Csaba rendszergazda, JAMK 

Az ötéves beszámoló után Török Csaba a 

GDPR-ról beszélt. Rendszergazda kollégánk a 

2018. május 25-én életbe lépett európai uniós 

adatvédelmi rendelet kistelepülési vonatkozásai-

ba avatta be a hallgatóságot. Betekintést nyújtott 

azokba a problémákba, amelyeket kezelni kellett 

annak érdekében, hogy megfeleljünk a rendelet 

előírásainak. Ez a munka kiterjed az olvasók 

nyilvántartására, rendezvényeinkre és a Textlib 

integrált könyvtári rendszer adattárolására is. A 

KSZR könyvtárak számára nem jelent semmi-

lyen teendőt az adatvédelmi szabályozás: a me-

gyei könyvtár szabályzatai a kistelepülési könyv-

tárakra is kiterjednek e tekintetben. 

 

Az esemény résztvevői 

A kávészünet után három témakörben hangzot-

tak el előadások a GINOP 3.3.1-ről. Móró Ti-

bor, a KIFÜ területi koordinátora és Pócsföldi 

Gáborné, a DJP hálózat megyei vezetője válta-

kozva beszéltek a projekt aktuális kérdéseiről.  

http://www.polleverywhere.com/


 

Móró Tibor, KIFÜ területi koordinátor 

Megyénkből − a meghosszabbított beadási határ-

időnek köszönhetően − 58 helyről adtak be pá-

lyázatot mostanáig.  Elhangzottak fontos tudni-

valók az eszközök kiszállításával, ellenőrzésével, 

továbbá a megvalósított programok dokumentá-

lásával kapcsolatban. A projekthez kapcsolódó 

monitoring rendszer egyelőre nem készült el. 

Addig a helyben szokásos módon kell adminiszt-

rálni a pályázatban vállalt programokat. Az esz-

közök kiszállítása Komárom-Esztergom megyé-

ben eddig csak kevés helyszínen történt meg.  Jó 

tudni, hogy amíg nem érkezik meg a DJP pontra 

az eszközcsomag, addig nem kell megkezdeni a 

tervezett programokat, hiszen a megnyert eszkö-

zökre is szükség lehet a megvalósításhoz. Ebből 

adódóan jelentési kötelezettség sincs addig. 

Pócsföldi Gáborné felhívta a figyelmet azokra az 

elérhetőségekre is, amelyeken keresztül az eset-

leges meghibásodásokat jelezni lehet.  

 

Pócsföldi Gáborné, a DJP hálózat  

Komárom-Esztergom megyei vezetője 

Móró Tibor beszélt a szeptemberben és január-

ban induló mentorképzésről is, amely ország-

szerte a megyeszékhelyeken valósul meg. A pro-

jekthez kapcsolódó harmadik előadást Szilassi 

Andreától hallottuk. Azokról az okostelefonokra 

és tabletekre telepíthető applikációkról beszélt, 

amelyek javasolhatók közösségi eszközökön 

történő használatra. Kiemelte azokat az alkalma-

zásokat is, amelyeket kizárólag személyes esz-

közre célszerű telepíteni, tehát nem tanácsos a 

DJP Pontok okoseszközeire letölteni őket. 

 

Szilassi Andrea digitális kompetenciafejlesztési 

tanácsadó, JAMK - DJP hálózat 

Ezután egy finom ebéd következett a közeli Tu-

rul Cafe és Étteremben, majd egy meglepetés 

fogadta a vendégeket. A KSZR ötéves születés-

napja apropóján egy óriási gesztenyetortával 

kedveskedtünk vendégeinknek. Ezt követően 

kötetlen beszélgetés kezdődött; az előzetesen 

feltett kérdésekre válaszoltunk. A dokumentu-

mok selejtezésének témaköre érdekelte legin-

kább a könyvtárosokat. Örömmel fogadtuk, hogy 

a beszélgetés során felmerült az igény gyakoribb 

szakmai együttlétekre. A tanácsot megfogadjuk! 

Persze az is fontos lenne, ha minél több kis-

könyvtárban dolgozó kolléga tudna és akarna 

részt venni ezeken a rendezvényeken. 

 



 

Cinkék, vidrák – vagyis azok a csodá-
latos állatok…… - Telegdi Ágnes elő-
adásáról 

Kristófné Szabó Szerafina 

Amikor a szokásos „rendezvénymenüt” elküld-

tem az iskolába, az alsós tanítók közfelkiáltással 

Telegdi Ágnest választották meghívandó előadó-

nak az első félévi író-olvasó találkozóra. Gyaní-

tottam, hogy ők már tudnak valamit, amit én még 

nem. Bár ismerem az írónő nevét és könyveit, de 

még személyesen nem találkoztunk, nem hallot-

tam eddig őt. Nos, a gyanúm beigazolódott, ami-

kor 2018. június 6-án, a találkozó után búcsút 

vettünk Naszályon Telegdi Ágnestől − a viszont-

látás reményében. Megértettem, miért volt olyan 

nehéz időpontot egyeztetnünk, hogy beférjünk a 

sok programja közé valahol.  Mert az a másfél 

óra szuper volt! 60 gyereket nem lehet az orránál 

fogva vezetni. Ha ők csendben figyelnek, akkor 

ott valami nagyszerű történik! Pontosan így tör-

tént ez nálunk. Ágnes a cinkékről mesélt, akik 

beköltöztek a postaládájába, s végigkísérhette 

életüket a tojások kiköltésétől a kis cinkék első 

repüléséig − több éven keresztül. Mesélt szere-

tettel, vidáman és kedvesen. Minden szavából 

érezni lehetett a szeretetet, amit a kis élőlények 

iránt érez-érzett. S nem mellesleg: rengeteg in-

formációt, tudást adott át a gyerekeknek könnye-

dén, élvezhető formában. Ő írja: „Hogy miért az 

állatokat találom annyira érdekesnek, azt nem 

tudom. Egyszerűen szeretem az állatokat.” A 

gyerekek láthatták a vetített képeken a folyama-

tot, amit keveseknek van lehetősége személyesen 

szemlélhetni. Talán hitvallásának is tekinthetjük 

az alábbi mondatokat, amelyeket tőle idézek: 

„Annyi élőlény vesz körül minket, annyi kalandot 

kínál a természet, észre kell venni és el kell mon-

dani. Abban bízom, hogy kedvet kapnak ahhoz, 

hogy megfigyeljék a környezetüket. Az a tapasz-

talatom ugyanis, hogy még a természet közelében 

élő, vidéki gyermekek sem figyelik meg a maguk 

környezetét. Hiányzik az elmélyülés, a csöndes 

szemlélődés képessége. Az irányított figyelem 

nagyon nehezen megy a gyerekeknek, de a ter-

mészet megfigyelése, pár perc csöndes odafordu-

lás, talán erre is megtanítja őket.” Be kell lát-

nunk, ez így van. De könnyebb a „rohanó világ-

ra” fogni a dolgokat, s nem tenni semmit ellene. 

Ha csak a fele a gyerekeknek másként nézi ez-

után a környezetében ugráló kis feketerigót, vagy 

az ablakpárkányán a cinkét, már elérte, elértük a 

célt. S hogy ez mennyire így van, bizonyítja a 

rengeteg kérdés, hozzászólás. Hiszen mindenki-

nek van egy-egy madaras, kutyás-cicás élménye, 

amit meg kellett osztani az írónővel, hátha beke-

rül egy következő könyvbe! A kis vidrákról szó-

ló történet már csak a”hab volt a tortán”, hiszen 

az idő sürgetett bennünket. Egy-két selfie (ahogy 

most szokás) meg dedikálás, s mindenkit várt 

már a délutáni program. 

 

Telegdi Ágnes a naszályi gyermekek körében.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

Köszönjük Ágnes, hogy kinyitottál nekünk egy 

új ablakot! Hiszen szeretjük a könyveket, olvas-

suk is őket, de nagyobb a varázsa a személyes 

élménynek – mint mindig. Amíg újra találko-

zunk, addig is figyeljük a közelünkben élő kis és 

nagyobb állatokat, madarakat, pókokat, hogy 

majd mesélhessünk róluk neked. Mi leszünk 

többek tőle! 



 

Tücsökzene 

Varga-Duba Réka 

Gyermeknap alkalmából a Komárom-Esztergom 

Megyei Szlovák Önkormányzat a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve 

egy háromállomásos foglalkozássorozatot szer-

vezett Komárom-Esztergom megyében. A fog-

lalkozások a szlovák nemzetiség ápolása jegyé-

ben zajlottak − elsősorban óvodás nagycsoporto-

sok részvételével. 2018. május 23-án a szlovák 

nemzetiségi jelleget őrző Vértesszőlős település 

könyvtára közreműködésével kisiskolásokat vont 

be a foglalkozásba, mely során a gyerekek mon-

dókákkal, népi játékokkal, szlovák népi hősökkel 

ismerkedhettek meg. Szókincsüket gyarapító 

kifejezések is elhangzottak játékos formába 

csomagolva. Május 24-én a tatabányai Jókai Mór 

Óvodában nagy lelkesedéssel vetették bele ma-

gukat a gyerekek a játékba, rajzolásba és sza-

valásba. A tardosi könyvtár május 28-án szintén 

óvodásoktól volt hangos. A gyerekek tanító néni-

jükkel együtt nem csupán az általunk vitt játé-

kokban voltak partnereink, de bemutatták saját 

nemzetiségi játékaikat, dalocskáikat is.  

A megyében érezhetően szükséges ápolni és 

megélni a nemzetiségi létet minden korosztály-

nak, hiszen kincset őrzünk, mely sosem veszít 

értékéből és jelentőségéből. Örömömre szolgál, 

hogy szlovákul is beszélő könyvtárosként ebben 

jómagam is közreműködhettem. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette 



Okostelefonokról és tanulást segítő 
alkalmazásokról a kistelepüléseken 

Szilassi Andrea 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatódott 

a digitális kompetenciafejlesztés a kistelepülési 

általános iskolákban, a községi könyvtárakban. 

Május-június során Nagysápon és Tárkányban 

jártam, hogy Áldás és átok – az okostelefon 

címmel, beszélgetéssel összekötött előadást tart-

sak felső tagozatos diákoknak. Június 13-án pe-

dig Csépen élő diákokkal osztottam meg gondo-

lataimat Tanulást segítő alkalmazások és hon-

lapok témájában. A programok a helyi könyvtá-

rosok gondos szervezése, előkészítése nyomán 

valósultak meg. Mindhárom helyszínre elmond-

ható, hogy a résztvevő diákok zömmel rendel-

keztek okostelefonnal, és azok túlnyomó több-

ségben Android rendszerűek voltak. 

 

A nagysápi eseményen a felső tagozatos osztályok vettek 

részt. Fotó: Baloghné Molnár Mária 

Az Áldás és átok … című előadás elején össze-

gyűjtöttük közösen, miért is szeretjük az okoste-

lefont? Milyen előnyöket jelenthet mindennapi 

életünkben? Mindannyian egyetértettünk abban, 

hogy áldást jelent, mert életünk nélkülözhetetlen 

részévé vált, sokoldalúan hasznosíthatjuk, és 

bárhol rendelkezésre áll. Ezután nyilvánvalóan 

felmerült az ellentmondás, amit az előadás címe 

felvetett: Ami alapvetően jó, az hogyan lehet 

rossz is egyben? Elsőként karikatúrákat és egy 

videót néztünk meg azokról a jelenségekről, 

amelyek egyrészt a túlzásba vitt okostelefon-

használatot ragadják meg, másfelől káros szemé-

lyiségtorzulást mutatnak.  

 

 

A képek forrása: 

https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-

cellphone-addiction/  

A függőség azonban nem alakul ki szükségsze-

rűen; törekedni lehet a valódi emberi kapcsolatok 

megélésére. Visszatérve kiinduló pontunkhoz, 

átok is egyben az okostelefon azért, mert sokféle 

bizalmas információt képes rögzíteni és közre-

adni tulajdonosáról. Adatok lopására és továbbí-

tására pedig számos kártevő létezik. Ráadásul 

ezek többnyire hasznos alkalmazásnak tüntetik 

fel magukat, hogy megtévesszék az okostelefon 

használóját. Elgondolkodtató, hogy bár androi-

dos operációs rendszerhez készül a mobilvírusok 

túlnyomó része, a fejlesztő Google Vállalat és az 

okostelefonok gyártói továbbra sem tartják szük-

ségesnek előtelepíteni valamilyen védelmi szoft-

vert a készülékekre. Mindazonáltal lehetséges 

megbízható vírusvédelem letöltése a Play We-

báruházból, amellyel a telepített alkalmazásokat 

ellenőrizni lehet.  

https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-cellphone-addiction/
https://www.boredpanda.com/cartoon-smartphone-cellphone-addiction/


Ugyanakkor a használó maga is kockázat forrá-

sa. Képek és videók készítése, azonnali megosz-

tása, elhamarkodott üzenetek küldése gyakran 

nemkívánatos következményekhez vezetnek. 

 

Tárkányban a hetedik osztályos diákok vettek részt a 

programon. Fotó: Farkasné Lengyel Katalin 

Beszéltünk a közösségi portálokon zajló életről 

is. Egyebek mellett arról is, hogy mit tehetünk, 

ha személyünket sértő tartalom kerül megosztás-

ra. Szóba került az is, hogy a távol maradás in-

nen még nem eredményezi azt, hogy megóvhat-

juk személyünket az esetleges visszaélésektől. 

Hiszen ettől még mások a nevünkben regisztrál-

hatnak, és ebben az esetben ez még csak tudo-

másunkra sem jut! A tárkányi helyszínen jelen-

lévő egyik pedagógus ezt egy helyi példával 

megerősítette, amely az iskola néhány pedagógu-

sával történt meg pár évvel ezelőtt. Egy diák 

készített profilt néhány tanárának, és posztolt a 

nevükben különféle tartalmakat, mígnem „lebu-

kott”. Fényképezni manapság már általánosan, 

számos helyzetben lehet, ezért − tetszik, nem 

tetszik − illetéktelenek is hozzáférhetnek arcké-

pünkhöz. A felnőttek számára igen hasznos, ha 

akár honlap, akár közösségi portálos identitás 

tekintetében rendelkeznek saját profillal. Ez a 

keresőrobotok, érdeklődők számára releváns 

találatot jelenthet, ezáltal összehasonlításul szol-

gál az azonos nevű személyekkel. Gyermekeknél 

azonban ennél bonyolultabb a helyzet. Egyfelől 

vannak figyelembe veendő korhatár-javaslatok, 

amikortól már elég érett lehet egy gyermek a 

digitális világhoz, virtuális térhez. De önmagá-

ban ez még mindig nem elegendő. Beszélgetni 

kell rendszeresen velük azokról a visszaélések-

ről, történésekről, amelyek tudomásunkra jutnak. 

Így formálódik nézőpontjuk, és alakulhat ki egy 

megfontoltabb viselkedés.  

Felhívtam a figyelmet azokra a jelekre is, hogy 

milyen információkból lehet kiszűrni, amikor 

egy Facebook profil tulajdonosa rejti valós sze-

mélyiségét, és mások álcája mögé bújik.  

Szóba kerültek a digitális világ másféle veszély-

helyzetei is, például a személyes és pénzügyi 

adatok megszerzési kísérletei, a kapcsolattartás 

online, valójában ismeretlen ismerősökkel; a 

tartózkodási helyünk világgá kürtölésének kö-

vetkezményei; a mobiltelefonnal történő fizetés 

kockázatai és végül a zaklatás. A tárkányi elő-

adás során beszéltünk még az interneten keringő 

sokféle hamis hírről is. Ezzel kapcsolatban szüle-

tett egy hasznos infografika, amely segít az in-

formációk mérlegelésében – érdemes megismer-

ni. A programot mindkét helyszínen azzal zártuk, 

hogy áttekintettük online sajtóhírek alapján, 

hogy milyen okostelefonos kártevőket derítettek 

fel az elmúlt pár évben. Fontos volt erről is szót 

ejteni, hiszen a Google Play Webáruházba is 

beférkőzött jó néhány közülük. 

 

A kép forrása: 

https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/ 

https://www.facebook.com/tortenelemtanarok/photos/a.10150694739124722.413985.246325909721/10155083566324722/?type=3
https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/
https://hu.pinterest.com/pin/359865826458106358/


 

Tanulás okoseszközök bevonásával. A kép forrása: 

http://www.gettingsmart.com/wp-

content/uploads/2014/10/tablet-table-482x335.jpg 

Csépen a könyvtáros nem iskolai osztálynak 

szervezte a tanulást segítő alkalmazások és web-

helyek bemutatásáról szóló előadást. Hiszen is-

kola sincs ezen a 353 fős kistelepülésen. Nagyné 

Szabó Judit azonban sikeresen mozgósította a 

kicsiny település diákjait. Az eseményre egy 

tabletet is vittem magammal, hogy néhány al-

kalmazás működésébe is betekinthessünk. Nyil-

vánvalóan egy óra erre nem elegendő, különö-

sen, ha beszélgetéseket is folytatunk közben. 

Teljességre nem törekedve, inkább néhány téma-

kör kiválasztásával készültem.  

 

A csépi résztvevők különböző korosztályokból  

kerültek ki. Fotó: Szilassi Andrea 

A matematika tanulását kitűnően segíti a Pho-

toMath alkalmazás, amely a kamera és az app 

adatbázisa segítségével megoldja a számtani 

műveleteket és az egyenleteket úgy, hogy lépé-

senként levezeti a megoldáshoz vezető utat. 

Megnéztük a GeoGebra alkalmazást is, amely 

geometriai alakzatokhoz, egyenletek és függvé-

nyek ábrázolásához és gráfok készítéséhez jelent 

segítséget. Belenéztünk még a Windows 10-ben 

található tudományos számológép néhány extra 

funkciójába.  

A nyelvtanulás témaköre többféle, igen hasznos 

alkalmazással került szóba. A DuoLingo és 50 

Langugages számítógéppel, okostelefonnal és 

tablettel is használható. Mindenképpen ajánlha-

tók, mert sokoldalú ismeretszerzést és gyakorlást 

jelentenek, nem utolsó sorban pedig élményt 

adnak. Az ElsaSpeak alkalmazást kifejezetten az 

angol nyelvű beszéd gyakorlására fejlesztették ki 

dialógusokkal, azonnali visszajelzésekkel.  

Amiről nyelvtanulás kapcsán részletesebben is 

írnék, az nem egy webáruházból letölthető al-

kalmazás. Mindazonáltal jelen van a Windows 

10-es gépeken. Idegen és anyanyelvi szövegek 

felolvastatása lehetséges az Edge böngészővel. 

Offline tartalmaknál pedig a narrátor funkció 

beállításával érhetjük el ugyanezt. Az Edge bön-

gészőből kezdeményezhető felolvastatás módja, 

hogy egy kijelölt szövegrészre kattintunk jobb 

egérrel, majd a megjelenő helyi menü felkínálja 

a felolvasás funkciót. Ezt kiválasztva megszólal 

számítógépünk, és egyidejűleg megjelenik fent a 

funkció eszköztára. Itt a szöveg olvasásának se-

bessége is szabályozható, amely fölöttébb hasz-

nos nyelvtanulóknak! Ahhoz azonban, hogy a 

magyar mellett különféle idegen nyelveken is 

beszéljen a Microsoft narrátora, előbb a Gépház / 

Idő és nyelv / Nyelv és régió menüben elő kell 

keresni a kívánt nyelveket, majd le kell tölteni az 

adott nyelvi csomagokat. Így kerülhet be a vá-

lasztható narrátorok közé a választott nyelven 

felolvasó hang. Offline szövegek felolvastatására 

a Gépház / Könnyű kezelés / Narrátor menüben 

találunk beállítási lehetőséget. 

A természet felfedezésére is számos, kitűnő al-

kalmazás létezik. Ezek közül ajánlottam magyar 

nyelvű fa-, virág-, madár-, állat-, gomba- és ás-

ványhatározókat. Beszéltünk a YouTube-ról is, 

mint amely sok-sok oktatóvideó forrása (is), ha 

tudjuk, mit keresünk, és képesek vagyunk meg-

felelően fogalmazva megtalálni.  

Végezetül a középiskola utáni továbbtanulásról 

beszélgettünk. Ebben nagy segítséget jelenthet 

egy kistelepülése élő fiatal számára (is), ha 

nyelvtudás birtokában jelentkezik egy MOOCs 

típusú, online, ingyenes egyetemi kurzusra.  
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