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Kitüntetések Mikola Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-
tudományi Kar Könyvtárának könyvtárosa;

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából közgyűjteményi és Somorjai Olga, az Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti 
közművelődési dolgozókat tüntetett ki Réthelyi Miklós nemzeti Tárának könyvtárosa;
erőforrás miniszter. Szilágyi Irén könyvtáros, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és 
Gratulálunk a díjazottaknak, és külön elismerésünket fejezzük ki Művelődési Központ megbízott igazgatója;
Csombor Erzsébetnek, a Komárom-Esztergom Megyei Szivi Józsefné könyvtáros, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Önkormányzat Levéltára igazgatójának, aki Széchényi Ferenc-díjat Könyvtára gyűjteményszervezési igazgatója.
kapott. 

Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki:
Széchényi Ferenc-díjat vehetett át továbbá:

Smiriné Kokauszki Erikát, a köröstarcsai Szabó Károly Művelődési 
Dr. Bartos Éva könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár, Ház és Könyvtár vezetőjét
Könyvtári Intézet igazgatója;
Fodor István levéltáros, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója; Pauler Gyula-díjat vehettek át:
Dr. Hervay Ferenc Levente ciszterci szerzetes atya, a Zirci Ciszterci 
Apátság Újkönyvtára könyvtárvezetője; Dr. Sipos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári 
Dr. Madas Edit tudományos kutató, irodalomtörténész, az MTA Gyűjtőlevéltára
doktora, Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria Hungariae levéltárosa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke
Kutatócsoport; Dr. Lakos János, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, levéltári 
Varga Róbert könyvtáros, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár vezető-szakfelügyelő;
nyugalmazott igazgatója. Dr. Hudi József, a Dunántúli Egyházkerület Levéltárának 

főlevéltárosa, levéltár-igazgató;
Szinnyei József-díjat vehetett át: Horváth J. András Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa, 

főosztályvezető
Ásványi Ilona könyvtáros, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 
könyvtárigazgató helyettese; Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott 
Kovách Margit könyvtáros, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári 
Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály osztályvezetője; tagozata) kitüntetésben részesült.
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Becsöngettek a könyvtárban! Külön figyelmet fordítanak 
rá, hogy a módszereket 

Tata egészen az alapoktól maga-
Bár még nincs szeptember, 2011. augusztus 10-én a Móricz Zsigmond sabb szintig mutassák meg a 
Városi Könyvtárban mégis becsöngettek az ott dolgozóknak. jelentkezőknek. Első alka-
Az intézmény tovább törekszik a saját, valamint a kistérségi partnerei lommal a keretes gyöngyszö-
szolgáltatásainak fejlesztésére. Ennek érdekében egy pályázat (TIOP vés módjával és legfontosabb 
1.2.3) keretében megvásárolt Textlib (integrált könyvtári rendszer) eszközeivel ismerkedtek meg 
használatával ismerkedtek meg a Tata környéki községek könyvtárosai. a résztvevők. A tanulás és 

Az oktatás fő célja a tényszerű gyakorlás közben jóízűen 
ismeretek és gyakorlati tapaszta- beszélgettek a megjelentek, 
latok átadása volt. A megjelentek kérdezgették egymást eddigi 
megismerkedtek a program tapasztalataikról. A kialakult barátságos légkörben mindenki segített a 
felépítésével, fő parancsaival. másiknak. A klub látogatása teljesen ingyenes, és bármikor 
E z u t á n  a  m á r  m e g l é v ő  csatlakozhatnak új tagok. A technikák bemutatásakor az eszközöket a 
könyvállományok feldolgozá- klub biztosítja. Mindazok, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel a 
sának (honosításának) lépéseit könyvtárban, jelentkezhetnek személyesen, vagy emailben, esetleg 
vették át részletesen. Megtanul- telefonon.
ták az adatbázisban található Dollmayer Bea (MZSVK Tata)
rekordok kiegészítését, importá-
lását, saját kezű bevitelét.

A képzés megszervezésére a TÁMOP 3.2.4 pályázat adott lehetőséget. 
Az oktatás könnyed hangulatban folyt, a felmerülő kérdéseket, Megyei könyvtárkép röviden
problémákat, ötleteket közösen beszélték meg a könyvtárosok. 

Dollmayer Bea (MZSVK Tata) Olvasótábor 

Komárom
Olvasótábort szervezett a Jókai Mór Városi Könyvtár. A nagy sikerű 

Kézimunka Klub alakult a könyvtárban! táborban írástörténeti oktatással, drámajátékokkal, kézműves 
foglalkozásokkal várták a gyerekeket a könyvtárosok.

Tata
Napjainkban egyre nagyobb az érdeklődés a különböző kézműves Micimackó
foglalkozások iránt, ezért a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
dolgozói összefogtak, és 2011. augusztus 11-én megalakították az Nyergesújfalu
ingyenes Kézimunka Klubot. Ennek célja, hogy minden érdeklődővel Júliusban Milne Micimackójával ismerkedhettek meg a gyerekek az Ady 
megismertesse azokat az ismert és kevésbé ismert technikákat, Endre Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárának 
amelyeket régebben nap mint nap űztek otthonaikban az elődeink. programjában.

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677
feketsne.anita@jamk.hu
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Lánczos Zoltán (1914.02.26. Gyalár - 1985.05.04. Budapest)

Lánczos Zoltán (1914.02.26. Gyalár - 1985.05.04. Budapest)
Számos érdekes, kuriózum számba menő kisebb történeti írásai közül itt 
csak A sörfőzés múltja Esztergomban és Komáromban (1982) és a Komárom 

Lánczos Zoltánnak a Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményében megye és a dohány (1983) című kéziratát említem meg. Életrajzi ihletésű 
őrzött Komárom-Esztergom megyei vonatkozású helytörténeti művei lehetett Szénporos arcélek (1977) című írása.
kéziratos munkáink között különle- Szintén életrajzi, de nem megyénkhez kapcsolódó vonatkozása van két 
ges helyet foglalnak el. Mindenekelőtt munkájának, amelyeket budapesti gyűjtemények engedélyével közlünk: 
azért, mert a szó szellemi és fizikai Egy szerzetesnövendék naplójából, A gellérthegyi szikaltemplom.
értelmében egyaránt különleges Tatabányán, talán a szervetlen fejlődés okán mindig is fontosnak 
életutat magáénak tudó szerzőtől tartották, tartottuk a helyhez kötődést, megyénk múltjának ápolását, a rá 
származnak. vonatkozó információk gyűjtését, közkinccsé tételét, amelyben Lánczos 
Lánczos Zoltán a régi értelmiség Zoltán értékes munkásságot fejtett ki. Műveinek közzétételét, értékes és 
képviselője,  1945 után, mint érdekes gondolatait családja, Salamon Zsigmondné Lánczos Anikó és 
„osztályellenség” került 1951-ben a Salamon Gábor jóvoltából, szíves közreműködésével és engedélyével 
tatabányai rabbányába. Fizikai most a világhálón is megosztjuk, reményeink szerint nemcsak 
munkásként kényszerből, „közérdekű helytörténeti kutatókkal, de szélesebb érdeklődői körrel is. Köszönet 
munkásként”vette ki részét a helyi érte minden ebben segítőnek, családnak és munkatársaknak egyaránt.
bányászatból, a fiatal város építésé- Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
ből. 1957-67 között vájárként 
dolgozott ugyanitt. Értelmiségiként 
kapcsolatot tartott a könyvtárral 
azután is, hogy 1967-ben Budapestre 
költözött. Az itt tartózkodása idejéből 
mindössze két kéziratot őrzünk. Az 
Adatok Komárom megye történetéhez 
(1965) és az Egy tatai keramikus család 
sikerei és tragédiája (1965) című munkái 
már előre jelzik a '70-es és '80-as évek 
kutatásait. Budapesten is kutatta a 
meg ye tör ténetét ,  népra jzát .  
Különösen a '70-es évek második 
felétől ajándékozott kéziratos munká-
iból könyvtárunknak, - ez a kapcsolat 
haláláig megmaradt. 1-2 évente küldte 
ajándékait Práter utcai lakásból 
egykori lakó- és munkahelyére.
Érdeklődése több területre terjedt ki. Nagyobb művei: Komárom vármegye 
a 18-19. században, Közhivatalok és tisztségek Komárom és Esztergom megyékben 
a XI-XX. században ma is értékes adatokkal szolgálnak helytörténeti 
kutatóknak. Meg kell említenünk szerepét a '70-es évek második felétől 
megyénkben is zajló, mára már szinte legendássá vált 'földrajzi név'-
gyűjtésben, melynek gyümölcse Lánczos tollából a Komárom és Esztergom 
megyék helynevei a XII. századtól napjainkig (1977) című munkája. Írt 
módszertani művet. Hogyan fogjunk a helytörténet-kutatáshoz? címmel, 
amelyet haszonnal forgathattak az akkoriban fellendülő honismereti 
mozgalomban résztvevők. (1977)
*A fotóra kattintva megnyitható ez e-könyvtár vonatkozó oldala

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

hagyatéka a megyei könyvtárban és a világhálón*
Lánczos Zoltán (1914.02.26. Gyalár - 1985.05.04. Budapest)
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2A tatabányai kistérség könyvtárai a statisztikai adatok tükrében Legnagyobb könyvtárral Szárliget rendelkezik (125 m ), a legkisebb 
2könyvtári épületet pedig Héreg tartja fenn (50 m ). (Megjegyezendő, 

Minden év statisztikai adatszolgáltatással indul a könyvtárak és levéltárak hogy a Könyvtári Intézet által kidolgozott ajánlások szerint 1000 lakosra 
2életében, melynek a közgyűjteményeket gondozó intézmények a átlagosan 50 m -nyi alapterület lenne alkalmas a megfelelő könyvtári 

288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet alapján kötelezően tesznek ellátásra. Többek között ezt is elemzi Somogyi József  A települési 
eleget. könyvtárak helyzetéről. Kísérlet normatívák alapján 2005-2009 című 
A statisztikai adatlap kitöltéséhez szükséges számok megtalálása, .
összesítése, rögzítése még a pontos és folyamatos adatgyűjtés mellett is A községi könyvtárak átlagosan 3,67 napon tartanak nyitva egy héten, 
kihívás a könyvtárak számára, ezért talán egy kicsit „fázunk” a statisztikai 11,78 órában. Vértesszőlősön heti 5 napon, Várgesztesen és 
adatszolgáltatástól. A mutatók gyűjtése és rendszerezése azonban Vértessomlón heti 2-2 napon fogadja a könyvtár az olvasóit. A heti 
természetesen nem öncélú. Az adatok feldolgozása az nyitva tartási órák száma viszont Gyermelyen a legnagyobb, heti 25 óra, 
intézményvezetők és -fenntartók számára alkalmat teremthet az míg a legkevesebb Várgesztesen, heti 4 óra.
összehasonlításra, az erősségek és gyengeségek felmérésére, saját Összességében egész évben átlagosan 160,67 órában voltak nyitva a 
intézményük qualitásainak elhelyezésére más, hasonló adottságú könyvtárak a kistérségben.
könyvtár adatainak összevetésével, s a statisztikai adatok végső soron 
döntés-előkészítői szerepükkel kerülhetnek az érdeklődés Szolgáltatások
középpontjába.
A Könyvtári Intézet minden évben feldolgozza az országos adatokat, A könyvtárak szolgáltatásait összesen hét kategóriában vizsgálta a 
melyeket honlapján bárki elérhet, éppúgy, ahogy Somogyi Józsefnek, statisztikai adatlap:
az Intézet statisztikusának publikációit is, melyek az adatok értelmezése 1. Kölcsönözés: mind a 9 könyvtárban lehet könyvet és 
mellett azok évekre visszamenő összehasonlításaival is segítik a magyar audiovizuális dokumentumot kölcsönözni, de csak 7 
könyvtárkép iránt érdeklődőket az eligazodásban. könyvtárban van lehetőség időszaki kiadványok helyben 
Az alábbi cikkben szűkebb hazánk, a Tatabányai Többcélú Kistérségi kölcsönzésére (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, 
Társulás települési könyvtárainak legfontosabb adatait hasonlítottam Tarján, Vértesszőlős). 5 könyvtárban kölcsönözhetőek 
össze röviden a 2010. évi tevékenységüket tükröző statisztikai adatok elektronikus dokumentumok (Héreg, Környe, Szárliget, 
felhasználásával. Szomor, Tarján), és 3 könyvtár szolgáltatásai között szerepel a 

házhoz szállítás (Gyermely, Héreg, Szárliget). Elvben minden 
A tatabányai kistérség könyvtárainak módszertani központja a József  könyvtárban volna lehetőség a könyvtárközi kölcsönzésre is, 
Attila Megyei Könyvtár. Összesen 9 települési könyvtárnak nyújtunk de csak néhány könyvtár él vele, ahogy az az alábbi diagramon 
könyvtárszakmai segítséget, gyarapítjuk, dolgozzuk fel állományát. E látható:
könyvtárak a következők:

1. Általános Művelődési Központ Könyvtára (Gyermely) Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma a tatabányai kistérség községi 
2. Héregi Iskolai és Községi Könyvtár könyvtáraiban (2010)
3. Közművelődési Könyvtár (Környe)
4. Klubkönyvtár (Szárliget)
5. Községi és Iskolai Könyvtár (Szomor)
6. Tarjáni Általános Művelődési Központ Könyvtára
7. Községi Könyvtár (Várgesztes)
8. Községi Könyvtár (Vértessomló)
9. Községi Könyvtár (Vértesszőlős)

A könyvtárak alapadatai szerint a könyvtárak által ellátandó közönség 
száma, vagyis a kistérségi lakosság száma 2010-ben – a 2009-es KSH 
statisztikai adatok alapján – összesen 18.098 fő volt. Népesség 
szempontjából a legnagyobb település Környe (a szolgálandó közönség 
száma 4.452 fő), a legkisebb településünk pedig Várgesztes (567 fő).

2A települési könyvtárak alapterülete átlagosan 77,4 m  a kistérségben. 

tanulmányában

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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2. A könyvtár közvetlen, helyben használata szempontjából megelőző selejtezés leltárkönyvekből való kivezetésének 
megnyugtató, hogy minden kiskönyvtárban van olvasóterem. késlekedése is oka lehet a statisztikai pontatlanságnak.

3. Az információszolgáltatás tekintetében kiemelendő, hogy A jelentett adatok alapján mindenesetre az alábbi képet kapjuk a 
6 községi könyvtárban van cédulakatalógus (Szárliget, községi könyvtáraink kölcsönözhető állományának nagyságáról:
Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős), 4 
könyvtár rendelkezik elektronikus katalógussal (Gyermely, Kölcsönözhető állomány (kötet) 2010 
Héreg, Szárliget, Tar ján), és 1 könyvtár végez 
irodalomkutatást (Tarján). A TextLib integrált könyvtári 
rendszer kistérségi lefedettsége 2011 végére – reményeink 
szerint – 7 községi könyvtárat fog érinteni, így a következő évi 
statisztikai adatszolgáltatáskor már ennyien fognak online 
elérhetőségű katalógusról beszámolni.
Minden könyvtár alkalmas arra, hogy közhasznú 
információkat szolgáltasson az érdeklődőknek. 
2 könyvtár – Szárliget és Tarján – végez helytörténeti, 
helyismereti kutatásokat, nemzetiségi ellátás pedig 5 
könyvtárban van (Környe, Szomor, Tarján, Vértessomló, 
Vértesszőlős).

4. A könyvtári rendezvények tekintetében azt mutatják az 
adatok, hogy 2010-ben mind a 9 könyvtárban volt legalább Kistérségünkben is jellemző az az országos tendencia, hogy a 
egy előadás, 7 könyvtár adott helyet könyvtári órának könyvtári állomány nagyon nagy. Sajnos azonban az állomány 
(Várgesztes és Vértessomló kivételével mindegyik), és 4 nagysága általában nem párosul annak használhatóságával. A 
rendezett kiállítást (Környe, Szárliget, Szomor, Vértessomló). jövőben dinamikusabban frissülő, jól kezelhető állomány elérése 
Összesen 109 rendezvényen 2.807 fő vett részt a községi lenne a cél. A községi könyvtáraknak szakítaniuk kellene azzal a 
könyvtárakban. Ez jól mutatja, hogy a kiskönyvtárak is gyakorlattal, hogy ajándékozás útján hozzájuk kerülő 
felismerték a könyvtár közösségi színtér-szerepét. dokumentumokat szűretlenül fogadjanak magukba.
Örvendetes, hogy összesen 28 alkalommal, 462 főt vonzó 
könyvtárhasználó-képzést is szerveztek a községi Könyvtárhasználat
könyvtárakban 2010-ben.

5. A számítógép-használat is szerepel a községi könyvtárak Az olvasók könyvtárhasználatát három adat tükrében vizsgáltam:
szolgáltatásai között. A 9 könyvtárból 8-ban van lehetőség 1. Hány fő volt 2010-ben a könyvtárba beiratkozott, 
internetezésre (mindegyiknél biztosított a szélessávú internet- úgynevezett regisztrált használó, s közülük mennyi volt 
kapcsolat), nincs viszont internet-kapcsolat Vértessomló újonnan regisztrált, azaz akik 2009-ben nem tartoztak a 
könyvtárában. 3 községi könyvtárban az office-programok könyvtártagok közé.
használata is megoldott (Gyermely, Környe, Vértesszőlős). 2. Vizsgáltam a közvetlenül, könyvtárban használt és a 
Összesen a kistérségben 26 nyilvános számítógép áll az kikölcsönzött dokumentumok számát és arányát.
olvasók rendelkezéseire, melyből 25 internetes. Csak Tarján 3. Végül összehasonlítottam, hogy a könyvtárhasználók 
könyvtárának van önálló honlapja, melynek látogatottsága 11 személyes (tehát nem telefonon vagy interneten keresztül 
és 100 fő közé esik naponta. történő) használatából mennyi volt az internethasználat.

6. Távoktatással egyik könyvtár sem foglalkozik.
7. Végül fénymásolni 6 könyvtárban lehet (Gyermely, Környe, Regisztrált könyvtárhasználók 2010

Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes).

Állományadatok

A könyvtárak állományadatai csak hozzávetőleges képet mutatnak 
a valóságos tényekhez képest. Az ok általában a hosszú évek óta 
késlekedő állományellenőrzés. Ennek hátrányát nagyon jól lehetett 
érzékelni, amikor a jelentett adatok alapján készültünk fel 6 
könyvtár állományának elektronikus feldolgozására, a TextLib 
könyvtári rendszerhez való csatlakozás kapcsán, és a munka 
közben derült fény arra, hogy a valóságos állomány sok esetben 
jóval kisebb, mint amiről a leltárkönyvek beszámoltak. Másrészt - 6 
könyvtár esetében - az elektronikus állomány-feldolgozást 
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A fenti diagram jól mutatja, hogy 2010-ben mindegyik könyvtár Dokumentum-használat (db) 2010
gyarapodott új tagokkal. A regisztrált használók száma nagyjából 
korrelál a település lakosságszámával. Ez alól kivételt képez 
Vértesszőlős és Vértessomló, ahol a szolgálandó közönség számához 
képest igen alacsony a könyvtári tagok száma.
A tatabányai kistérségben összesen 1654 fő iratkozott be a községi 
könyvtárakba, és ebből 261-en 2010-ben iratkoztak be először, vagy 
hosszú idő után először a könyvtárba.
A könyvtárhasználók korcsoportok szerinti megoszlása is megérdemli a 
figyelmet.

Regisztrált könyvtárhasználók (korcsoportok szerinti bontásban) 2010

A következő diagram azt mutatja meg, hogy hány alkalommal tértek be 
az olvasók a könyvtárba, és ezen alkalmak közül hányszor használták a 
könyvtár internet-szolgáltatását.
Általában elmondható, hogy a könyvtárak még mindig inkább a 
hagyományos szolgáltatásaikkal csábítják az olvasókat. Nem 
helyettesítik a teleházak nyilvánosan elérhető informatikai 
szolgáltatásait. Ugyanakkor minden könyvtárban van könyvtárhasználói 
igény az internetelérés biztosítására.

Általában elmondható, hogy inkább a 65 év alatti korcsoportba tartozók Személyes használat alakulása, ebből internethasználat (alkalom) 2010
a könyvtárhasználók a vizsgált településeken. Ez alól üdítő kivételt képez 
Szárliget, ahol igen jelentős az idősebb korosztály könyvtárhasználata. 
Jellemzően gyakoribb a gyermekek könyvtárhasználata az összevont 
iskolai és községi könyvtárakban (Héreg, Környe, Szomor, Tarján), 
illetve az önálló községi könyvtárként működő Szárligeten.
Vértesszőlősön, Várgesztesen és Vértessomlón a középkorú olvasók 
vannak felülreprezentálva, és ez a helyzet az egyébként iskolai 
környezetben működő gyermelyi könyvtárral is.

Az alábbi diagram a könyvtárba járók dokumentum-használatát mutatja, 
vagyis azt, hogy hány darab könyvet, DVD-t, folyóiratot vettek kezükbe 
az olvasók az elmúlt évben. Az ábra szerint a legaktívabb dokumentum-
használók a környeiek. Szárligeten és a Szomoron is sok dokumentumot 
kölcsönöznek és olvasgatnak a könyvtárban az olvasók. 
Jól látható az is, hogy mely könyvtáraknál helyeződik nagyobb a Munkaügyi létszámadatok
hangsúly a kölcsönzésre, vagyis a könyvek könyvtáron kívüli elvitelére, 
és melyeknél gyakoribb a helyben olvasás, böngészés. A tatabányai kistérség könyvtárai közül 8-ban részmunkaidőben látják el 
Ha összevetjük a könyvtárak állományadatait mutató diagramot az feladataikat a munkatársak (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 
alábbi diagrammal, ismét megerősítést kapunk arra vonatkozóan, hogy a Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértesszőlős), átlagosan 0,26 órában, és 1 
sok könyvtári dokumentum nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy az könyvtárban vállalkozó a könyvtáros (Vértessomló). A 9 könyvtárosból 
olvasók több dokumentumot használjanak. Szárliget, Szomor, Tarján és 8-nak van felsőfokú végzettsége (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 
Héreg esetében a kisebb állomány mellett nagyobb forgalmat láthatunk, Szomor, Tarján, Várgesztes és Vértessomló könyvtárosának). 
míg Gyermelyen, Vértesszőlősön és Vértessomlón a nagy állomány 
mellett is szerényebb a dokumentum-használati kedv. Környe és Kistérségi ellátás
Várgesztes – a legnagyobb és a legkisebb állományú könyvtár – 
állományadataikkal megegyező tendenciát mutatnak: vagyis ezekben a Végül érdemes áttekinteni a kistérségi ellátás néhány fontosabb adatát. A 
könyvtárakban használták a legtöbb, illetve a legkevesebb könyvtári statisztikai adatlap kíváncsi volt arra, hogy az önkormányzatok csak a 
dokumentumot az olvasók. kistérségi normatívából, vagy csak az önkormányzati költségvetésből, 
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illetve mindkét finanszírozási forrást felhasználva működtetik-e a felhasználásra a normatívának személyi kiadásokra. Ez az arány 
könyvtárukat. egyébként három település között oszlik meg (Héreg, Szárliget és 
Az adatok szerint Vértesszőlős kivételével, - melynek könyvtárát csak a Vértesszőlős). Végül, minden egyéb feladatellátásra (kommunikáció, 
normatívából működteti az önkormányzat -, mindegyik település vegyes szállítás, feldolgozás stb.) a kistérségi normatíva 5,78%-át használják fel 
finanszírozási formát alkalmazva tartja fenn a könyvtárat. átlagosan.
A kérdőív kitért arra is, hogy a felhasznált kistérségi normatívát mire 
fordítja az önkormányzat. Kistérségünkben a legnagyobb arányban a A statisztikai adatok természetesen jóval több és árnyaltabb elemzésre 
dokumentumok beszerzését finanszírozza az önkormányzat a adhatnak még lehetőséget, mégis remélem, hogy csak ezen fontosabb 
normatívából, átlagosan 41,33%-át használva fel erre a célra. Átlag változók kiemelése is elegendő rálátást nyújt a tatabányai kistérség 
40,22% -át az informatikai ellátottság javítására, épületfenntartásra, könyvtári helyzetére. 
felújításra fordítják az önkormányzatok. 12,67%-a kerül átlagosan Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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5 éves a testvérkönyvtári kapcsolat Székelyudvarhely és Tatabánya visszament, hogy még több mindennel megismerkedjék. Mások is 
városi könyvtárai között ugyanezt tették egy-két évvel később. Azon nyomban megindult a 

magyar nyelvű könyvek kiszállítása is, amit a rotarysok és a MÜTF 
A kapcsolat előzményei azonban még régebbiek, 2002-ben jártam hallgatói bonyolítottak le. Ezek akkoriban használt, leselejtezett könyvek 
először Székelyudvarhelyen a tatabányai Rotary klub szervezésében. Már voltak, emiatt az udvarhelyi könyvtár is csak korlátozottan tudta őket 
akkor annyira megfogott ennek a Románia kellős közepén lévő kis hasznosítani.
magyar szigetnek az élni akarása, ereje, öntudata, hogy elhatároztam – A 2006. június 23-án aláírt együttműködési megállapodás megkötése 
személyesen is mindent meg fogok tenni, hogy segítsem az ottani után váltak a kapcsolatok élénkebbé, s azóta is rendszeres és főként 
magyar (székely) közösség  megerősítését, esetleges problémáik, gyümölcsöző, köszönhetően a testvérkapcsolat motorjának, Szabó 
gondjaik megoldását. Hogy mi volt az, ami megragadott? Ballagási Károly igazgatónak. Bár Tatabánya városi önkormányzat az 
időszak lévén, amit náluk kicsengetésnek hívnak, egész éjjel csoportban együttműködést anyagilag nem támogatta, több sikeres pályázatot 
járták a diákok az utcákat és olyan szépen énekelték a ballagási nótákat és nyújtott be közösen és külön-külön is a két könyvtár, amiből gazdagítani 
a gyönyörű magyar népdalokat, hogy mai napig fülemben cseng. Olyan lehetett a Székelyudvarhelyi Városi könyvtár állományát. Ezek a könyvek 
szép, ízes magyar beszédet idehaza már régen nem hallottam, mint akkor pedig már kivétel nélkül olyanok voltak, amelyeket az udvarhelyi 
és ott Székelyföldön. Ezért törekedtem a kapcsolat felvételére. könyvtár igényelt. 
Szakmai érdeklődésből meglátogattam az ottani könyvtárat. Kiderült, Most legutóbb augusztus 17-21. között is mintegy 50 könyvet 
hogy fizikai adottságaik sokkal jobbak a tatabányai könyvtáraknál, de szállítottunk ki, köztük a Nobel-díjas klasszikusokat, de vittünk több 
anyagi lehetőségeik szűkösebbek, sokkal kevesebb dokumentum DVD-t is, hogy az ottani igen népszerű filmklubban is több mindent 
beszerzésére van lehetőségük, mint a mi városi könyvtárunknak. tudjanak bemutatni. Előzőleg már elvittek az udvarhelyiek egy digitális 
Hermann Gusztávval, az akkori könyvtárigazgatóval meg is beszéltük fényképgyűjteményt a XX. sz. első felében készült erdélyi felvételekkel 
a kapcsolatfelvételi lehetőségeket. Hazatérve azonnal hozzáláttunk egy és egy al-dunai kirándulásról szóló naplót digitalizálva. 
autóbusznyi könyvtáros csapat összehozására a megyei könyvtáros Ez alkalommal a kiutazók között volt Gyüszi László is, aki szeptember 1-
egyesület néhány tagjával, és már 2003 júniusában kint is volt egy 40 fős jétől a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, s így személyesen is át 
könyvtáros csapat a megyénkből. Udvarhelyi vendéglátóinknak tudta venni a székelyudvarhelyi testvérkönyvtári kapcsolatot.
köszönhetően olyan jól sikerült a kirándulás, hogy volt olyan kolléga, aki 
ugyan először volt Erdélyben, hazajövetelünk után már azonnal Csics Gyula (Városi Könyvtár, Tatabánya)

Határok nélkül
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

9



Beszámoló az első félév egyesületi tevékenységéről  Muhi Orsolya (Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom) 
egy intenzív tanfolyamon szerzett ismeretei alapján az elektronikus 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete az első félévben tananyag és flash animációk készítése szempontjából vázolta a Moodle 
kulturális és szakmai programokat egyaránt kínált tagjainak. keretrendszert. Kotrositsné Hajni a dinamikus elemek készítéséhez 
A Jászai Mari Színház, Népház 2010/2011-es színházi évadjának alkalmazható scripteket, fotógalériákat, automatikusan frissülő 
utolsó előadása január 15-én a megyei egyesület színházbérletével két tartalomformákat, táblázatokat, kereteket, előreugró ablakokat 
főnek – és családtagjaiknak – nyújtott kellmes kikapcsolódást. Az egri mutatatott az ingyenesen elérhető programok közül. Ismertette a 
Gárdonyi Géza Színház Csörgess meg! – mobil revü színészekre és telefonokra DHTML menüszerkesztő programot és a ColorPic színkód generátor 
címmel játszott vendégjátékát Máté Gábor rendezte. alkalmazását is. Szilassi Andrea a   forgalomszámláló új 
Folytatódtak a múlt évben megkezdett honlapszerkesztéssel kapcsolatos szolgáltatásáról, a Google ingyenes online webszerkesztő programjának 
műhelytanácskozások.  Világi Orsolya (JAMK, használatáról beszélt és bemutatta az új Microsoft Webmatrix integrált 
Tatabánya) több, regisztráció után ingyenesen használható online webfejlesztő eszközt. 
webszerkesztő programot mutatott be. Szilassi Andrea (Tatabányai Szilassi Andrea, mint a workshopok ötletgazdája és szervezője minden 
Városi Könyvtár) diaösszeállításban adott áttekintést a szerkesztés alkalommal nagy gonddal készítette elő és vezette le az általában 8–12 
kezdetén felmerülő és megfontolandó kérdésekről, döntésekről, főnek tartott tapasztalatcseréket, amelyek nem csak egyesületi tagoknak, 
alternatívákról. Kotrosits Ferencné (Móricz Zsigmond Városi hanem azok számára is hasznos alkalmakat kínált (és kínálni fog a 
Könyvtár, Tata) az általa szerkesztett honlapokat mutatta be, beszélt a jövőben), akik munkájuk során honlap készítésével, azok színesítésével, 
statikus és dinamikus honlapok előnyeiről, hátrányairól és bevezetett a gazdagításával foglalkoznak. Az egyes előadások, prezentációk és a 
scriptek műhelytitkaiba. műhelybeszélgetéseken készült képek elérhetők a 

 Szilassi Andrea a FrontPage webszerkesztő programmal,  amelyet szintén Andrea szerkeszt. 
az interneten elérhető ingyenes és platform semleges megoldásokkal A február és március jórészt a tagdíjbefizetésekkel, tagtoborzással, a 

megyei szervezet szervezeti és működési szabályzatának, 
beszámolóinak elkészítésével, az MKE országos tisztújítása és a megyei 
taggyűlés előkészítésével telt. Szervezetünk egy ÁSZ felméréshez 
szolgáltatott adatokat a szervezeten belüli önkéntes tevékenységet 
végzők és a munkaidő tekintetében, az MKE NCA-pályázataihoz 
nyújtott információkat, valamint véleményezte, javaslataival segítette az 
MKE új honlapjának szerkesztését.
A február 3-ai MKE tanácsülést a megyei vezetőség február 14-én 
tartott vezetőségi ülése követte a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában, ahol az idei program- és anyagi lehetőségeket 
számba véve kialakította munkatervét. A tagság a március 21-ei 
taggyűlésen észrevételezhette a javaslatokat, miközben elfogadta a 
2010. évi beszámolókat és megvitatta a megyei szervezet SZMSZ-ét. (Ez 
utóbbira az MKE ellenőrző bizottsága még nem reagált. A taggyűlésről a 
KeMLIB 2011. évi 3., márciusi számában számoltam be.)
Március 31-én Szilassi Andrea és Kissné Anda Klára egyéni, 
Pribojszki Mátyásné testületi küldöttként, Gyüszi László pedig 
leköszönő, de újra megválasztott országos elnökségi tagként képviselte 
szervezetünket az MKE közhasznúsági és tisztújító küldöttköz-
gyűlésén. Itt – és a könyvfesztiválon – mutatták be A Magyar ismertette meg a „kezdőket”. Török Csaba (JAMK, Tatabánya) a 
Könyvtárosok Egyesületének története, 1935–2009 című jubileumi kötetet, Google webszerkesztők számára kínált eszköztárából adott ízelítőt, míg 
amelyről Márku Mónika (JAMK, Tatabánya) könyvismertetőjét a Kotrosits Ferencné ezúttal a grafikai elemek készítéséhez mutatott 
KeMLIB előző számában olvashattuk.ingyenes programokat.
Március 8-ától május 3-áig egy NCA-val közös projektnek 
köszönhetően került sor az MKE civil akadémiára, ahol a civil 

Június 20-án

Revolvermaps

Január 24-én

webszerkesztő 
Április 11-én workshop saját honlapjáról,

 
 

 

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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szervezeteket érintő jogi, pénzügyi, elektronikus ügyviteli, tréneri százezer forintot – takarékszelvény-ben lekötöttünk. Három-havonta a 
ismeretekről és minőségmenedzsmentről folyt oktatás, tájékoztatás. A kamatokkal újra leköthető és ezzel a lehetőséggel élünk is. Augusztus 10-
tanfolyamon Kissné Anda Klára vett részt. Beszámolója Civil akadémia: ei forduló-nappal pénzünk 
továbbképzés civilekről civileknek címmel a KeMLIB 2011. 5. (májusi) 1288 forintot kamatozott. 
számában olvasható. Reményeink szerint a 
Április 15–17. között rendezték meg a XVIII. Budapesti Nemzetközi kamatok ellensúlyozzák 
Könyvfesztivált. A megyei szervezet ugyan nem jelentkezett önálló némileg a számlaköltsé-
programmal, de vélhetően a kiosztott meghívókkal többen is részt vettek geinket.
a programokon és bemutatókon. Hogy ez a bő százezer 

forint fedezze mindazt, Május 4-én Muhi Orsolya vett részt azon a tanácsülésen, ahol többek 
amit tagjaink várnak tő-között már a vándorgyűlés részleteiről is egyeztettek, megalakították a 
lünk, ahhoz nagyon ügyes-Fitz díj bizottságot, megvitatták a kitüntetési javaslatokat, egyeztették az 
nek kell lennünk.MKE jubileumi évkönyv terjesztési feladatait és az új honlap fejlesztési 

terveit. A workshopok vélhetően 
továbbra is fenntartják Július 6–8. között Gödöllőn rendezték meg az MKE Helyismereti 
magukat. A színházbér-Könyvtárosok Szervezetének XVIII. Országos Tanácskozását Európaiság és 
letek majdnem húszezer nemzeti, helyi értékek címmel, amely megyénkből több könyvtár 
forintba kerülnek. Van két érdeklődésére is számot tartott. 2011. július 14–16. között az MKE 43. 
testületi tagunk, akiktől a vándorgyűlésén Pécsett Komárom-Esztergom megyéből tizennyolcan 
taggyűlésen mértéktartást kísértük figyelemmel a konferencia eseményeit. (Beszámolók a KeMLIB 
kértünk egy-egy rendezvé-2011. évi 8., augusztusi számában találhatók.)
nyük (vagy akár más 

Sajnos a május 31-ére tervezett esztergomi kirándulás a kevés jelentkező p r o g r a m k ö l t s é g ü k )  
miatt elmaradt. támogatása címén. A 

kirándulásköltségek egyharmad/egyesület–kétharmad/résztvevők Reméljük, hogy legkésőbb a könyvtári hét lezáró akkordjaként – ha nem 
arányát megszavazta a tagság tavasszal. És ígértünk még egy agostyáni is az eredeti programtartalommal, de mindenképpen – sort keríthetünk 
szakmai programot, ahol nyilván számolnunk kell a vendéglátás még a Főszékesegyházi Könyvtár, a Főkáptalani Levéltár, Prímási 
költségeivel, és bízunk benne, hogy egy esetleges előadó kollegális Uradalmi Levéltár megtekintésére, tapasztalatcserére egy kellemes 
alapon maximum útiköltséget kér. (Kardos András így vállalta volna a kikapcsolódás keretében. 
konyvtar.hu bemutatását, de sajnos ő huzamos ideig Angliában 

A Jászai Mari Színház, Népház már megküldte a 2011/2012-es színházi 
tartózkodik.)

évad programját, szervezetünk leadta bérletigényét (két darab). 
Ha valakit „megindított” ez az összefoglaló, tevékenységünkkel, Hamarosan tehát néhány tagunknak – a tavalyi gyakorlat szerint – ismét 
munkánkkal, programjainkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait lehetősége nyílik a színházlátogatásra.
Kristófné Szabó Szerafina elnök (szaszera@etata.hu) és a titkár 
(kissne.anda.klara@jamk.hu) szívesen fogadja.

Végül rövid összesítés taglétszámunkról és 
Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)

pénzügyi helyzetünkről. 

Idén ötvenegyen fizették be tagdíjukat, ebből 
két intézmény testületi tagként (a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár és a dorogi Arany 
János Városi Könyvtár). Összesen nyolc 
új/visszalépő egyéni és egy új testületi 
belépőnk van. Szekciónkénti megoszlás szerint 

egy-egy főnyi képviseletünk van a Gyerekkönyvtári, az Olvasószolgálati 
és a Társadalomtudományi Szekcióban, valamint a Könyvtárostanárok 
Egyesületében. A Helyismereti Könyvtárosok Szervezetében négyen 
regisztráltak. Mindezzel együtt taglétszámunk csupán néhány fővel 
emelkedett a korábbi évekhez képest.

A táblázat 2011. január 1. és augusztus 1. közötti pénzforgalmunkat 
mutatja. A bevételi oldalon feltüntetett támogatás összege a workshopok 
alkalmával történt „nem tagi” befizetéseket jelenti, amelyekből 
gyakorlatilag biztosítani tudjuk (kis haszonnal) az adott vendéglátását is. 
A lehetőségeket mérlegelve május 10-én „vagyonunk” egy részét – 

Egyesületi élet
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Kedves Mazsolakedvelők! kiegészítések elérhetőségét. Illetve, akinek nincs megfelelő okostelefonja 
a QR olvasására, nyomtatásban is megadják a web címet. Az elektronikus Az augusztusi, néhol korábbi szőlőszemeket abba a kosárba gyűjtöttem, 
könyvként vásárolt példányok (nem mellékesen ez nyolc dollár helyett amelyikben olyan hírek kaptak helyet, melyek valamilyen hagyományos 
csak négy dollárba kerül) már alapból tartalmazzák a csatolt tartalmi (korábban akár papíralapú) szolgáltatás digitális másáról, változatáról, 
kiterjesztéseket.továbbfejlesztéséről szólnak. Így olvashatunk e-könyvekről, e-

névjegykártyákról, digitális fényképekről, digitális térképekről, Dátum: 2011. 08. 07.
hírességek beszkennelt leveleiről, de a számítógépek elsőszülötteiről és 
kinézetben már könyvekhez, mappákhoz hasonlító modern 
változataikról is.

Hasznos szemezgetést kívánok a nyár utolsó heteiben! Ha kép, akkor JPG? Nem feltétlenül! Cikkünkben áttekintjük a 
történelmi és ma használatos formátumokat, illetve az is kiderül, hogy Vitéz Veronika, rovatgazda
milyen jellegzetességeik vannak, és melyiket mire érdemes használni.
Dátum: 2011. 08. 08.

Melyikünk ne lenne kíváncsi Madonna 1997-es levelére, Audrey 
Névjegykártya, azaz Business-Card. Mindenki ismeri, és szinte Hepburn Kubricknak írott jegyzeteire vagy Micheal Jordan 
mindenkinek van saját is. Technológia és internet ide- vagy oda, ezek a bocsánatkérő tákolmányára?
kis papírdarabok még jó darabig velünk maradnak.

Dátum: 2011. 07. 04.
Dátum: 2011. 08. 09.

Könnyen lehet, hogy pár éven belül eltűnnek a konferenciákról a 
névjegykártyatartók, amelyek helyére a „pacsizós” adatcserét biztosító Dátum: 2011. 08. 10.
Pokenek kerülhetnek

Dátum: 2011. 08. 01.

Egy frissen fejlesztett e-papír technológia nemsokára olyan hordozók 
gyártását teszi majd lehetővé, amelyeknek nincs szükségük hátsó 

Dátum: 2011. 08. 01. megvilágításra, felületük mégis 260 alkalommal törölhető és újraírható.
Dátum: 2011. 08. 11.

Dátum: 2011. 08. 03.

A következő lehetőségnél forduljon jobbra! - mondja mostantól 
magyarul is a Google navigációs szolgáltatása.

Dátum: 2011. 08. 11.Nagy kampánnyal és nyomában a világlapok beszámolóival dobták 
versenybe a hibridkönyvet, a Melvillhause Publishing új tartalom-
formációját. A The New York Observer tudósítása szerint a találó 
kifejezés mögött az a koncepció áll, hogy a nyomtatott könyv 
impresszum adatai közelében, vagy egyszerűen a kötet utolsó oldalára 
benyomtatják a QR kódot, amely tartalmazza a könyvhöz készített web-

Formátum-kiskáté: digitális képek

Nézze meg hírességek kézírását!
A legkockább névjegykártyák – galéria

Poken - névjegykártya másként (videó)
Ezer százalékkal nőttek az ekönyv-eladások

Videón az elektronikus újrapapír

Mobiltelefonos alkalmazás a könyvek vonalkódjára

Világkiállítás e-könyvekből

Anyósülésen a Google

Hibrydbook: új e-könyves megoldás

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák
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http://techline.hu/gadgets/20110703_hiressegek_kezirasa.aspx
http://nonstopuzlet.hu/poken-a-nevjegykartya-jovoje-20110801.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mobiltelefonos_alkalmazas_a_konyvek_vonalkodjara_kepekkel
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=vilagkiallitas_e-konyvekbol_world_e-book_fair
http://konyvkonnektor.hu/?p=963
http://pcworld.hu/formatum-kiskate-digitalis-kepek-20110808.html
http://techline.hu/gadgets/20110806_geek_kocka_nevjegyek.aspx
http://index.hu/tech/2011/08/10/ezer_szazalekkal_nottek_az_ekonyv-eladasok/
http://www.bitport.hu/megoldasok/i2r-ujrairhato-e-papir
http://www.fn.hu/tech/20110811/google/


Harminc év után lassan búcsúzhatunk a PC-től Meglepő koncepció notebookok

Hőség lesz a Google szerint is

170 oldalas Windows 7 könyv – most ingyen tölthető

Napra pontosan harminc évvel ezelőtt került a boltokba az akkor még Szeretjük az eszköz koncepciókat, hiszen a segítségükkel képet 
szinte megfizethetetlen IBM PC, amelyet az akkor még COCOM-listán kaphatunk arról, mi folyik éppen a dizájnerek műhelyeiben.
lévő magyarok rekordidő alatt lekoppintottak. Áttekintettük három Dátum: 2011. 08. 22.
évtized számítástechnikájának legfontosabb történéseit az XT-től az 
iPadig.

Dátum: 2011. 08. 12.
Minden különösebb felhajtás nélkül a Google Térképen megjelent az 
időjárás funkció is.

Dátum: 2011. 08. 22.
Bár elég sok ingyenes e-könyv érhető el a neten, a szakmai jellegű írások a 
legtöbb esetben fizetősek. Szerencsére nem mindig...

Dátum: 2011. 08. 16.

IT mazsolák
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http://www.origo.hu/techbazis/20110812-harminc-ev-utan-lassan-bucsuzhatunk-a-pctol.html
http://techline.hu/hirek/20110816_windows_7_ebook_ingyen.aspx
http://techline.hu/it_vilag/20110822_koncepcio_notebookok.aspx
http://www.fn.hu/tech/20110822/google_idojaras/


Képzések Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment

A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 30 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek. 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment (PLB 0669) címmel.
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A könyvtáros mint 

A tanfolyam időpontja: 2011. november 22., 23., 24., 25.felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) (PLP 903) címmel.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.A tanfolyam időpontja:

Részvételi díj: 40.000,- Ft 2011. szeptember 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30.

A tanfolyam 30 órás, 1x4 vagy 2x2 nap (illetve a képzés aktuális indítási Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6.
dátuma szerint.) 

Részvételi díj: 40000,- Ft
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség

A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: Palota F. épület 516. tanácsterem
felsőfokú szakképzettség További információ: Dr. Hangodi Ágnes tel.: Tel.: 2243-821;
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári e-mail: hangodi@oszk.hu
palota F. épület 540. terem

További információ: Tóth Andrea; tel.: 224-3820;
Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részéree-mail: tothandi@oszk.hu

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Francia szaknyelvi tanfolyam 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, könyvtárosok részére (Formation linguistique et technique en français a 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel.
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári partnerkapcsolatok 

A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24., november 7., 14.(Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667) címmel.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.A tanfolyam időpontja: 
Részvételi díj: 55.000,- Ft2011. szeptember 27., 28., 29., 30., október 11., 12., 13., 14.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 13.
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.).

Részvételi díj: 80.000,- Ft
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai 

A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az európai nyelvi szintek A2 
szerint.) típusú tudásanyaga, ill. előzetes tudásmérés alapján)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A tanfolyam helyszíne:

felsőfokú szakképesítés Budapesti Francia Intézet (1011 Budapest, Fő u. 17.)

A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
Pátriárka u. 7.

e-mail: editrep@oszk.hu
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;

e-mail: editrep@oszk.hu

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár A tanfolyam helyszíne:

Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre Pátriárka u. 7.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

e-mail: editrep@oszk.hu60 órás akkreditált továbbképzési programját, A minőség értékelése a 
könyvtárban - a minősített könyvtár (PLP-1273) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 4., 5., 6., 7., 18., 19., 20., 21. Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 20.

Részvételi díj: 60.000,- Ft A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Kulturális és közhasznú 

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség; a 
tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel.

Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 120 órás akkreditált tanfolyam egyes 
A tanfolyam időpontja:moduljainak elvégzése (a tanfolyami tanúsítványok másolatának 

benyújtása) vagy a munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy a 2011. október 19., 20., 21., 26., 27., 28., november 3., 4.
jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással foglalkozik. Jelentkezési határidő: 2011. október 5.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest Budavári Részvételi díj: 50.000,- Ft
Palota F. ép. 540. terem

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel.: 224-3876;

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
e-mail: gaald@oszk.hu palota F. épület 645. terem

További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819;

A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében e-mail: tschirilla@oszk.hu

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, Könyvtári vezetői ismeretek. I.
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti A 
kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
feladatok a könyvtárakban (PLM 124) elnevezésű 30 órás akkreditált felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
továbbképzési programját. 30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői ismeretek. I. 

(PLB 0662) címmel.A tanfolyam időpontja: 2011. október 11-12-13-14.
A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 27. Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
Részvételi díj: 40.000,- FtRészvételi díj: 30.000.- Ft
A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

Palota F. épület 540-es terem
Palota F. épület 516. tanácsterem.

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821;
e-mail: hangodi@oszk.hue-mail: hangodi@oszk.hu

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részéreA fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A fejlesztő biblioterápia 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Angol szaknyelvi tanfolyam 
alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel. könyvtárosok részére (PLM 123) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., november 2., 3., 4., A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., 29., 30.
17., 18.  Jelentkezési határidő: 2011. október 5.

Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Részvételi díj: 60.000,- Ft

Részvételi díj: 55.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.). Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga  e-mail: editrep@oszk.hu
bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga vagy előzetes 
tudásmérés a távoktatási felületen) Pályázatok
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
Palota F. épület Pályázatot hirdet magyarországi könyvtárak felzárkóztatására a Makörny Bt. 

További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643;
A Makörny Bt. pályázatot hirdet magyarországi könyvtárak európai 

e-mail: aigner@oszk.hu uniós információszolgáltatási elvárásokhoz való felzárkóztatására 
internetes honlapon keresztül. A pályázaton magyarországi községi, 
városi és iskolai könyvtárak vehetnek részt, valamint minden könyvtári Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a 
szolgáltatást nyújtó intézmény. Pályázatot a kiíró által elkészített teljesítménymérés könyvtári mutatói
honlapra lehet benyújtani.
Pályázati határidő: 2011. szeptember 10.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, Bővebb információ: Makörny Környezetvédelmi és Kutató Fejlesztő 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti Betéti Társaság; 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/b 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek. 
II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói – Friss információk
akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.

Civil KönyvtárA tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.

Jelentkezési határidő: 2011. október 25. Tisztelt Könyvtárak!

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség
Egyesületünk megkezdte egy civil tematikájú honlap fejlesztését, annak 

Részvételi díj: 40.000,- Ft
érdekében, hogy a nonprofit (civil) szektorról szóló magyar nyelvű 

A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap. elektronikus szakirodalmat összegyűjtse, és rendszerezett formában 
adjon segítséget az iránta érdeklődőknek. Egyszersmind ösztönzi is a A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
további civil témájú dolgozatok megszületését, hiszen jelentősen Palota F. épület 516. tanácsterem.
megkönnyíti a vonatkozó szakirodalom feltárását.

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; A honlap címe: http://wwww.civilkonyvtar.5mp.hu
e-mail: hangodi@oszk.hu A munka még korántsem teljes, és persze jellegéből adódóan sohasem 

lesz az. Ezért interaktív a könyvtár. Ha bárki érdeklődő olyan 
tanulmányra bukkan az interneten, amelyet szeretne elhelyezni a Civil A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; 
Könyvtárban, vagy ha a véleményét szeretné elmondani, javaslatot tenni helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon
stb., akkor a honlapon az üzenetküldővel tud értesíteni bennünket.
A könyvtár használata rendkívül egyszerű. A könyvek = linkek, 
amelyekre kattintva a felhasználó elszáguldhat a dokumentum internetes A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
helyére.felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
Ha az adott dokumentum tartalma több témakörre is vonatkozik, akkor 60 órás akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás módszerei, 
azt mindegyik témakörnél megjelenítjük. Egy-egy témakör alatt több segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti 
alkategóriára bontottuk tartalmuk szerint az állományt.információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.
Kérjük szíves együttműködésüket ahhoz, hogy a hír eljusson a civil 

A tanfolyam időpontja:
szervezetekhez, kutatókhoz, felsőoktatási hallgatókhoz.

2011. november 23., 24., 25., december 7., 8., 9., 14., 15.
Köszönettel:Jelentkezési határidő: 2011. november 9.
Kovácsné Füredi Enikő elnök

Részvételi díj: 50.000,- Ft Lét Teljessége Egyesület
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális 
indítási dátuma szerint.)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes 
ismeretek

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár másodízben hirdeti meg Az írásokat 4 példányban, nyomtatott formában, a szerző neve 
helyett jeligével ellátva, postai úton kérjük elküldeni a következő 

JEL–SZÓ címre: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár (JEL–SZÓ IRODALMI 
PÁLYÁZAT), 8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.

című tehetségkutató, tehetséggondozó IRODALMI PÁLYÁZATÁT.
A pályázat szellemi fővédnöke a Magyar Írószövetség. A küldeményben helyezzék el lezárt, jeligével ellátott borítékban az 

alábbi adatokat: a szerző jeligéje, neve, születési dátuma, lakóhelye, 
Védnökei: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér postacíme, telefonja, e-mailje. Csak olyan írásokat tudunk elfogadni, 
Megyei Önkormányzat. amelyek nyomtatásban vagy elektronikus formában nem jelennek meg 

az eredményhirdetés napjáig! A jeligés borítékokat csak az 
A pályázat célja a Közép-Dunántúli Régióban élő ifjú alkotók eredményhirdetéskor bontjuk föl a szerzők jelenlétében! A pályázati 
fölkutatása, folyamatos szellemi patronálása és közös szárnyra bocsátása kiírástól eltérő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
a magyar irodalom nyolcszázéves hagyományai alapján. A bátorításra méltó alkotókat a támogatók által adományozott 

jutalmakkal, könyvekkel, képzőművészeti alkotásokkal és irodalmi 
Pályázati feltételek kiadványokkal díjazzuk. Emellett fölajánljuk folyamatos szakmai 
Minden 16–26 éves író pályázatát várjuk, aki Fejér-, Komárom- támogatásunkat: a művelődési házban három éve működő JEL–SZÓ 
Esztergom- és Veszprém megyében él és magyar nyelven ír. Írókörben való részvételt. Tisztelettel várjuk a pályázat céljaival 
Az alábbi kategóriákban lehet írást küldeni: – esszé, műbírálat, tanulmány egyetértők felajánlásait, támogatását!
(egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – szociográfia, irodalmi riport, 
irodalmi interjú (egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – színmű, A pályamunkák beküldési határideje 2011. november 15.
hangjáték, jelenet, humoreszk (egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – Az ünnepélyes eredményhirdetés (amelyre ezúton minden pályázót 
regény, novella, elbeszélés, mese, karcolat (egyenként és alkotónként legföljebb meghívunk és szeretettel várunk) 2011. december 15-én, csütörtökön 17.00 
1 mű); – költemény, vers (alkotónként legföljebb 5 mű). órakor lesz a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Terjedelmi korlátokat nem szabunk. A pályázat jeligés. A műveket a Mivel a jeligés borítékokat csak az eredményhirdetéskor bontjuk föl, az 
Magyar Írószövetség tagjai közül fölkért alkotók bírálják el. eredményhirdetésre nem áll módunkban személyre szóló meghívót 

küldeni!

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár – 22/501-161

ggmuvhaz@gmail.com

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata Magyar Olvasástársaság

Meghívó népmese-konferenciára

Kedves Kollégák!

Szeretettel várjuk Önöket a VII. Országos népmese-konferenciára, mely 
ezúttal szeptember 23-24-én Egerben kerül megrendezésre.
Az idén a népmese napját a korai olvasásfejlesztés jegyében ünnepeljük, 
A népmese az olvasás táltos lova címmel.
A konferencia fővédnöke Jankovics Marcell.
Főszervező a Magyar Olvasástársaság – HUNRA. 
Társzervezők a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 
Eszterházy Károly Főiskola és a Benedek Elek Óvoda, valamint az 
Egri Kulturális és Művészeti Központ.
Programunk részleteiről www.hunra.hu Konferenciák – Eger 2011 
menüpontban tájékozódhat.
Kérjük a könyvtárakat az idén is küldjék el népmese napi rendezvényeik 
rövid leírását a nepmesenapja@gmail.com címre, hogy honlapunkon 
és a konferencia honlapján közzétehessük.
A találkozás, együttgondolkodás reményében, sok mesével várjuk 
Önöket:

Magyar Olvasástársaság
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A Tatabányai Városi Könyvtár szeretettel vár mindenkit
2011. szeptember 8-án,  csütörtökön 17 órára

Török Viktória
festőművész 

kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: 
Papp Albert

A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola ny. docense

Helyszín: 
Városi Könyvtár Központi Könyvtára

Tatabánya, Népház u. 5.
Jászai Mari Színház, Népház épülete

A kiállítás megtekinthető 
a könyvtár nyitva tartási idejében 2011. október 30-ig.

További információ:
 Tel.:34/311-593, 34/309-743

www.vktatabanya.hu

A Tatabányai Városi Könyvtár rendezvényei

Rendezvények
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A József  Attila Megyei Könyvtár rendezvényei

Rendezvények
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Szeptember 12.
Gyereksimogató 3.

Szeptember 19.
Makám együttes

A meghívók letölthetők, kattintson a képekre

http://www.jamk.hu/sites/default/files/makam_egyuttes.pdf
http://www.jamk.hu/sites/default/files/gyereksimogato_lackfi_0.pdf


MEGHÍVÓ

Szeretettel várom 
a magyar népmese napján

2011. szeptember 21-én, szerdán, 17 órától 
a piliscsévi Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermébe.

BERECZ ANDRÁS
Kossuth-díjas ének- és mesemondó

előadói estjére
A belépés díjtalan!

Berecz András könyvei, CD-i és kazettái az előadói est után megvásárolhatók!

Bendur Istvánné
könyvtáros

,„A mesékben benne van a nép lelke: beférkőzik a börtönökbe és a templomokba is"

Rendezvények
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Újabb dokumentumokkal bővült a Megyei Könyvtár e-könyvtára

A József  Attila Megyei Könyvtár elektronikus könyvtárába felkerült a ' ', mely elérhető honlapunkról, de természetesen a 
ból is, valamint a katalógusból. 

A digitalizálás Fábián Ildikó munkáját dicséri.

A Lánczos-hagyatékról bővebben olvashatnak az érdeklődők a KeMLIB  jelenlegi, 9. számában Dr. Horváth Géza helytörténeti szaktájékoztató tollából, a 
Honismeret, helyismeret című rovatban.

Lánczos-hagyaték
"hagyományos" elektronikus könyvtár

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

zalaghírek
HÍREKHÍREK

HÍREKHÍREK

HÍREK
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A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny számai ezután csak elektronikus formában lesznek elérhetők, a Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról: 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=2&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal395.inc

http://www.jamk.hu/?q=hu/ek/lanczos_zoltan
http://index.hu/tech/2011/08/10/ezer_szazalekkal_nottek_az_ekonyv-eladasok/
opac.jamk.hu
http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=2&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal395.inc


Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Személyi hírek

2011. szeptember 1-jétől a Tatabányai Városi Könyvtár élén
 Csics Gyula igazgató urat ifj. Gyüszi László váltja.
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- Tétényi Éva esztergomi polgármester 2011. 08. 11-i CSÁSZÁR
közleményében elmondta, hogy megszűnhet a 1. MINŐSÉGI alapanyagok, technológiai fegyelem. Ill. 
közigazgatás szeptembertől Esztergomban. Nem = Kertészet és Szőlészet, aug. 3. 26-27. l.
indokolt kormánymegbízott kinevezése Esztergomban a -  Csuta Sándor császári  dísznövénykertész 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint.gazdaságáról, munkájáról.
9. A MEGBÍZOTTRÓL vitáznak. = Magyar Nemzet, 

ESZTERGOM aug. 12. 2. l.
2. CSERI Péter: A határok nélküli múlt = Népszabadság, - Esztergom, nem indokolt kormánymegbízott 
aug. 2. 14. l. kinevezése.
- Esztergom és környéke című helytörténeti tankönyv 10. SEREGI Csaba: Anyanyelvi tábor kezdődött hétfőn 
ismertetése. Esztergomban. Kilencvennégy iskolást látnak vendégül, 
3. MEGGYES 25 milliárd adósságot csinált = közülük sokan Kárpátaljáról és a Felvidékről érkeznek = 
Népszabadság, aug. 3. 2. l. Magyar Hírlap, aug. 16. 2. l.
- Adósságrendezési eljárás, Meggyes Tamás, Tétényi - 22. alkalommal rendezi meg a Rákóczi Szövetség 
Éva polgármester. általános iskolás diákok számára táborát augusztus 15-
4. ADÓSSÁGRENDEZÉS: Esztergomot megvizsgálták től.
= Magyar Hírlap, aug. 3. 2. l. 11. ZSIRAY-Rummer Zoltán: Az oszlopok közt lebegő 
- A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság lezártnak rémalak. Emlékmű. Rendhagyó elemzés. Melocco 
nyi lvání to t ta  az  esz tergomi  önkormányzat  Miklós szobrászművész beszél a Szent István 
adósságrendezési eljárását. megkoronázása című esztergomi alkotásáról. Ill. = 
5. PILHÁL Tamás: Esztergom: rombolás vagy Magyar Hírlap, aug. 19. 17. l.
adósságrendezés? = Magyar Nemzet, aug. 4. 2. l. - Melocco Miklós a bazilika előtt tíz éve felállított Szent 
- A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság befejezettnek István megkoronázása című szobrát mutatja be.
nyilvánította Esztergom adósságrendezési eljárását. 12. HAZAI városok „komasága” = Heti Világgazdaság, 
6. DOBSZAY János, Kelemen Zoltán: Major Balázs aug. 20. 19. l.
régész, arabista. Ill. = Heti Világgazdaság, aug. 4. 74. l. - Hazai települések között is van már testvérkapcsolat, 
- Rövid életrajz és riport Major Balázs régésszel, aki Szekszárdot és Esztergomot Babits Mihály kultusza köti 
Esztergomban él. össze.
7. NINCS szükség kormánybiztosra Esztergomban = 

KOMÁROMMagyar Hírlap, aug. 5. 2. l.
13. HONFOGLALÁS Komáromban = Magyar Hírlap, - Az esztergomi polgármester, Tétényi Éva és a 
aug. 18. 13. l.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
- A Honfoglalás című film rockopera változatát mutatja kormánymegbízottja, Czunyiné Bertalan Judit között 
be a Magyar Lovas Színház a komáromi lovardában folyamatos a párbeszéd, így nem indokolt 
2011. 08. 19-én.kormánybiztos kinevezése az Esztergomban kialakult 
14. KÖRTÉSI Zsolt: A konkurencia és a válság vitte helyzet megoldására.
csődbe a Nokia-beszállítót. Ill. = Napi Gazdaság, aug. 8. NEM lesz kormánybiztos. Esztergomi bajok [Hír] = 
25. 8. l.Magyar Hírlap, aug. 12. 2. l.

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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- A Savcor Komárom Réteggyártó Kft. értékesíteni forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Új 
kívánja üzemcsarnokát és kiszolgáló épületét, - Széchenyi Terv GOP keretéből, termelési kapacitást 
felszámolás alatt. növelnek, infrastrukturális és szociális jellegű 

fejlesztéseket hajtanak végre.
TARJÁN 18. CS. A.: Egy nap, két mérkőzés. Kiprich József 
15. JOHI: A vadászok ünnepe a Gerecse lábánál. Ill. = Telkiben pályára lép, Győrben irányít. Ill. = Nemzeti 
Nimród, 8. sz. 32. l. Sport, aug. 16. 6. l.
- Tarján; Június 18-án a tarjáni ifjúsági táborban tartotta - Kiprich József tatabányai labdarúgó, az FC Tatabánya 
az OMVK Komárom-Esztergom megyei területi vezetőedzője.
szervezete az idei megyei vadásznapot. 19. POGÁNY György: Tatabánya lakótelepei és 

utcanevei = Honismeret, 4. sz. 88-90. l.TATA
- Könyvismertetés Tapolczainé Sáray Szabó Éva: 16. DOMOKOS Erika: Bedőlt a tatai hűtőgépgyártó = 
Tatabánya lakótelepei és utcanevei (2010) című Napi Gazdaság, aug. 25. 3. l.
munkájáról.- A Helkama Forste Kft. (1990- ) tatai cég tartozása 3,5 
20. HORVÁTH Géza: Új kiadványsorozat indult egy milliárd Ft. Felszámolás alatt.
„régi” intézményben = Honismeret, 4. sz. 91-92. l.

TATABÁNYA - Könyvismertetés: Tatabányai Múzeum 2010. 
17. VAJNA Erzsébet: Beruház és létszámot bővít az FCI Tatabányai Múzeum Évkönyve I. (2011) című kiadvány 
Tatabányán = Napi Gazdaság, aug. 5. 20. l. ismertetése.
- A tatabányai FCI Connectors Hungary Kft. 350,6 millió 

Hírünk az országban

KEMLIB a TékaTéma online utóda
Felelős szerkesztő Feketsné Kisvarga Anita

Rovatvezetők: Erősné Suller Ildikó, dr. Horváth Géza, Kissné Anda Klára, Sutáné Csulik Andrea, Vitéz Veronika
Design, műszaki szerkesztés: Világi Orsolya, Török Csaba

Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, 
Tatabánya, Fő tér 2.

Felelős kiadó dr. Voit Pál igazgató
ISSN 2062-5782

Világi Orsolya, 


