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KSZR szakmai nap júniusban 

Fábián Ildikó 

2019. június 17-én tartottuk idei első szakmai na-

punkat a Szent Borbála téri új „telephelyünkön”. 

Fő célunk az új honlapunk bemutatása volt, amely 

Szilassi Andrea kolléganőnk kitartó és alapos 

munkájának köszönhetően ismét életre kelt. Mi-

kolasek Zsófia rövid köszöntője és Fábián Ildikó-

nak a KSZR első féléves munkájáról szóló össze-

foglalója után rá is tértünk a KSZR weblap 

(www.kem-kszr.hu) részletes ismertetésére, hasz-

nálatának illusztrálására.  

 

Fotó: Szilassi Andrea 

A Janikovszky Éva emlékkiállítással kiegészített, 

családiasra sikeredett szakmai megbeszélésen 

igazgató asszony ecsetelte nekünk az EFOP pá-

lyázatból megvalósított „Az én könyvtáram” 

projektben rejlő lehetőségeket, s figyelmünkbe 

ajánlotta nemcsak a könyvtáros kollégák által ké-

szített nagyszerű mintaprogramokat, de a színvo-

nalas (és ingyenes) szakmai továbbképzést is. A 

konferencia zárásaként megvitattuk a kéréseket és 

kérdéseket egy kis kávé és pogácsa társaságában, 

valamint Szilassi Andrea létrehozta a megjelent 

kollégák részére a települési könyvtárak új, egy-

ségesített formájú e-mail címét is, amelyet hama-

rosan minden KSZR partnerintézményben be sze-

retnénk vezetni.  

Kömlődön is megújult a könyvtár 

Fábián Ildikó 

Két héttel a vértesszőlősi könyvtárátadó után is-

mét magunkra ölthettük az ünneplő ruhánkat, hi-

szen 2019. április 5-én délután megnyitotta végre 

kapuit az érdeklődők előtt Kömlőd község új, na-

gyobb és modernebb könyvtára. 

 

A fotókat Halász Adél készítette 

A munkánk ebben a projektben szintén már 2018-

ban elkezdődött, de ezúttal a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár nagyobb részt vállalt nemcsak 

a költségekből, hanem a szakmai feladatok ellátá-

sából is.  

Első körben selejteztünk és jelzeteltünk, majd, 

amikor a települési önkormányzat végzett az új 

épület felújításával, megkezdtük a berendezések 
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és az informatikai eszközök beszerzését. Nagy se-

gítségünkre volt Kovács Mihályné, Erzsike 

könyvtáros kolléganőnk, aki az egész műveletet 

koordinálta. Amellett, hogy folyamatosan egyez-

tetett a szakemberekkel, volt ideje és energiája 

felrakni az állományt a vadonatúj polcokra, majd 

otthonossá varázsolni a könyvtárat. Kolléganőnk 

egyébként tavaly év végén megkapta „Az év Ko-

márom-Esztergom megyei kistelepülési könyv-

tárosa” vándordíjat. 

 

Ízléses, barátságosan hívogató berendezést kapott a 

könyvtár a felújítás során 

 

A megnyitón Bogáth István polgármester köszön-

tötte a megjelenteket, majd átadta a szót Czunyiné 

dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnek, 

aki nagy örömét fejezte ki, hogy egy könyvtár át-

adóján vehet részt. Hiszen a tudás és a kultúra 

ilyen módon történő terjesztése mindig is a szív-

ügye volt és marad is örökre. Őt követte beszédé-

vel dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, majd 

Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei 

közgyűlés elnöke. Mindketten kiemelték mon-

dandójukban a kistelepülésekkel történő szoros 

együttműködés jelentőségét, és jövőbeni támoga-

tásukról biztosították a település lakóit. Végül Mi-

kolasek Zsófia, a JAMK igazgatója kapott szót, 

aki jó szívvel ajánlotta az érdeklődőknek a köz-

ségi könyvtár megújult tereit és szolgáltatásait, 

köztük a hamarosan induló KönyvtárMozit is.  

Az eseményre a koronát a lelkes helyi asszonyok 

finomabbnál finomabb édességei tették fel, így 

nemcsak boldogan és elégedetten, hanem jólla-

kottan is távozhattunk a rendezvényről. Remél-

jük, hogy a szép és barátságos környezet még több 

olvasót eredményez majd a könyvtárnak, és végre 

a kollégák is pihenhetnek egy kicsit!  

Okostelefon-suli Mocsán és  

Tokodon 

Szilassi Andrea 

2019 áprilisában a mocsai Községi Könyvtárban 

is sor került egy kétszer kétórás foglalkozásra, 

amely az okostelefon-használat jobb és komple-

xebb megismerését tűzte ki célul. Habár elmond-

hatjuk, hogy az egy főre eső okostelefonok számát 

illetően jól áll országunk, ugyanakkor az idősebb 

korosztály számára elkél a segítség. A programot 

előzetes regisztráció előzte meg. Örömünkre szol-

gált, hogy az előzetesen bejelentkezett 10 részt-

vevő mindkét alkalommal megjelent. (Nem kis 

dolog ez vidéken, amikor már zajlik a kerti mun-

kák időszaka.)  

Első alkalommal a nyomtatott ismeretanyag na-

gyobbik részét tekintettük át, és beszélgetésekre 

került sor. Nem utolsó sorban pedig ismerkedtünk 

a telefonok sajátosságaival, különbözőségeivel. 

Végeztünk néhány gyakorlati feladatot is, mely-

nek során megismerhettek pár hasznos appliká-

ciót. Például kipróbáltuk a Microsoft Office Lens 

telefonos szkennelő alkalmazást, amellyel irato-

kat, dokumentumokat lehet digitalizálni úgy, 

hogy az app korrigálja a látványt: eltünteti a pers-

pektivikus torzulásokat, továbbá levágja a fölös-

leges részeket a képről. Házi feladatot is kaptak a 

résztvevők. Ezek egyike volt, hogy keressék meg 

az instrukciók alapján saját készülékük részletes 

felhasználói kézikönyvét. Voltak persze ennél iz-



galmasabb feladatok is, például a SKIL Barkács-

suli alkalmazás használatával kapcsolatosan: te-

rasz, madárodú, lombkunyhó építésével és homo-

kozó kialakításával kapcsolatosan. 

 

A mocsai résztvevőkről Szilassi Andrea készítette a fotót 

A második alkalommal a fontos dolgok ismétlése, 

a beszélgetések és a gyakorlati tevékenységek do-

mináltak. Megtehettük, hiszen felkészültebbek 

voltak már a résztvevők. Meglepődve szembesül-

tek azzal, hogy a különböző készülékeken más-

más úton lehet eljutni bizonyos beállításokig, amit 

alapvetően az operációs rendszerek különböző-

sége okoz, kisebb részben pedig a készülékek faj-

tája. Sor került még a feladatgyűjteményben ki-

emelt applikációk bemutatására is, továbbá a Yo-

uTube csatorna használatára is kitekintettünk. Ér-

demes volt e témára is kitérni, hiszen számítógé-

pen, tableten, okostelefonon és okostévén is jelen 

van a csatorna appja. A felszínen látható tartalom 

ugyanakkor csak a jéghegy csúcsa, némi jártasság 

szükséges az eredményes kereséshez. 

 

Fotó a mocsai résztvevőkről 

2019. május 15-én és 22-én a tokodi érdeklődők 

számára tartottam hasonló foglalkozásokat. Re-

mek hangulatban zajlott mindkét esemény. Befe-

jezésképpen a mesterséges intelligenciát dolgoz-

tattuk (Google hangos kereséssel). Elismeréssel 

adóztunk a kapott találatoknak, mivel igazán rele-

váns információkat tárt elénk a telefonon, bele-

értve például azt is, hogy egy adott időpontban 

nyitva van-e az intézmény. Időnként pedig jót de-

rültünk. Kiderült, hogy a mikrofon nagyon érzé-

keny, tehát kitűnően hall. A Google Assistant pe-

dig villámgyors. Bármilyen halk kifejezésre azon-

nal rákeres, és anyagot szolgáltat. Akár egy „Mit 

is mondjak..” kezdetű mondattöredék kapcsán is. 

Amikor pedig valaki csöndben ülve töprengett, 

mit is mondjon hangos keresés gyanánt, okostele-

fonjának digitális asszisztense akkor is rákeresett 

azokra a szófoszlányokra, amelyeket a környezet-

ből hallott. 

 

A tokodi helyszínen is Szilassi Andrea fényképezett 

 

A mocsai mellett a tokodi társaság is lelkes, tanu-

lásra fogékony, szorgalmas csapat volt. Sokat ta-

nultak a két foglalkozás és az otthoni feladatok 

következtében. Nyilvánvalóvá vált az is szá-

momra, hogy még ez a negyedik verziójú tanfo-

lyami segédanyag sem az utolsó, mert mindig ki-

derül a foglalkozásokon, hogy milyen egyéb dol-

gokat kellene még tisztázni, írásba foglalni a jegy-

zetben. 



 

„A nagy háború” – Történelmi és mű-

veltségi vetélkedő Leányváron 

Pócsföldi Gáborné 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár támogatásával a Leányvári Községi 

Könyvtár, valamint a Leányvári Erdély Jenő Ál-

talános Iskola fenti címmel megyei komplex tör-

ténelmi és műveltségi vetélkedőt hirdetett. A ver-

seny témája az I.  világháború története volt.  

A verseny hagyományainkhoz híven 2 fordulóból 

állt. Az első forduló egy levelezős verseny volt, 

ahol a feladatlapokat postai úton kellett a meg-

adott határidőig visszajuttatni a helyi könyvtárba. 

Az iskolai könyvtár a megoldott feladatsort to-

vábbította Leányvárra a községi könyvtárosnak, 

aki összegyűjtötte a beérkező borítékokat, majd 

átadta a szaktanárnak elbírálásra. A második 

fordulóba a legeredményesebben teljesített 10 

csapat nyert meghívást.  A döntőre 2019. április 4 

-én került sor Leányváron, a Farkas János Műve-

lődési Ház nagytermében. 

A korábbi évekhez hasonlóan Csernyák Attiláné 

Zsuzsa állította össze a feladatokat. A három fős 

csapatok fegyelmezett figyelmét igen csak lekö-

tötte a 9 + 1 feladat megoldása, mint ahogyan a 

felkészítő tanárokból álló, kilenc fős zsűriét is. 

A vetélkedő dobogósai: 

1. „ CSINGTAO hősei” Kisfaludy M. Ált. Isk. 

Környe 

2. „ BRIT TUDÓSOK ” Babits M. Ált. Isk. Esz-

tergom 

3. „ UTOLSÓ OFFENZÍVA” Kincses J. Ált. Isk. 

Kesztölc 

 

A fotót az esemény résztvevőiről Pócsföldi Gáborné készítette 


