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Nyitás a jövőbe
Korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő
géppark kialakítása volt többek között a célja a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárnak, amikor megpályázta a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
keretében meghirdetett eg yéb oktatási for mák
kiegészítését segítő, esélykiegyenlítő szolgáltatásokat
létesítő projektet.
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepo Expressz” című pályázaton
konzorciumban 7 999 625 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyertünk. A tatai rész ebből: 4 350 875 Ft volt.
A projekt megvalósítási időszaka: 2010. 01. 01.-2010. 12.
25. közé esett.
Az uniós támogatásnak köszönhetően elkezdődhetett a
szolgáltatások bővítésének, az informatikai hálózat
fejlesztésének, az integrált számítógépes feldolgozásnak a
folyamata.
A pályázat révén lehetővé vált:
v Egy tükörszerver megvásárlása, amely lehetővé tette,
hogy az új könyvek számítógépes feldolgozása mellett
2010. nyarától elindulhasson a rekatalogizálás (= régi
állomány számítógépre való vitele) és biztonságos tárolása.
Ezen a téren további nagy előrelépést a TÁMOP 3.2.4.
pályázat keretében tettünk.
v Az olvasói számítógépeknél egy minőségi cserére
került sor. 5 db gépet ebből a forrásból cseréltünk.
v A laptopokkal a rendezvények technikai hátterét tudjuk
növelni, valamint a vonalkódos kölcsönzési rendszer
kiépítésénél jelentenek könnyebbséget, időmegtakarítást.
v A könyvtári integrált szoftvert (Textlib) bővítése 5
felhasználós verzióra.

v Lehetővé vált a könyvtár területén a WI-FI
alkalmazása.
v A Textlib kiegészítő elemeinek megvásárlásával
(pályázat utolsó ütemében) számos új szolgáltatást tudunk
nyújtani (24 órában, távoli eléréssel).
A TIOP 1.2.3-09/1 projekt méltó zárása volt a 2010.
december 16-án rendezett ünnepélyes záróesemény,
amelyen részt vett Michl József, Tata város polgármestere.
Elmondta, a pályázat lezárása egyúttal nyitás a jövőbe,
hiszen már a jelen is, de a jövő még inkább a digitális
adatszolgáltatásról, az Internet világáról szól. Mindemellett
a polgármester arra buzdított: a továbbiakban is pályázni
kell, hogy hasonló, az Unió és a magyar állam által
támogatott fejlesztések valósuljanak meg.
A zárórendezvényen jelen volt a TÁMOP program
keretében megvalósuló 50+ Net tanfolyam kezdő csapata,
akik a kurzus sikeres teljesítése után átvették megérdemelt
jutalmukat, a KELLO vásárlói kártyát. Ők azok, akik az
elsők között élvezhették az új számítógép által nyújtott
lehetőségeket.
Ennek a pályázatnak az első szakasza (a megvalósításé) már
lezárult. Elküldtük az utolsó kifizetési kérelmeket és a
ZPEJ-t is. De még nem dőlhetünk hátra, ölbe tett kézzel.
Hiszen a szerződésben szerepelt az a bizonyos 5 éves
fenntarthatóság is…
Nyertünk. Nemcsak uniós támogatást, hanem sok-sok
tapasztalatot is. Amit remélhetőleg egy következő
pályázatnál sikerrel kamatoztathatunk. De ez már egy
másik cikk témája, vagy esetleg egy konferencia
szekcióülésének témája lehet/ne.
Goldschmidt Éva és Márkusné Sinkó Ildikó
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata)
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A családunk könyvtára
Tata
Előrehozott húsvétolással indult A családunk könyvtára
elnevezésű program a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban, Tatán április 4-én. Nálunk már most, április
elején járt a nyuszi, hogy a rendezvényre érkező gyerekek
kaphassanak egy-egy finom, mogyorókrémes csoki tojást.
Ezen a napon is szép számmal látogattak el hozzánk a
családok, hogy kihasználják az ingyenes könyvtári
beiratkozás lehetőségét, illetve hogy átvegyék az ajándék
audiovizuális tagsági kártyát, mellyel egy hónapon át
kölcsönözhetnek DVD-, CD-, valamint hangoskönyvgyűjteményünkből.
Ez alkalommal kicsit bővebb ismertetőt tartottam a
hangoskönyvekről, az olvasásnak eme új lehetőségéről,
világszerte népszerű, új műfajáról. Többen az idősebbek
korosztályából, hangot adtak annak, hogy amióta létezik a
hangoskönyv, azóta nem kell lemondaniuk az olvasás
öröméről. Bizony az évek alatt sokuknak megromlott a
látása, egyre nehezebben bírja a szemük az olvasást,
ugyanakkor most is ugyanúgy vágynak az olvasás okozta
élményre. Nagyon megörültek, amikor meghallották, hogy
a mi könyvtárunkban több mint 250 db hangoskönyv áll a
gyengén látók és az olvasók rendelkezésére egyaránt.
Nemcsak az idős hölgyek igényeinek megfelelő
hangoskönyveket kölcsönöz a könyvtár, mint például
Barbara Taylor Bradford Három akaratos nő, Francoise
Sagan Szereti ön Brahmsot?, Karen Blixen Volt egy farmom
Afrikában című olvasmányos regényei, hanem olyan hazai
igényes irodalmi műveket is, mint Szabó Magda Sziget-kék,
Für Elise, Az ajtó; Wass Albert Kard és kasza, Elvész a nyom;
Márai Sándor Rómában történt valami, A gyertyák csonkig égnek
című művei.
A kisiskolásoknak szóló ifjúsági regényekből is van
választék a hangoskönyvek között: Gerald Durrell A halak
jelleme – Szacsvay László sziporkázó előadásában,
Janikovszky Éva Égig érő fű - Nagy Natália tolmácsolásában.
Erich Kästner munkái közül kettő is megtalálható
hangosregényeink között: Emil és a detektívek – Szervét
Tiborral, valamint A két Lotti – Nagy Natália hangján.
Inkább felső tagozatosok érdeklődésére tarthat számot
Jókai Mór Az arany ember című regényének hangos

változata, valamint Kosztolányi Dezső Édes Annája mindkettő Kútvölgyi Erzsébet színésznő felolvasásában.
Ottlik Géza legismertebb műve az Iskola a határon, Kulka
János, színész
előadásában szólal meg.
Agatha Christie
klasszikus krimijei
is megtalálhatók a
polcon, így például a Nyaraló gyilkosok (Csankó Zoltán), vag y a
Gyilkosság egy csendes házban (Balázs
Péter) címűek. Rejtő Jenő humorban bővelkedő írásai sem
hiányozhatnak gyűjteményünkből: Vesztegzár a Grand
Hotelben (Rudolf Péter), A láthatatlan kommandó (Reviczky
Gábor).
Nemcsak szépirodalmi művekkel szolgálhatunk, hanem
ismeretterjesztőkkel is, Polcz Alaine: Ideje az öregségnek,
Ranschburg Jenő: Szülők könyve, Popper Péter: Részemről
mondjunk mancsot, Vitray Tamás Kiképzés – valamennyi mű a
szerző előadásában szólal meg.
Programsorozatunk még jelentkezik egy alkalommal a
nyári szünet előtt, május 9-én, szintén 17 órakor, akkor is
várjuk Önöket szeretettel, ha kíváncsiak folyton megújuló
könyveinkre, bővülő szolgáltatásainkra.
Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

Anyák napja a vértesszőlősi könyvtárban
Vértesszőlős
Izgalommal vártam a könyvtártag gyermekekkel közösen
szervezett anyák napi programot. Közösen szervezett,
mert előzetesen mindenki kiválasztotta a neki kedves
verset, képeslapot. Megbeszéltük, hogy aki nem biztos a
dolgában, és nem tudja kívülről a verset, használhatja a
segédeszközt, ez ne okozzon problémát.
Jenei Feri önként jelentkezett, hogy segít az
előkészületekben. Eljött a nap, szörnyű vihar, eső, féltem,
hogy dugába dől a rendezvény. De szerencsére csalódnom
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kellett, mert jöttek a
gyerekek, anyukák,
nagymamák és két
apuka is. Többen,
mint amennyire
számítottam. El kell
mondanom, hogy
kik, mert szeretném,
ha a következő
rendezvényen azok
a gyermekek is részt vennének, akik most valami oknál
fogva nem tudtak eljönni. Tehát köszönöm a Jenei
testvéreknek: Ferinek, Biankának, Ginának, a Magyar
testvéreknek: Verának és Vivinek, a Konecsin
testvéreknek: Lilinek és Beának, Dombai Petinek,
Scsibrán Petinek, Rorbacher Reginának, Csizmadia
Lilinek és a legkisebbnek, Kutenics Gábornak, hogy e
szép napon együtt ünnepelhettünk. Megható volt a
hétköznap ünneplőbe öltözött gyermekeket látni, ez
emelte az ünnep fényét. Jó volt hallani az anyukáknak szóló
verseket, amit minden gyermek önállóan adott elő. Sajnos a
hely szűke kicsit kényelmetlenné tette a mozgást, de "sok jó
ember kis helyen is elfér", és a könyvtár hangulatát, légkörét
máshol nem lehet átélni. A dekorációnak is nagy sikere volt,
elkelt a szivecskés dísz, és a saját kertemből hozott illatos
orgona, a gyermekek között szétosztottam, és
hazavihették.
Zsigó Lászlóné könyvtáros (Vértesszőlősi Községi Könyvtár)
Naszályon ismét Oroszlánkarom!
Naszály
2011. május 5-én látogatott az Oroszlánkarom című sorozat
Vaszary János Általános Iskolából szerveződött csapata Naszályra, a Művelődési
Ház könyvtárába. A
nézők nagy része most
felnőtt volt, nem úgy,
mint a legutóbbi
alkalommal, amikor
nagyobbrészt gyerek-

közönség nézte a műsort. Sokan eljöttek a rendezvényre a
helyi népdalkörből, és nagyon jól szórakoztak az
unokáikkal egykorú gyermekek produkcióin. A szereplők –
talán a közelgő nyár ígérete miatt –, könnyedebb versekkel
cserélték fel az eddigi műsorokban szereplő alkotásokat. A
nehezebben érthető, komolyabb elmélyülést igénylő
versek, vagy monológok helyett, most rövidebb és
csattanós befejezésű, vidám költeményeket idéztek fel.
Hornyák Hanna, Járfás Petra, Király Mónika, Teszáry
Olga és Márkus Bence igazi átéléssel mondták a verseket,
Bátki Miklós pedig elbűvölte a nézőket harmonikajátékával.
Nagyon szerencsésnek
tartom, hogy az eddig
megalkotott műsort,
most maguk a diákelőadók kezdik átformálni. Bele-bele nyúlnak a megszerkesztett
előadásba, kiemelve
abból egy-egy verset,
és behelyettesítik
frissen tanult, újabb
alkotásokkal, amelyek most közelebb állnak hozzájuk, mint
a régebbiek. Így lehet az, hogy sosem egyforma két előadás,
mindig van valami apró, de hangulatilag fontos változás a
műsorokban. A közelgő nyári szünet alatt a műsor is
szünetel, de ősszel annál nagyobb erőbedobással folyik
majd tovább. Azok az iskolák, ahonnan az egyes csoportok
alakultak, szeretnék, ha náluk is sor kerülne egy-egy
előadásra, hadd lássák a többiek is a társaik produkcióját.
Sőt! Tervbe vettük, hogy ősztől más iskolákat is bevonunk a
sorozat előadásaiba, s új lendülettel folytatja útját az
Oroszlánkarom irodalmi sorozata.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
PiCinke versmondók a porondon
Tata
Lassan hagyományosnak tekinthető a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár madarak és fák napja alkalmából
rendezett szavalóversenye. A tavalyi megmérettetés
sikeresnek bizonyult, és talán ennek köszönhető, hogy idén
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közel ötvenen jelentkeztek a versenyre. Persze az is lehet,
hogy a téma fogta meg a gyermekeket, hiszen mi másról
szólhatnának a versek e jeles napon, mint az év madaráról: a
cinkéről.
A május 10-én megrendezett versenyre a nevezés két
korcsoportban történt. Külön díjazták az 1-2.
osztályosokat és külön a 3-4. osztályosokat. A
megmérettetés egymással párhuzamosan zajlott a Magyary
Zoltán Művelődési Központ Vízimalom, illetve Klub
helyiségében. A programot Márkusné Sinkó Ildikó
könyvtárigazgató nyitotta meg, aki biztatta fiatalokat, nincs
miért izgulniuk. Sőt, a gyermekek ügyesen felelték meg az
eseménnyel kapcsolatban feltett kérdéseit is. Valamennyi
gyermek tudta, hogy a „PiCinke” jelzőben az év madara
rejtőzik.
A repertoárban éppúgy
hallhattunk klasszikus költőtől verset, mint kortárstól.
Petőfi Sándor A három madár
című költeményével Illés
Levente ejtette ámulatba a
zsűrit, míg a mai szerzők
közül Nagy Bandó András
Madáretető című költeménye
volt a legnépszerűbb. A zsűri
tanácskozásának ideje alatt a
legkisebbeknél Pál Nikolett
könyvtáros origami foglalkozása „kötötte le” a
gyermekeket. A nagyobb korosztály A sündisznócska lovagol
című bábjátékot tekintette meg, amíg a zsűri a pontokat
számolgatta. A bábelőadásért dicséret illeti a könyvtáros
kollégákat, Petrozsényi Esztert, Mennerné Papp
Mártát, Pál Nikolettet, és Horváth Alexandra harmadik
osztályos kis szavalót, akiket a mackó, a két cinke (és a
legyek), valamint a süni szerepében láthatott a közönség.
Kollégánk, Paulovics Milán a technikus „bőrébe bújt”
ezen a délelőttön, hiszen ő volt az, aki a játék alatt a zenei
aláfestést szolgáltatta.
Miután megszületett a végeredmény, a kisebbeknél Slezák
Istvánné Györgyi, könyvtáros és Fábiánné Csányi
Erika, a Fürdő Utcai Óvoda óvodapedagógusa értékelte a
hallottakat. A zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű dolga,
bár az adott pontszámokat tekintve igen „egy húron

pendültek”. Schmidt Péter, a Vaszary János Általános
Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének első osztályos
tanulója, - aki már több versmondó versenyen győzött -,
most Matos Maya Éhes cinke című versével végzett az élen.
A 3-4. osztályosoknál a baji Bognár Róbert nyerte el
leginkább Kárpáti Csabáné Gyöngyi és Polgár Anna
Rózsa ítészek tetszését. Róbert a cinege panaszával és a
rigó vigasztaló szavaival győzte meg a zsűritagokat.
S bizony jól tesszük, ha Bajor Andor versének utolsó sorait
mi is megszívleljük: „Dalolj, mert énekelni jó, / S hamarább
kacag föl a nyár: / Hát föl a fejjel, jó fiú,/ Többé ne sírdogálj!”
Azok a gyermekek is örültek, akik nem értek el helyezést,
mert kellemes társaságban, tartalmasan tölthették idejüket.
Sőt, üres kézzel sem távoztak, hiszen az eseményről készült
emléklap mindig emlékezteti majd őket arra a madarak és fák
napjára, amelyen a cinkét ünnepeltük.
A PiCinke szavalóverseny helyezettjei:
1-2. osztály:
1. Schmidt Péter (Vaszary János Általános Iskola
Jázmin Utcai Tagintézménye, 1. oszt.) – Matos
Maya: Éhes cinke
2. Petróczy Panna (Szent István Általános Iskola,
Baj, 2. oszt.) - Kányádi Sándor: Cicus, cinke, citera
3. Horváth Levente (Szent István Általános Iskola,
Baj, 1. oszt.) - Gazdag Erzsi: Cinege etetés
Különdíjas: Tóth Anna (Szent István Általános Iskola, Baj,
2. oszt.) - Gazdag Erzsi: Cinege etetés
3-4. osztály:
1. Bognár Róbert (Szent István Általános Iskola, Baj,
3. oszt.) - Bajor Andor: A cinege így panaszkodik a
rigónak
2. Baranyai Júlia (Szent István Általános Iskola, Baj,
3. oszt.) - Pósa Lajos: A cinke
3. Antal Krisztián (Kőkúti Általános Iskola, 3. oszt.) Nagy Bandó András: Madáretető
Különdíjas: Nagyváradi Réka (Kőkúti Általános Iskola
Fazekas Utcai Tagintézménye, 3. oszt.) - Zelk Zoltán: A két
cinke
Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
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Gál Sándor író-olvasó találkozót tartott a tatai
könyvtárban
Tata
Május 11-én, egy kellemes estén vendégeskedett Gál
Sándor, Felvidék irodalmának kimagasló egyénisége a
Mó ri cz Z s i g m o n d V á ro s i
Könyvtárban, Tatán. Írásaiban
jellemzően a kisebbségi sors
ábrázolása jelenik meg, novellista,
költő, lapkiadó és szerkesztő,
publicista, számos díj birtokosa.
Az este első felében verses
áttekintést adott életéről,
felolvasott korai műveiből, majd időben egyre közelebb jutva a
mához -, a legfrissebb termésből
is válogatott.
Ebben a hónapban, a Hitel című
irodalmi lapban jelent meg az a vers, melyet zárszóként
idézett, s amely összegzése az életműnek. Indulásuk
éveiben a magyarországi kortárs költők szolgáltak
irányfényként a határon túli magyar alkotóknak, s
szomorúan állapították meg: mennyivel előbbre tartanak az
anyaországiak. Ezt a hatalmas lemaradást kellett
behozniuk, és felvirágoztatni, európai-rangúvá emelni a
munkásságukat. Gigászi feladat hárult az alkotókra, és
felelősség az anyanyelv, a testvérek iránt. Szinte
előtanulmány nélkül, hályogkovács módjára vágtak bele
hajdan a lapszerkesztésbe, s létrehozták a Hét című, Kassán
megjelenő lapot, mely sokáig hangadója volt a szlovákiai
magyar nyelvű irodalomnak.
Sok alkotótárs már nem él az
induló nemzedékből, de
emléküket őrzik a könyveik s
a róluk szóló művek. Az este
zárásaként a közönség
faggatta az írót, személyes
benyomásairól, előadó
útjairól, s terveiről.
Immár hagyományosan,
dedikálással ért véget az este, ahonnan író és közönség
egyaránt szép emlékkel távozott.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Őszirózsák a József Attila Megyei Könyvtárban
Tatabánya
Az Őszirózsa Vöröskeresztes Klub nyolc fős csoportja
látogatott el május 12-én a megyei könyvtárba, hogy
megismerkedjen a könyvtár munkájával.
A látogatók röviden megismerkedtek a könyvtár
történetével, felépítésével, munkájával. Lehetőség nyílott
arra is, hogy körsétát téve az épületben megnézzék a régi és
új (már az is lassan harminc éves) raktárakat, az 1947-ben
küldött I/38-as számú Szabadművelődési Vándorkönyvtárat,
ami tulajdonképpen egy láda, amelyben száz–kétszáz
könyvet lehetett vándoroltatni. Az 1964 óta bekövetkezett
változásokról is tájékozódhattak az érdeklődők.
A gyermekkönyvtár udvara az új színes gyerekbútorral
mindenkinek nagyon tetszett. Élénken érdeklődtek a
gyermekkönyvtár munkája iránt is, hiszen számukra is
nyilvánvalót: mind az olvasóvá nevelés, mind a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkózása terén kiemelkedő szerepet
töltenek be a könyvtárak.
Tetszettek a tágas terek, az ökosarok barátságos részlege, és
remélik, hogy az olvasóterasz is hamarosan megvalósul,
ezzel is vonzóbbá válik a könyvtár. Elismeréssel szóltak az
itt folyó munkáról, kívülállóként nem sejtették, mennyi
munka van addig, amíg az olvasói térben tájékoztatnak,
kölcsönöznek az éppen ügyeletes kollégák.
Lukács Lászlóné klubvezetőtől tudom: vendégeink
eldicsekedtek az itt látottakkal, és felkeltették az
érdeklődést a klubtagokban is a könyvtár iránt.
Takács Anna (JAMK Tatabánya)
Mentálhigiénés tréning könyvtárosknak
Mire vágyik a könyvtáros?
Április 27-én lezajlott a Mentálhigiénés tréning második
foglalkozása a József Attila Megyei Könyvtár oktatótermében. A tanfolyam tárgya ezúttal a Rejtett képességeink –
titkos vágyaink volt. Beszélgettünk mindarról, ami testileglelkileg feltölt, kifejtettük vágyainkat, elképzeléseinket,
melynek során visszatérhettünk gyermekkori világunkba is.
Az előző szupervízióhoz hasonlóan mindannyian jól
éreztük magunkat, és sikerült ismét egy picit kiszakadni a
munka mindennapi világából.
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Ha stresszel a könyvtáros!
A május 11-én lezajlott harmadik foglalkozáson, - melynek
címe Ellenségünk – mindennapi stresszünk?
volt -,
beszélgettünk a mindennapokról, a minket érő külső és
belső hatásokról, amik stresszhelyzetek elé állítanak, és
ezek „kezelésének”, elkerülésének technikáival is
megismerkedtünk. Gyakoroltuk az első alkalomkor
megtanult hasi légzés technikáját, ami szintén alkalmazható
felfokozott élethelyzetekben. Összegyűjtöttük továbbá
azokat a dolgokat, érzéseket is, amelyek hozzájárulnak a
boldogabb élethez, vagyis az élet örömeinek okozói. A
tréning utolsó 20 perce pedig a meditáció jegyében telt.

Értékek és érzések – A könyvtáros is ember!
Május 25-én megtartottuk a Mentálhigiénés tréning negyedik
foglalkozását. Témánk: Értékeink – Pénzem nélkül mit érek én?
volt. Megpróbáltuk elválasztani egymástól az észérveket az
érzelmi értékektől, ezeket többféle módon illusztrálva, (pl.
jobb és bal talpunkat körülrajzolva, gyertyákkal). Majd
mindannyian megkerestük magunkban, illetve egymásban
ezen értékeket. A tréninget ismét játékkal zártuk.
A tanfolyam utolsó előadására június 8-án 8.30-tól kerül
sor szintén a könyvtárban. A téma pedig a Kötelességtudatunk
– Eredménynövelő technikák? lesz.
Márku Mónika (JAMK Tatabánya)

Ballag a diák, ballag a könyvtár
Tata
2011. április 29-én és 30-án egy
újabb generáció indult útnak a
tatai középiskolákból az élet
nehéz útján.
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár a Szakdolgozatkutatás program keretében egy
új szolgáltatással lépett a tatai
ifjúság elé: a ballagó (és
remélhetőleg továbbtanuló)
diákok számára összeállított
egy szakdolgozat útmutató
füzetkét. E prospektus célja, hogy a fiatalok kezébe egy
olyan módszertani alapokat tartalmazó segédanyagot
adjon, amelynek segítségével megismerkedhetnek a
legfontosabb alapfogalmakkal, a szakdolgozat-készítés fő
tartalmi és formai szabályaival. Mindezek mellett külön
hangsúlyt kapott a könyvtár és a könyvtár szolgáltatásai,
amelyek komoly támogatást nyújtanak a végzős
hallgatóknak.
Az iskolák pozitívan fogadták az ötletet, és intézkedtek az
elkészült nyomtatványok kiosztásáról. Több visszajelzés is
igazolta, hogy a fiataloknak tetszett az ajándék, egyesek
külön kiemelték a gyakorlati hasznát.
A főiskolára/egyetemre készülő diákokat tovább segíti a
TÁMOP-3.2.4 pályázat keretében megvalósuló program
többi része is, melyeknek egyik fő feladata, hogy
összegyűjtse az utóbbi 20-30 évben a városhoz kötődő
témákról készült szakdolgozatok listáját, és elérhetővé
tegye az www.mzsvktata.hu honlapon. A későbbiekben
ezekből igyekszik az intézmény minél többet beszerezni
(legalább elektronikus formában).
A másik fontos cél egy olyan kapcsolat kialakítása a
könyvtár és a végzősök között, hogy a hallgatók az
elkészült munkát automatikusan tegyék elérhetővé a város
számára a könyvtáron keresztül.
Dollmayer Bea (MZSVK Tata)
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Egy könyvtáros naplójából
(Új Forrás-esti beszélgetés Spiró Györggyel)
2011. május 9. hétfő
…………………………………………………………
………………………………………................................
…Végre eljött az öt óra. A JAMK olvasóterme megint
megtelt közönséggel, mint ahogyan azt az Új Forrásesteken megszokhattuk. Most feltűnően sok volt a
középiskolás. Nem is csoda, hiszen Spiró György
munkássága több helyütt is tananyag. A diákok talán
tartottak attól, éppen ezért jobban
meg szerették volna ismerni a művészt -, hogy újra
érettségi feladat
lehet irodalomból,
mint ahogyan 2009
májusában. Vagy
csak egyszerűen
megkedvelték a prózáit, költeményeit, műfordításait. A
lényeg az, hogy ott voltak többedmagukkal, fiatal és
idősebb irodalomkedvelőkkel, és hallgatták beszélgetését
Jász Attilával, az Új Forrás főszerkesztőjével.
Az este - a szokásokhoz hűen - egy képzőművész és
alkotásainak bemutatásával, egy kiállításmegnyitóval
kezdődött. Viszont, a szokásoktól eltérően most a vendég,
maga Spiró György köszöntötte a fotóst, Tarjáni Antalt,
saját két versének (Fénykép, Hurrá címűek) felolvasásával.
Majd a főszerkesztő újra magához ragadta mikrofonját, és
nekilátott Spiró faggatásának. A kezdetektől indult. S az író
elkezdte saját életmeséjét: 8 évig hegedült, de utálta. Nem
szeretett gyakorolni. Ennek köszönhette, hogy remekül
megtanult blattolni, s egy országos blattolási versenyt is
megnyert. Ekkor jött az ötlet, hogy zeneszerző lesz, de
összhangzattani ismeretek nélkül, pusztán zeneelméleti
tudással ez nehezen lett volna kivitelezhető. 16 évesen
hagyta abba a hegedülést. Az elméleti fizikusi pályában
gondolkodott, de erre csak a Szovjetunió megjártával lett
volna lehetősége. Ehhez nem volt kedve, így valami máson
kellett törnie a fejét. A gimnáziumban humán osztályba
járt, színészi vénával rendelkező osztályfőnökük volt,

akinek a máig összetartó, összejáró osztályközösséget
köszönhetik. Tanára hatására kezdte el érdekelni az
irodalom és azon belül a dráma. Egyszer barátjával hazafelé
sétálván azon tanakodtak, hogy mi is legyen belőle, ha
felnő. Arra a következtetésre jutottak, hogy a drámaírás
jobban kifizetődő, mint a „szimpla” prózaírás, hiszen a
drámáért akkor is jogdíjat kell fizetni, ha kiadják, és akkor is,
ha előadják. Így kezdődött a drámaírói vonulat.
Időközben elvégezte a magyar–orosz–szerbhorvát szakot
az ELTE-n (1965-1970), újságíró és szociológus diplomát
szerzett az Újságíró Főiskolán (1972), a Corvina Kiadó
idegen nyelvű szerkesztője volt (1971-1978), a Magyar
Tudományos Akadémia Kelet-Európai Kutató
Intézetének tudományos munkatársaként dolgozott
(1978-1981), tanított az ELTE Világirodalmi Tanszékén,
majd 1992-től az Esztétika Tanszéken. 1986-tól 1992-ig a
kaposvári Csiky Gergely Színházban volt dramaturg. A
szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezték ki 1992
és 1995 között, emellett 1990-től 1997-ig a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán oktatott.
Még az egyetemen jött a nyelvek szeretete, bár saját
bevallása szerint, abszolút nincs nyelvérzéke. Ennek
ellenére több kiváló fordítását is olvashatjuk.
Az este folyamán említés esett még költői pályafutásáról is,
azonban ő saját magát nem tartja költőnek. „Ha volt egy jobb
versem, az is inkább epikus volt vagy paródia. Nem vagyok lírikus, a
versben nincs saját hangom. De rájöttem, hogy a színpadon nem
szabad prózában beszélni, így kitaláltam magamnak egy verses
prózanyelvet.”
Megpróbálta tartani a drámaírói vonalat, de a drámákat
nem igazán akarták kiadni, így a novellaötleteit kezdte
regénnyé duzzasztani. Megítélése szerint a regénynél
nehezebb műfaj a novella, s az előbbit könnyebb megírni,
hiszen nem kell tömöríteni a cselekményt. Éppen ezért egy
jó novella megírásához átlagban 5-6 év is szükséges lehet.
Kritikái közül a Sorstalanságról írottat emelte ki, ami az ÉSben jelent meg. Főként olyanokról írt kritikát, akik éppen
nem voltak divatban, de megérdemelték, hogy (pozitívan)
szóljon róluk. Példaként Hamvast és Kertészt említette.
A beszélgetés végére eljutottunk a jelenbe. Elmondta, hogy
most elsődleges cél a novellái kiadása. Az utolsó, „Hogy
viseled a sikert?” kérdésre azt felelte, hogy nekik még
szerencséjük volt, hiszen „a szocializmusban lettek
megcsinálva”. A mai harmincasoknak esélyük sincs arra,
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hogy akkora nevük legyen, mint most nekik.
„Én nem szoktam örülni a sikernek, de a sikertelenség sem tör le
annyira, mint más írókat.”
Fél 7 felé a középiskolások még dedikáltattak pár Csirkefejet,
néhányan beszélgetésbe elegyedtek az íróval vagy régen
látott ismerősökkel, a többség azonban megcélozta a
JAMK kijáratát.

Ez az este is hamar elszaladt. Olyan gyorsan, mint ahogyan
szaladtam én is az utolsó buszomhoz a pályaudvarra.
…………………………………………………………
…
…
…
…
…………………………………………………………
……………………………………….
Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
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Megyei könyvtárkép röviden
Almásfüzitő

Május 18-án a könyvtár Olvasóklubjában mutatták be a
tokodi születésű Teresita Lolita Honti Az életre nincs képlet
című könyvét.

Május 29-én állandó kiállítás nyílt Kumpost Éva
Munkácsy-díjas iparművész kerámiáiból a Községi és
Iskolai Könyvtárban.

Nyergesújfalu

Kisbér
A TIOP-1.2.3-09/1-2009-0008 pályázaton nyert több mint
2 millió forintból fejlesztette a közelmúltban informatikai
infrastrukturális hátterét a Wass Albert Művelődési
Központ és Városi Könyvtár.

Májusban is folytatódott a Tudásdepó-Expressz pályázat
keretében szervezett mesedélutánok sorozata. A
csütörtökönként megrendezésre kerülő programon
meséket hallgathattak, kézműves foglalkozásokon vehettek
részt, meseillusztrációkat készíthettek a gyerekek az Ady
Endre Művelődési Központ gyermekkönyvtárában.
Tatabánya

Lábatlan
Csernik Szende lábbábos adott elő népmesefeldolgozásokat április 28-án a Vitéz Sághy Antal Városi
Könyvtárban.

A Tatabányai Városi Könyvtárban május 19-én nyílt meg
az a kiállítás, melyen Éber Péter olajfestményeit és
faintarziáit, valamint Szám János rézdomborításait
tekinthették meg az érdeklődők.

Május 13-án Mennerné Papp Márta, a városi foltvarró
kör vezetője nyitotta meg a kör tagjainak kézimunkáit
bemutató kiállítást a városi könyvtárban.
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu

Márai program a Megyei Könyvtárban*
Ugyan ki ne ismerné a Sose halunk meg, a Csocsó, a Gyerekrablás
a palánk utcában, a Meseautó (2000), a Hyppolit (1999) című
filmeket? Közös ismér vük e filmeknek, hog y
forgatókönyvüket Nógrádi Gábor írta.
Ő és fia, Nógrádi Gergely volt a Márai program keretében
az első, akit író-olvasó találkozóra invitáltunk a tatabányai
Herman Ottó Általános Iskola ebédlőjébe, majd a
vértesszőlősi könyvtárba.
Az iskolában, a színültig megtelt helyiségben már
kíváncsian várták Nógrádiékat, akik nagy örömmel és
szeretettel köszöntötték a megjelent 90 fős gyereksereget.
Kötetlen beszélgetés keretében derült ki, hogyan is lesz egy
9-10 éves nyíregyházi kisfiúból híres író, mi kell ahhoz,
hogy valaki íróvá váljon, hogy születnek versei, regényei,
filmforgatókönyvei, hogyan lett nagyobbik fiából is író és
operaénekes. „A mosoly olyan görbe, ami mindent kiegyenesít.”írta A bölcs gyerek könyve című munkájában, s ez a vidámság,
a műveiben már megszokott humorosság és stílus
jellemezte a találkozó hangulatát is, és szórakoztatta
hallgatóit is.
A rendhagyó könyvtári órán azt is megtudhattuk, mi lenne,
ha az állatok beszélni tudnának. A Segítség, ember! című
könyvében cseppet sem hízelgő dolgokat mondanak az
állatok az emberekről, mint az idézett pillangó is. „Ha már
mindenképpen a mi
n e m z e t s é g ü n k ke l
akar foglalkozni egy
k í v á n c s i g ye r e k ,
akkor vigyen haza egy
szép hernyót! Mit
mondtok? Hogy a
her nyó undorító?
Leröhögöm a hímport
a szárnyamról!

A gyerekek talán olyan gyönyörűek összecsomagolva a mamájuk
hasában azzal a bamba gülüszemükkel, meg a két rózsaszín
lepenttyel a fejük két oldalán? Na, ne csináljunk itt szépségversenyt,
picinyeim, mert véletlenül egy almakukacé lesz a korona!” Végül
dedikálás, autogramosztás és könyvvásárlás következett. A
lelkes g yereksereg - aktív közreműködésének
köszönhetően - ajándékokban bővelkedve térhetett haza.
Kora délután Vértesszőlősön,
a Községi Könyvtárban
zajlott a másik találkozó, ahol
helyszűke miatt csak közel 50
olvasni szerető gyermek várta
a két írót.
A tatabányaihoz hasonlóan itt
is kiváló hangulatúra sikeredett az összejövetel, ahol
Nógrádi Gábor az olvasás szeretetéről beszélt először. Ezt
követően mesélt arról, hogy a költészetet, az írást egyedül
lehet megtanulni, ez belülről jön, erre nincs iskola.
Megtudhattuk azt is, hogy először verseket írt, aztán
regényeket gyerekeknek. Felsorolta ismertebb műveit,
mindegyikhez elmesélt egy történetet, ami a könyv
megírását ihlette. Legismertebb könyve, a Petepite fiúknak
szól, ehhez megírta a lányoknak szóló könyvet is Az anyu én
vagyok címmel. Legújabb könyve az Idenézek, odanézek című,
amit közösen írt fiával. A találkozó végén a gyermekek
könyvet vásárolhattak, amit az író dedikált.
A Márai program keretében szervezett író-olvasó
találkozók tovább folytatódnak, vendégünk lesz még
Sohonyai Edit és Balázs Ágnes írók is.
Sutáné Csulik Andrea (JAMK Tatabánya)

*A program az NKA finanszírozásában valósul meg, a »Magyar
Könyvek Tavasza« programsorozat részeként, melynek célja a Márai
program népszerűsítése.
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Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

A Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal 42. találkozója
Bajnán
Május 13-án, pénteken – 2005. szeptember 30-a után másodszor - találkoztak Bajnán a Lábatlani Helytörténeti
Kerekasztal tagjai. E látogatáson részt vettek a megyei
honismereti szövetséghez tartozó
tagtársak is.
A megjelenteket Pallagi Tibor
polgármester és Izsó Károly (a
képen), nyugalmazott iskolaigazgató-helyettes, helytörténész
fogadta. Pallagi Tibor röviden
ismertette a község fejlesztése
érdekében tett erőfeszítéseiket.
Kiemelten szólt az egyház és az
önkormányzat támogatásával és
persze pályázati pénzből
megvalósított faluközpont,
benne a templom, a parókia külső-, és a Simor János
Általános Iskola teljes felújításáról. Megemlítette még a
központban kialakított parkolók és térburkolat
megépítését, a 2006-2010 között nyert 434 millió forint
hatékony felhasználásának további eredményeit. A jövőről
szólva arról is beszélt, hogy a korábban külsőleg
helyreállított Sándor Metternich kastély hasznosítása
érdekében egészségügyi centrum ottani kialakítását
tervezik. Ez ügyben előrehaladott tárgyalásokat folytatnak.
A tájékoztatót követően programunk a 2010/2011-es
tanévben teljesen felújított, kibővített Simor János, egykori
esztergomi érsek nevét viselő iskolában folytatódott.
Hudoba Gyula, igazgató a referencia előminősített
intézmény, ökoiskola pedagógiai munkájáról, az alsó- és
felsőtagozat 130 diákja számára kínált tevékenységközpontú és kooperatív módszereket használó oktatás
részleteivel ismertetett meg bennünket. Együtt jártuk végig
az impozáns termeket, fejlesztő szobától az igencsak

modernnek számító, sok kísérletre lehetőséget teremtő
kémiai szaktanteremig. Az aulát és az iskola udvarán
kialakított szabadtéri színpadot, - melyek nagy közösségi
rendezvények megtartására is alkalmasak -, ugyancsak
elismeréssel szemléltük.
Hudoba Gyuláné kutatásainak hála, megismerkedhettünk
a község népviseletével, 20. századi tradicionális
öltözködésének megmentett darabjaival. A bemutató során
nemcsak képeket láttunk, de a hölgyek örömére, élő
bemutató tette szemléletesebbé a mondanivalót. Mottója a
következő volt : „A népviselet állandóan változik, fejlődik,
kifejezőeszközei sem örök, megmerevedett formákból állnak. Egyes
régi elemek tovább élnek a viseletben, alkalmazkodva az újhoz.”
(Idézet Hudoba Gyuláné Bajna község népviselete című
tanulmányából.) Akit bővebben érdekel, a Magyar Viselet
Napja című bajnai rendezvény képeit megtekintheti az
alábbi linkre kattintva.
http://mvn20091r.bajna.fotoalbum.hu/
Következő napirendi pontként a Komárom-Esztergom
Megyei Honismereti Szövetség megtartotta évi rendes
közgyűlését. Kovács Lajos, elnök beszámolójában
felidézte az elmúlt évi rendezvényeket (honismeret napja,
vetélkedők, Honismereti Akadémia), majd ismertette a
hasonló tartalmú 2011. évi terveinket. A pénzügyi
beszámoló után elfogadtuk az egyesület munkatervét.
Ebben kiemelt szerepet játszik az idén szeptemberre Tatára
tervezett Iskola és honismeret című konferencia, amelynek
keretében módszertani elveket és gyakorlati tapasztalatokat
gyűjthetünk a honismeret, helytörténet oktatásának
mikéntjéről.
Ezt követően a Közösségi Házban megtekintettük a gróf
Sándor Móric lovas „kunsztjait” megörökítő festményeket,
majd engedéllyel meglátogattuk a 18. század közepén épült
Sándor-Metternich kastélyt. Izsó Károly avatott
vezetésével megismerkedtünk a szép épület és a Sándor
család múltjával.
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Helyismeret
A programsorozat a
Bajnai Borbarát
Egyesület szőlőhegyi
pincéjénél, jó
hangulatban ért véget.

Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)

Férfiportrék a XX. századból
Ezzel a címmel jelentette meg a Tatabányai Levéltár
kiadványsorozatának 13. kötetét, melynek bemutatója a
közgyűjteményeknek a helyi társadalomért történő
összefogása jegyében, május 16-án került megrendezésre a
József Attila Megyei Könyvtárban.
A rendezvény elején Bereznai Csaba, alpolgármester és
Dr. Bene Magdolna, címzetes főjegyző a város nevében
köszönte meg a nyugállományba vonult Dr. Ravasz Éva
több évtizedes, Tatabányáért végzett munkáját.
A kötet írásait a szerzők, Dr. Ravasz Éva, a levéltár előző,
Dr. B. Stenge Csaba jelenlegi igazgatója, továbbá a saját
visszaemlékezését közlő Tatár Imre és a házigazda, Dr.
Horváth Géza beszélgetés keretében mutatta be az
érdeklődő közönségnek.
Bár a kötetben időrendi sorrendben szerepelnek a portrék,
a most 92 esztendős Tatár Imre korára való tekintettel
elsőként őt kérdeztem: történelmi távlatból miként látja
saját- és bajtársai sorsát az 1940-44 között Bánhidán
működött munkatáborban? A szerző, - aki egyébként aktív
újságíró volt 1947-től 2000-ig -, a szemtanú hitelességével
elevenítette fel az itt töltött éveket. „Értelmes munkát”
végeztek, a bánhidai erőmű fejlesztéséhez kellett
kibővíteniük a Centrál-tó medrét.
Jól bántak velük, jók voltak a körülmények, nem voltak
kegyetlenkedések, mint más munkaszolgálatosok a
Donnál, vagy a bori rézbányákban dolgozók esetében.
Túlélési esélyeik is sokkal jobbak voltak.
Dr. Ravasz Éva kutatásai eredményeként két egykori

tatabányai bányaigazgató portréját vázolta fel,
természetesen történelmi háttérrel. Az európai hírű,
polgári származású Ranzinger Vince az Osztrák-Magyar
Monarchia idején úttörőként fejlesztette fel a MÁK Rt.
akkor még kis bányatelepét. Újításaival, korszerű műszaki
megoldásaival szakmai elismertséget szerzett, európai
vérkeringésbe kapcsolta be a bányacéget. Az ő idejében,
1902-ben nyilvánították községgé, - s ezzel felkerült a
térképre - Tatabánya.
Rehling Konrád 1916-42 között folytatta a munkát, a
MÁK Rt. tatabányai vállalatának fejlesztését. Az ő életébe
már beleszólt a politika is. 1919 szeptemberében történt az
a csendőrsortűz, amelynek emlékére 1950 óta ünnepeljük a
bányásznapot. Tény, hogy annak idején a tüntetőkre tüzet
vezénylő csendőrhadnagy, Rehling irodájából távozott a
végzetes esemény előtt.
Dr. B. Stenge Csaba is két személyről szólt. Kóta József
feltaláló, robbantási szakértő életének eddig nem ismert
részletével, a bányamérnök katonai pályájával, és Nagy
József tatabányai születésű vadászpilóta (civilben
vasesztergályos) katonai karrierjével, később sportrepülő
munkásságával ismertette meg a hallgatóságot. Utóbbi, a jó
kezű és szerencsés pilóta, „Juju” egyedül úszta meg
századából sértetlenül a háborút. Őt ugyanúgy félretették
1945 után, mint a
tengerészből gépészmérnök lett, Tatabányán dolgozott, mai
szóval „technokrata”
Ligday Jánost. Róla
unokája rajzolt portrét a
kötetben, aki a délutánon sajnos nem
lehetett jelen. Helyette e
sorok szerzője villanásszerűen idézte fel alakját.
A kötet méltó folytatása a levéltár kiadói és tudományos
tevékenységének, a „csinált város” történelmének
megismertetésén keresztül önbecsülésünk, identitásunk
erősítését is szolgálja. Tatabánya múltja és megírandó
történeti monográfiája szempontjából is kulcsművek az itt
közölt portrék.
Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
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Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu

Költészet napi diákviadal
A komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű
Alapiskola a Szinnyei József Könyvtár gyermekrészlegével közösen 2011. április 28-án, immár hetedik
alkalommal rendezett irodalmi versenyt a költészet napja
alkalmából.
A Könyvtár Eötvös utcai főépületében zajlott viadalon hét
4-4 tagú diákcsapat mérte össze tudását – az ötödikesek
Petőfi Sándor János vitéz, a hatodikosok pedig Arany János
Toldi című elbeszélő költeményéből kaptak feladatokat.
Többek között írásbeli tesztkérdésekre válaszoltak, e
művek egyes jeleneteit rajzolták meg saját fantáziájuk
szerint, valamint folytatniuk kellett a közismert alkotások
jeleneteit.
A szoros küzdelemben valamennyien helytálltak, ezért a
legügyesebbek könyv-, s a többiek apró tárgyi jutalmakban
részesültek.
Mind a gyerekek, mind a zsűri tagjai jól érezték magukat,
élményekkel és tudással gyarapodva zárták a diákviadal
napját. A szervezők jövőre is szeretnék megrendezni ezt az
ismeretfelmérő velétkedőt.
Jenei Gabriella (EUMTA, Észak-Komárom)

Kedves Kollégák!
Örömmel adom hírül, hogy 2011. április 15-től működik a
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány
(KAMIKA) honlapja! www.kamika.hu
Ötéves születésnapunkra ezzel leptük meg magunkat.
Kérem, kinek ideje engedi, nézegesse, mivel töltöttük az
elmúlt öt esztendőt!
Korántsem teljes, korántsem hibátlan, s egy része még
feltöltés alatt van, de annyi mindenképpen látszik, mit
csináltunk, merre jártunk.
Híreinkkel rendszeresen már majd a honlapon keresztül
jelentkezünk.
Vraukóné Lukács Ilona (KAMIKA, kuratóriumi titkár)
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Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674

vitez.veronika@jamk.hu

Kedves Olvasók!
A változatosság kedvéért a májusi mazsolákat a József Attila Megyei Könyvtár állományából szedtem össze. Az
írások mindegyike információs társadalmunk mindennapi témáit pedzegeti. Szíves figyelmetekbe ajánlom a
könyvekről írt összefoglalóimat.
Vitéz Veronika, rovatgazda

Könyvajánló az információs társadalomból
1. Azt hittem ismerem a Google-t. 50 hasznos tipp keresési
módszereink tökéletesítésére / Miha Mazzini. Budapest:
Klett Kiadó, 2009.
Igen beszédes címet választott
a könyv írója. Tényleg sokan
hisszük, hogy ismerjük a
Google-t. Begépeljük a
keresőboxba a keresendő
kifejezést és örülünk, hogy kiad
ezer meg ezer találatot.
…..ééééés jöhet a böngészés.
Vajon melyik igazán releváns?
Talán találunk ténylegesen
használható információt a 120.
tételnél, de ha szerencsénk van, akkor előbb. Nos, ideje
feltennünk magunknak a kérdést: Tényleg ismerjük a
Google-t? Ha ismernénk, még ennyi időt sem kellene

eltöltenünk a kereséssel. Pontos keresőkifejezésekkel és a
rendelkezésünkre álló Google-funkciók helyes
használatával energiát spórolhatunk meg. Ehhez segít
hozzá Miha Mazzini könyve, aki az internettel kapcsolatos
alapfogalmak megmagyarázásával kezdi írását, majd
fokozatosan vezet be minket a Google rejtelmeibe, a
hatékonyabb keresés módszereibe. Bár ahogyan az
internet, úgy a Google is folyamatosan változik, de
kiindulásnak mindenképpen jó. A zsebkönyv kezünket
fogva, lépésről lépésre mutatja be a legismertebb és
legelterjedtebb keresőmotor használatát, egészen a
kezdetektől a „profi” keresési mechanizmusokig. Mindezt a
magyar, de az angol Google használatán keresztül is,
magyarázatokkal, példákkal alátámasztva mondandóját.
Olyan különleges parancsokat ismerhetünk meg belőle,
amiket egy hétköznapi felhasználó nem feltétlenül
alkalmaz, de hatékonyabbá tehetné velük
információbányászatát. Például, ismertük már a „intitle”
vagy „related” parancsokat?
Nem? Akkor lapozzuk át ezt a kiskönyvet és fordítsuk
hasznosabb dolgokra a keresésekkel töltött időt!
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2. Wikinómia. Hogyan változtat meg mindent a tömeges
együttműködés / Don Tapscott, Anthony D. Williams.
Budapest: HVG Kiadó Zrt., 2007.
E két neves szerző a New Paradigm vállalat
vezérigazgatójaként és alelnökeként cégükkel azt kutatja,
hogy az új technológiák, az információtechnológia milyen
szerepet tölt be a piaci szférában, a termelékenység, az
üzleti design, a hatásosság és a versenyképesség
aspektusaiból. Könyvükben rávilágítanak a „wiki-ség”
lényegére és az általa szerzett
előnyökre az üzleti világban.
„Sokan munkájuk során is
túllépnek a hagyományos szervezeti
kereteken, és egyenrangú felekként
újfajta együttműködésen alapuló ún.
wiki-munkahelyeket hoznak létre.
A fogyasztók pedig már nem
pusztán kiszolgáltatott
végfelhasználók, hanem egyre
inkább ún. gyártó-fogyasztók
(prosumers), akik már maguk is
részt vesznek a ter mékek
gyártásában és a szolgáltatások
kialakításában. … a fejlődést
követő vállalatvezetők nemhogy nem ellenzik, de egyenesen
támogatják az egyre gyorsabban terjedő online közösségeket… és
egyre többen váltják fel a hagyományos vállalati működési kereteket
ezzel az újfajta gazdálkodási rendezőelvvel, ami úgy tűnik, a
társadalmi jólét legalapvetőbb hajtóerejévé kezd válni.” A könyv
számos olyan sikertörténetet mutat be a piaci szférából,
melyek elképzelhetetlenek lettek volna a hálózat, a
közösségi oldalak, illetve az oldalakat használó közösség
nélkül. „Ezek legfőbb sajátossága, hogy a tömeges
együttműködés erejét használják ki, ezáltal hoznak létre új
értékeket és ennek révén válnak rendkívül sikeressé.” Sok
interjú szól hasonló esetről, miszerint cégen belül nem
tudták megoldani az adott problémát, s publikálván ezt a
világhálón, az internetes (wiki)közösségeknek
köszönhetően a föld számos országából kiváló
szakemberek jelentkeztek a feladat többféle, sok
nézőpontú megoldásával, melyeket felhasználva természetesen a megfelelő jogi, szerződéses feltételekkel - a

vállalat „az új gazdasági forradalom élharcosává” nőtte ki
magát. „A wikinómia lényegében a vállalatok, sőt az egész
piacgazdaság szerkezetében és működési módjában
bekövetkező alapvető változásokat foglalja össze, vagyis a
piaci verseny olyan új alapelveit tárgyalja, mint a nyitottság,
az egyenrangúak együttműködése, a megosztás (a tudás és
más erőforrások újfajta megosztása), valamint a globális
cselekvés.”
Ha főnöke szkeptikus a világháló és az internetes
közösségek erejét illetően, továbbra sem hajlandó
közzétenni „belső” információkat a neten, akkor ajánlja
neki a Wikinómiát, amiben számtalan ellenpéldát olvashat,
s talán megoldást is találhat a cég problémájára.
3. Véletlenül milliárdos. Hogyan született a Facebook /
Ben Mezrich. Budapest: Athenaeum Kiadó, 2010.
Ben Mezrich regénye Mark Zuckerberg és Eduardo
Saverin, valamint a Facebook megálmodásának történetét
dolgozza fel fiktív drámai elemekkel, valóságos interjúk,
párbeszédek, visszaemlékezések és dokumentumok
alapján. Megismerhetjük a világ egyik legismertebb
közösségi oldala létrejöttének háttérkörülményeit. Mint a
legtöbb „nagy felfedezés”, ez is a véletlennek
köszönhetően indult útjára. Minden akkor kezdődött,
amikor az ifjú informatikus
zseni, Mark Zuckerberg
meghackelte a Har vard
Eg yetem számítógépes
rendszerét. Létrehozott egy
alig pár óráig elérhető oldalt.
Ez a kis játék majdnem az
egyetem falain kívülre juttatta
őt, de közrejátszott a Face
megszületésében. A közösségi
o l d a l tech n i k a i h á ttere
Zuckerbergnek köszönhető,
azonban barátja, Eduardo volt
az, aki kis tőkéjével támogatni
tudta az elindulását. Így
hamarosan ott találták
magukat a kőkemény való világban, az üzleti életben.
Közös projektjük, ahogyan az ismeretes, hatalmas sikereket
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ért el, de nem mehet mindig minden olyan simán. S mint
ahogyan mondani szokták, a közös vállalkozás és a pénz
közelsége, a későbbi eltérő érdekek megölik a barátságokat.
Itt is ez történt. A barátokból ellenfelek, egymással
háborúzó katonák lettek.
A könyv megírásának pikantériája, hogy a szerző főként
Eduardo Saverin elbeszéléseiből építkezett, mivel Mark
Zuckerberg nem kívánt beszélni a történtekről.

Az író fantáziájában megszületett részek ellenére a történet
alapja igaz, s így együtt érdekes olvasmány. Epizódjai
vissza-visszatérnek fejünkbe a Face mindennapos
használata során, hasonlóan a közelmúltban megjelent
Facebook-storyt feldolgozó film, A közösségi háló egyes
jeleneteihez.
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Civil akadémia: továbbképzés civilekről civileknek
Az MKE közhasznú tevékenységei között csak egy, de
kiemelt fontosságú az oktatás és a képzés.
2004-től kommunikációs tanfolyamok, EU-s pályázatíró
képzések, majd a 2008-tól akkreditált képzéssé minősített
ITT tanfolyamok segítették könyvtárosaink felkészültségét
az aktuális kihívásokhoz. Emlékezetesek a Versenyképes ország
– versenyképes könyvtárossal címmel (2007–2008) indult
képzések és tréningek, amelyek az ország különböző
pontjain a könyvtáros kompetenciák, az elektronikus
ügyintézés, a csapatmunka, a minőségirányítási rendszer és
a könyvtárhasználói elégedettség felmérés terén nyújtottak
hasznos ismereteket. 2009-ben a Miniszterelnöki Hivatal
MENET című pályázatának köszönhetően szintén
országszerte – saját fejlesztésű tananyag felhasználásával –
az elektronikus üg yintézés és az elektronikus
közszolgáltatások elterjesztéséhez szükséges ismereteket
sajátíthattak el a kollégák.
Az MKE ez évben nem csak a közgyűjtemények, hanem az
egyéb nonprofit szektor képviselői, munkatársai számára is
nyitott továbbképzést biztosított. Az NCA-val közös, Civil
akadémia – 2011 elnevezésű projekt a megváltozott
társadalmi körülmények között, a működési előírások
szigorodása miatt kívánt a legalapvetőbb jogi, pénzügyi,
minőségügyi, elektronikus ügyviteli és tréneri tudnivalókról
tájékoztatni.
2011. március 8. és május 2. között öt alkalommal egész
napos képzések keretében elméleti és gyakorlati
tudnivalókat sajátíthattak el a résztvevők. Minden témakört
záróteszt kísért, a program befejeztével pedig tanúsítványt
vehettek át a szerzett ismeretekről. A projekt felelőse és
koordinátora – a márciusban az MKE főtitkárává választott
– Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet Kutatási és
Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa volt.
Megfelelő helyszínt az OMIKK biztosított. Az MKE több
szekciója, megyei szervezete – köztük a Komárom-

Esztergom megyei – mellett a legkülönfélébb egyesületek
és alapítványok képviseltették magukat: kórus,
adománygyűjtő szervezet, nagycsaládosok szervezete, de
akadt olyan résztvevő is, aki jelenleg munkanélküliként csak
több ismeretre vágyott.
Az első alkalommal dr. Horváth Sándor Domonkos
jogász, könyvtáros a társadalmi szervezetek jogállásával
kapcsolatos sajátosságokat ismertette: különbség egyesület
és alapítvány között; a megalapítás kritériumai; szükséges
dokumentumok; beiktatási folyamat; közhasznúság és
kiemelt közhasznúság. Részletesen taglalta, milyen
adminisztrációnak kell eleget tenni, milyen szabályzatokkal
kell rendelkezni, mit tartalmaz a közhasznúsági jelentés,
milyen kötelezettségeknek kell eleget tenni a nyilvánosság
felé. A változások menedzseléséről – tisztújítástól a
megszűnésig – teljes körű ismereteket nyújtott.
Iratmintákkal, terjedelmes segédanyaggal, adott
helyzetekre vonatkozó jogi állásfoglalással, tanácsokkal
járult hozzá a képzési nap sikeréhez, amelynek végén bárki
képessé válhatott eldönteni, hogy számára melyik
szervezeti forma, minősítés a megfelelőbb, milyen
lépéseket kell megtennie annak működtetéséhez.
Március 22-én Miszori Ildikó, a BPO-Audit Kft.
bejegyzett könyvvizsgálója, adószakértő a működés és
gazdálkodás kereteit, sajátosságait ismertette. Nincs
minden gazdasági tárgyú törvényben nevesítve az
egyesület. Az alapszabályban meghatározott gazdasági
tevékenység függvénye a szervezet számviteli politikája
(nyilvántartásai, könyvelése, szabályzatai), amelyre szigorú
előírások vonatkoznak. Megfelelő végzettség nélkül nehéz
eligazodni a jogszabályok között, amelyek most a
hétköznapi példáknak köszönhetően értelmet nyertek.
Külön blokkban ismertette a közhasznúsági gazdálkodás
sajátosságait, a társadalmi szervezetek vagyongazdálkodását (bevételek, támogatások, adományok formái,
kiadások) és az SZJA 1%-os törvénnyel kapcsolatos
tudnivalókat. Nem maradt ki a könyvvezetés és beszámoló-
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készítés, de a projektek menedzseléséről és a pályázatok
elszámolásáról is részletes tájékoztatót adott. Végül az
adózási sajátosságokat ismertette (TAO, SZJA, helyi és
egyéb adók, illetékfizetési kötelezettség, ÁFA).
Április 5-én az elektronikus ügyviteli ismeretekről Payer
Barbara könyvtáros és oktató tartott továbbképzést.
Elsőként az állami szervek tájékoztató weboldalainak és az
e-kormányzat megteremtésének fejlődése, a back- és frontoffice, a kapcsolati háló fejlesztése, szabályozásuk volt a
téma. A továbbiakban az e-közigazgatás és eközszolgáltatások között a régi és új kormányzati portál, a
magyarorszag.hu struktúrája, sajátosságai, az Ügyfélkapu,
és az APEH oldala mellett a nyilvantarto.hu, a @kekkh.hu
(Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala) került bemutatásra. Az einfoszabadság címén közadattárakról (NAVA, NDA),
közadat-szolgáltatásokról esett szó (www.kozadattar.hu,
www.kozlonyok.hu, www.parlament.hu, www.birosag.hu,
nrt.bm.hu). A nap második felében gyakorló feladatok
egész sora várt a résztvevőkre, melyek során az előzőek
mellett az OEP, a dr.info.hu és a kozigallas.gov.hu oldalának
hasznossága is megmutatkozott.
Április 19-én a tréneri ismeretekről szólva először dr.
Hangodi Ágnes, a Könyvtári Intézet oktatási osztályának
osztályvezetője a felnőttképzés jogszabályairól, a
felnőttképzési tevékenységről beszélt. Nemcsak a szakmai
képzés, hanem a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatások irányítói, feltételei, ellenőrzése, kötelező
dokumentumai is felsorolásra kerültek. Külön szólt a
képzési programról, a felnőttképzési szerződés tartalmáról,
a korábbi rendelethez viszonyított változásokról.
Részletesen vázolta a program-akkreditációt, a módosító
javaslat legfőbb pontjait és a tanfolyamszervezéssel
kapcsolatos feladatokat.
Payer Barbara az e-learning oktatásban betöltött
szerepéről, a különböző tanuláselméletekről tartotta a
következő blokkot. A hazai állapotokra a hiányos
infrastruktúra és az alapvető számítógépes ismeretek
hiánya miatt a Web 1.0 a jellemző, de a 2.0-s elemeket is
bemutatta. A történeti áttekintésen túl kitért az egyes
generációkra, a tanár- és tanuló-központú szemléletekre, a
zárt és nyílt oktatási rendszerek előnyeire és hátrányaira. A
kiértékelési példák során nem mulasztotta el saját
tapasztalataival kiegészíteni azokat a módszereket,

amelyekkel a tanulók felelősségérzetét, az e-learning
eredményességét növelni lehet. Ismertette a kognitív
digitális taneszközöket, ergonómiai szempontokat, a
tutorral szembeni elvárásokat. Két távoktatási
keretrendszerre (Moodle, Ilias) hívta fel a figyelmet és
mutatott példát az ingyenes online tananyagokra. Az
információs írástudás motivációit, a mentori szerepet, az
egyes élethelyzetekben felhasználható IT eszközöket és
szolgáltatásokat olyan tippek zárták, amelyek segítségével a
tréner az időseket is sikerélményhez juttathatja.
Május 3-án a NEFMI Könyvtári Osztályáról
mindannyiunk által jól ismert dr. Skaliczki Judit tartott
átfogó képzést a minőségügyi ismeretekről. Az akkreditált
tanfolyamként is oktatott téma nehezen volt feldolgozható
egyetlen nap alatt. Még címszavakban is nehéz felsorolni:
fogalmak, minőségi szemlélet alapfeltételei, a
dokumentáció elemei, IFLA/UNESCO irányelvek,
szolgáltatási előírások, a minőségpolitika kialakításának
lépései, vezetők felelőssége, gazdálkodás, minőségi szintek
és előírások. Külön blokkban tárgyalta a stratégiai
tervezéssel és a terv készítésével, illetve értékelésével
kapcsolatos tudnivalókat. Nem maradhatott ki a
problémafeltárás és a munkacsoport kialakítása,
működtetése sem a csoport tagjai által követendő
magatartástól a vezetői képességekig és vezetési elvekig.
Az MKE ezzel a projekttel ismét bizonyított. A
továbbképzésben résztvevő mintegy 45–50 civil képviselő
szervezete működtetéséhez hasznos ismeretekkel, sokan
személyre szóló gyakorlati tanácsokkal gazdagodott.
Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)
Gödöllő és az európaiság
Az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete
2011. július 6-7-8-án
rendezi meg XVIII.
országos tanácskozását. A
helyszín ezúttal Gödöllő
lesz, amely Magyarország
soros európai uniós
elnöksége kapcsán kiemelt
figyelmet kapott. A városban és a Királyi Kastélyban
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számos felújítás történt, megszépültek a közterek, a parkok
és a fontosabb műemlékek is.
Európaiság és nemzeti, helyi értékek címmel a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ ad helyet a
konferenciának. A szakmai előadások a nemzeti értékekről,
a TÁMOP 3.2.4. keretében történt helyismereti
fejlesztésekről, az európai és európai uniós tájékoztatásról,
digitalizálási törekvésekről, a digitális oktatás helyzetéről
nyújtanak átfogó ismereteket. Bemutatásra kerül a győri
Kisalföldi Tudástár, a százhalombattai városi archívum, a
Gödöllő monográfia I-II. kötete és a gödöllői helytörténeti
kutatás fő irányai. Terveznek retro-estet az MKE HKSZ
mindennapjaiból.
Gödöllő 2011-ben a „barokk év” kapcsán több
rendezvényt is szervez. A konferencia alkalmával meg
kívánják ismertetni a résztvevőkkel a kastélyban végzett
helyismereti és múzeumpedagógiai munkát, valamint a
város egyéb közgyűjteményeit is.
Szabadidős programként kínálják természetesen a
Gödöllői Királyi Kastély megtekintését, városnéző sétát,
Máriabesnyő és az „Antal-út” nevezetességeit.
Az országos tanácskozáson adják át a Kertész Gyula
emlékérmet.
Jelentkezési határidő 2011. június 3.
Program és regisztráció a könyvtár honlapjáról
( h t t p : / / w w w. g v k i k . h u ) , k ö z v e t l e n ü l a
https://sites.google.com/site/helyismeretigodollo2011/
linkről érhető el.
Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)

(http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu ). A
három napos konferencia idén is kínál lehetőséget már a 0.
és a 4. napon is könyvtárbemutatókra, szabadidős
programokra Pécsen és környékén, kötetlen ismerkedésre,
tapasztalatcserére.
A hagyományoknak megfelelően a vándorgyűlésen több díj
átadására is sor kerül. Ismét gazdára talál a Fitz Józsefkönyvdíj, melyet a 2010-ben Magyarországon megjelent
esztétikailag, könyvészetileg, ugyanakkor tartalmában is
értékes és magas színvonalú könyvek közül a könyvtárosok
terjesztenek fel. Idén az egyesületi tevékenységéért,
könyvtárügyben szerzett érdemeiért öt hazai és egy
határainkon túli magyar könyvtáros vehet át MKE
Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díj is kiosztásra kerül.
A programokról – melyek folyamatosan kerülnek
feltöltésre –, részletes információ olvasható, valamint a
jelentkezési lap letölthető a vándorgyűlés honlapján
(http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu).
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
összességében harmincezer forinttal támogatja a
vándorgyűlésen való részvételt, amely megoszlik a
jelentkezők arányában. Visszajelzés a regisztrációról a
klari@jamk.hu e-mail címre küldhető.
Találkozzunk Pécsett!
Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ)

Az MKE 43. Vándorgyűlése
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanulás, tudás, műveltség
– Könyvtárosok a jövő szolgálatában címmel rendezi meg 43.
vándorgyűlését, melynek 2011. július 14-16. között a Déldunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont ad
otthont Pécsett. A konferencia témaválasztása arra a
kulcsszerepre irányítja a figyelmet, melyet a könyvtárosok
az információs társadalom címben jelzett értékeinek
szintetizálásában, megőrzésében és átadásában töltenek be.
Az MKE számos szervezete és szekciója készül tartalmas
önálló programmal, melyek folyamatosan kerülnek
feltöltésre a vándorgyűlés honlapján
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Pályázatok

Együttműködéssel az Országgyűlési Könyvtárban

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat 2011

A magyar országgyűlés elnöke pályázatot hirdet Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel.

Oktatási és kulturális intézmények programjainak,
fejlesztéseinek támogatására hirdet pályázatot a Bethlen
Gábor Alapkezelő.
A pályázat célja a magyarság összetartozása jegyében
értékteremtő, konkrét szellemi vagy tárgyi eredményt
felmutatni tudó programok megvalósításának ösztönzése,
e célokat tükröző pályázatok támog atásával.
A következő témákban lehet pályázni
- magyar nyelvű, oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és
felsőoktatási intézmények, háttérintézmények programjainak támogatására;
- felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatására;
- magyar történelmi és kulturális örökség ápolására, kulturális és hagyományőrző programok támogatására;
oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének,
illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási
költségeinek támogatására;
- egyházi intézmények, közösségek, civil és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatására;
valamint magyar nyelvű média, színházi programok és
könyvkiadás támogatására.

A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar
könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai
eg yüttműködésének
elősegítése, támogatása.
A résztvevőknek az
Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy
hónap során lehetőségük nyílik a könyvtár
állományának, szolgáltatásainak, működésének
megismerésére; saját szakmai tevékenységük bemutatására;
kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési
projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre,
az Országgyűlés munkájába való betekintésre.

Az elnyerhető támogatás összege legalább 600 ezer, de
legfeljebb 5 millió forint. A támogatás keretösszege nyári
programok esetén 400 millió forint, egyéb programoknál
600 millió forint
Pályázati határidő: 2011. június 10. (nyári programok),
2011. június 30. (egyéb programok)
Bővebb inf or máció: www.bg azr t.hu/id-340megjelentek_a_magyar_kulturaert_es.html

Az ösztöndíj keretében 2011. szeptember 1–30. között
hat Kárpát-medencei és kettő magyarországi
szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az
Országgyűlési Könyvtárban.
A pályázatról, a pályázati feltételekről és az ösztöndíj
program tartalmáról a
http://www.ogyk.hu/osztondij/2011_0428__Palyazati_f
elhivas.pdf címen tájékozódhatnak.
Szépirodalmi pályázat
A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt
pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, novellák,
elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, esszék,
tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások,
dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására vagy

21

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
idegen nyelvből fordítására. Alkotói elgondolásokat is
fogadnak. Ezek megvalósítását, és a beküldött művek
javának közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút
folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati alapból
ösztönzi.
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett,
eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó
levelet, és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus
közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie kell
a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha van, akkor
email-címének is).
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei szerint a
Napkút Kiadó gondozza.
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munká(k)ra.
Eredményhirdetés: 2012 eleje.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj
nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt.
Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, akár több
műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. Bővebb információt
az érdeklődők a http://www.napkut.hu oldalon találnak. A
pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton
(napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím:
Budapest, 1014, Szentháromság tér 6. mfsz. 29.).
Képzések
Segédkönyvtáros-képzés
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al-1919) 2011
őszére újra meghirdeti emelt szintű segédkönyvtáros képzését
könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 00 00).
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2-től 2012.
június 15-ig.
A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési
idő 2x50 óra könyvtári
Jelentkezési határidő: 2011. június 30.

gyakorlatot tartalmaz.)
A jelentkezéshez szükséges feltételek: Érettségi
bizonyítvány
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827
Budapest, Budavári Palota F. épület 540. terem, 645. terem
Részvételi díj: 150.000,- Ft. A képzés díja nem
tartalmazza a vizsgadíjat.
További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-820, email: tothandi@oszk.hu
A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai
(IKT) alapjai
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete
2011 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés
információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című,
digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési szakját.
A képzési idő: 2 félév.
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. Jelentkezni a
PTE FEEK honlapján található jelentkezési lap
(http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felveteli
/szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet.
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc)
oklevél.
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem,
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs,
Szántó Kovács János u. 1/b.
A képzési forma: levelező munkarend.
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.
A szak oklevél kiadásával zárul. Az oklevélben szereplő
szakképzettség megnevezése: infomédia szaktanácsadó.
A könyvtáros mint felnőttoktató
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL1919 felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011
őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató andragógiai ismeretek könyvtárosoknak (PLP 903) elnevezésű
60 órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20-21-22-23.,
27-28-29-30.
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Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6.
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképzettség
A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem.
Részvételi díj: 40.000.- Ft
Tanfolyamfelelős: Tóth Andrea; tel: 224-3820; e-mail:
tothandi@oszk.hu

Hasznos információk
Nyári akadémia könyvtárostanároknak
A Könyvtárostanárok Egyesülete a NKA támogatásával
2011-ben Modern iskolakép modern könyvtár-pedagógiai
módszerekkel címmel rendezi meg immáron 13. Nyári
Akadémiáját, ezúttal Békéscsabán.
Időpont: 2011. június 29 – 2011. július 2. + július 3.
Helyszín: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár,
Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Bővebb információ:
http://www.ktep.hu/XIIINYAK_elo
Minden kedves könyvtárostanár, könyvtáros, tanár
kollégát és érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
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ÖKO-esték a megyei könyvtárban

EBSCO nyílt nap

Tatabánya
A József Attila Megyei Könyvtár ÖKO-estjeinek utolsó
előadása június 20-án 17.00 órakor lesz. Kisfaludy
György időfizikus, újságíró előadását hallgathatják meg az
érdeklődők, melynek címe: Visszatérő világvége. Az est
házigazdája Nász János könyvtáros.

Budapest
A Minerva-EBSCO szeretettel várja az adatbázist jól, és
kevésbé jól ismerőket a hatodik alkalommal
megrendezésre kerülő magyarországi EBSCO Open Day-re:
Időpont: 2011. június 21. (kedd) 9:30 és 15:30 között.
Helyszín: Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvű
Egyetem (1088 Budapest, Festetics Palota, Pollack Mihály
tér 3.)
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Hírünk az országban
- válogatás Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1. KOMÁROM megyei közgyűlés. Ill. = Magyar Horgász, 5.
sz. 25. l.
- Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek
Szövetsége március 5-én tartotta küldött-közgyűlését.
2. FALUSI polgármesterek. Csak a fele főállású. Ill. = Heti
Világgazdaság, máj. 14. 20. l.
- Komárom-Esztergom megyei példákkal, adatokkal.
3. HALMI Péter Pál: A vadászati kultúra az oktatás és nevelés
szolgálatában. Ill. = Nimród, 5. sz. 29. l.
- Pusztavám; Malomerdő Panzió és Üdülőház Ökoturisztikai
Központ: EURON Pedagógiai Intézet, Országos Magyar
Vadászkamara, Vértesi Erdő Zrt.; Háromnapos továbbképzés
a magyar vadászati kultúráról, a vadászati jogról, a vadászat
gyakorlatáról, a vadgazdálkodásról, illetve ezen ismeretek
gyerekeknek történő átadásáról az óvodai, iskolai nevelésben
és oktatásban.
4. FELEDY Balázs: Aranylemezek - Túl a textilen, de... E.
Szabó Margit textilművész kiállítása. Ill. = Magyar
Iparművészet, 1. sz. 38-40. l.
- E. Szabó Margit textilművész Tita Aranylemezek című
kiállításán elhangzott megnyitó.
5. OMME-hírek. Ill. = Méhészet, 5. sz. május 16-17. l. - Az
Országos Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesülete
április 9-én tartotta küldöttközgyűlését, tisztújításról, 2010.
évi beszámolók statisztikai adatokkal, 2011. évi tervek.
Komárom-Esztergom megyei vonatkozásokkal.

BAKONYSZOMBATHELY
6. LENGYEL Zoltán: A helyzet változatlan. A mi
„mintagazdaságunk”. Ill. = Kistermelők Lapja, 5. sz. 11. l.
- Bakonyszombathely; Vencel Tibor tehenészetéről.

BÁBOLNA
7. SZABÓ Emese, F.: Pénzéhez juthat a Bábolna = Napi
Gazdaság, máj. 7-9. 2. l.
- Bábolna Zrt. felszámoló cége hozzáférhet a társaságnak
2004-ben odaítélt nemzetközi kiegészítő támogatásához.
8. REKORD számú részvétel. Ill. = Kistermelők Lapja, 5. sz.
15. l.
- Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.: VIII. Bábolna Derby
Nemzetközi Távlovas verseny, 14 országból 158 nevezés.

9. A HOZZÁADOTT tápérték. Bábolna Takarmány. Ill. =
Kistermelők Lapja, 5. sz. 22. l.
- Bonafarm Bábolna Takarmány, partnerkapcsolati road show.
10. ÚJABB szakmai elismerést kapott a Bonafarm-Bábolna
Takarmány Kft. Ill.= Kistermelők Lapja, 5. sz. 22. l.
- XVIII. Alföldi Állattenyésztési Kiállítás: a Magyar
Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2011, a BonafarmBábolna Takarmány Kft. Termo hőstressz elleni szarvasmarha
termékcsaládja Termékdíj a magyar mezőgazdaságért II.
helyezést ért el a Takarmányozás kategóriában, illetve
Eurplex szerves kötésű mikroelem termékeik is elismerésben
részesültek.
11. MÉNESBIRTOK. Meghallgatták Budait = Magyar
Nemzet, máj. 18. 2. l.
- A Nemzeti Ménesbirtok Zrt. jogcím nélkül utalt át 365 millió
forint közpénzt a felszámolás alatt álló Bábolna Kft.-nek.

CSÁSZÁR
12. FÖLDTULAJDONOSOK kálváriája Császáron. Az
ingatlan-nyilvántartás szerint a felszámolás nyomán eladott
területek nem voltak a termelőszövetkezet tulajdonában. Ill. =
Magyar Nemzet, máj. 4. 5. l.
- Beke Gyöngyi polgármester, földtulajdonnal kapcsolatos
pereket vesztettek el gazdák, a Hilltop Rt. Neszmély
tulajdonosai Keresztury Éva és Török Imre jelenlegi
tulajdonosokkal szemben.
13. MERÉNYI Alexandra: Huszonhárom év az egynyáritermesztésben. Ill. = Kertészet és Szőlészet, máj. 4. 20-22. l.
- A Pataki Kertészet (1984-) bemutatása.

DOROG
14. LEÉL-ŐSSY Szabolcs: A termálkarsztos barlangok
etalonja. Ill. = Élet és Tudomány, máj. 6. 563. l.
- Könyvismertető; A dorogi Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) által kiadott "A
Sátorkőpusztai-bartlang monográfiája" című könyv
ismertetése.

ESZTERGOM
15. DIÓSZEGI József: Egy műszakra állt át a Suzuki
Esztergom. Ill. = Napi Gazdaság, máj. 3. 3. l.
- Magyar Suzuki Zrt. egyelőre a japán katasztrófa okozta
alkatrész-utánpótlás miatt csökkentette a termelést.
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Hírünk az országban
16. ALKATRÉSZ hiány a magyar Suzukinál. = Magyar
Nemzet, máj. 4. 12. l.
- Magyar Suzuki Zrt., május elejétől három hétig
alkatrészhiány miatt egy műszakban termel az esztergomi
gyár.
17. TARICS Péter: Húsz éve temették újra Mindszentyt.
Emlékmise a néhai bíboros tiszteletére Esztergomban. Ill.=
Magyar Nemzet, máj. 9. 5. l.
- Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek.
18. ELNÉZÉST kért Tétényi Éva a jegyző miatt [Hír] =
Népszava, máj. 9. 2. l.
- Tétényi Éva polgármester, városi önkormányzat, jegyző.
19. LENGYEL Tibor: „Alsóház” alakult Esztergomban =
Népszava, máj. 17. 3. l.
- Tétényi Éva független polgármester, 17 fővel kezdi meg
munkáját a megalakult „alsóház”.
20. L. T.: Esztergom: teljes káosz. Lemondásra szólította fel
tegnap Tétényi Éva polgármester a képviselőket. Ill. =
Népszava, máj. 20. 2. l.
21. Alkotmányt sértett a kormánypárt = Népszava, máj. 21. 2.
l.
- A helyi képviselő-testület fideszes többsége csütörtökön
megtartott képviselő-testületi ülése nem felelt meg a
törvényes feltételeknek.

KISBÉR
22. SZARVAS Szilveszter: Hazaviszik a kisbéri félvért.
Hungarikummá akarják nyilvánítani hazánk egyik
leghíresebb lófajtáját = Magyar Hírlap, máj. 7. 8. l.
- Janászik Andrea a Kisbéri-Gidrán Lótenyésztő Országos
Egyesület tenyésztésvezetője, hagyományteremtő
lovasfesztivál 2011.05.07-08.

KOMÁROM
23. BORUZS Katalin, Szabó Géza: Limes vagy Ripa
Pannonica? Új utakon Pannoniában. Ill. = Élet és Tudomány,
máj. 20. 614-616. l.
- Brigetió (Komárom-Ószőny); 2003-ban került fel az
UNESCO Világörökség Magyar Várományosi Listájára a
római limes magyarországi szakasza, ripa Pannonica
magyarországi szakaszáról.
24. VELKEI: Feljelentés-sorozat Komáromban = Magyar
Nemzet, máj. 23. 2. l.
- Feljelentéseket tett a komáromi önkormányzat a helyhatóság
korábbi gazdálkodásával kapcsolatban.

KÖRNYE ld. 27.
TATA
25. LOVAG Zsuzsa: XXI. Őszi Kerámia Tárlat. Ill. = Magyar
Iparművészet, 18-21. l.
- A Magyar Keramikusok Társasága évről évre megrendezi
ősz tárlatát, amelyen a kortárs iparművészetről kaphatunk
helyzetjelentést. Szemereki Teréz állandó résztvevője az őszi
tárlatnak.
26. ÚJ ünnepet javasol a KDNP = Népszabadság, máj. 3. 2. l.
- Michl József képviselő. Tata polgármestere önálló
indítványa: augusztus 15. Nagyboldogasszony napjának
munkaszüneti nappá nyilvánítása.

TATABÁNYA
27. DIGITÁLIS árammérőket gyártanak Tatabányán = Napi
Gazdaság, máj. 13-14. 3. l.
- Tatabánya, Környe, Tatabánya-Környe Ipari Park, Becom
Elektronics Hungary Elektronikai Gyártó és Kereskedelmi
Kft., digitális villanyórákat gyártanak majd az újonnan épülő
üzemcsarnokban.
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