
Szent Bálint a könyvtárban Több mint 20 éves a TextLib

A tatai városi könyvtárban járt február 14-én, az ókori 2012. február 20-án a tatai Móricz Zsigmond Könyvtárban 
Rómából Szent Bálint, a szerelmesek, lelki betegek TextLib konferenciára került sor abból az alkalomból, hogy 
védőszentje. Új kezdeményezésként az idén a Móricz 
Zsigmond Könyvtár is megemlékezett erről az 1990-es 
évektől Magyarországon is egyre népszerűbb angolszász 
ünnepről.
Már a 9 órai nyitáskor édes, szív alakú, vaníliás porcukor 
mámorban úszó aprósüteményből vehettek az olvasók a 
pultra helyezett fonott kosárkából. A hölgyek és urak, 
idősek és fiatalok egyaránt jóízűen falatoztak a 
süteményből, miközben a könyvállványon szerelemmel 
kapcsolatos verseskötetek, novellák, elbeszélések, regények 
közül válogathattak. Többen azzal lepték meg otthon lévő 
párjukat, szerelmüket, hogy kikölcsönöztek számukra egy 
jó könyvet az ajánlottakból, és szívecskés szalvétában a könyvtári integrált rendszer már több mint 20 éve segíti a 
hazavittek egyet a sütiből. Egy idősebb úr még a receptjét is könyvtárosok munkáját. 
elkérte a házi süteménynek, hogy otthon elkészíttesse Miután Márkusné Sinkó Ildikó köszöntötte a 
feleségével. Fiatal, kezdő háziasszony olvasónk pedig jelenlévőket, a nagy érdeklődést övező eseményen fontos 
tanácsot kért a sütést illetően, és azt mondta, ilyen finomat és aktuális témákban tájékozódtak a szakemberek. A 
utoljára a nagymamája készített. Azon a napon a résztvevők először Sebestyénné Horváth Margit 
szakácskönyvekből is több fogyott. Legközelebbi előadását hallgatták meg a kistérségi modul, valamint a 
könyvtárlátogatásukkor pedig beszámoltak olvasóink arról, kistelepülési szolgáltatás ellátásáról a Deák Ferenc Megyei 
milyen örömmel fogadták a családtagok a választott Könyvtárban. Utána Márky Balázs tartott beszámolót a 
olvasmányt és az édes figyelmességet. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban a régi folyóiratok 
Jó hangulatban, vidáman telt tehát a Valentin nap a archiválására alkalmazott TextLib-es módszerekről. 
könyvtárban. Az olvasók jó szívvel fogadták kezdeménye- Délben, az ebédszünet alatt a jelenlévők csoportokban 
zésünket, s kíváncsian várják, jövőre mivel rukkolunk elő. vitatták meg egyéni tapasztalataikat, ötleteiket egymással. 

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata) Délután Czupi Gyula és Kardos Ferenc előadásával foly-
tatódott a programsorozat, amelyben bemutatták a Halis 
István Városi Könyvtárban használt könyvtárlátoga-
tókhoz kapcsolódó ötleteiket és az azokból nyert tapasz-
talatokat. Ezt követte Dollmayer Bea tájékoztatója a 
TextLib oktatásáról (olvasóknak és könyvtárosoknak 
egyaránt), valamint annak gyakorlati problémáiról, 
megoldásairól. Végül Thék György nyújtott részletes 
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bepillantást az InfoKer jövőbeni fejlesztéseiről, a kitűzött legtermészetesebb módon illeszkedett. Könnyeket csalt a 
célokról. közönség szemébe, amikor Erzsébet a vele való utolsó 
Az előadások kerekasztal-beszélgetéssel zárultak, ahol találkozásáról mesélt. Ez a juhász az ismerősünkké, a 
többek között felmerült, hogy igény lenne TextLib-es barátunkká vált, s megsirattuk, amikor megtudtuk a róla 
képzések szervezésére (rendszergazdai, felhasználói – az szóló történetből, hogy már nincs közöttünk.
igényektől függően). A tatai könyvtár vállalta, hogy ha Vagy ott van a piros pulcsis óvodás meséje, aki a maga 
szükséges, szívesen ad helyet az ilyen alkalmaknak, mivel jól őszinte, gyermeki viselkedésével – ahogy az írónő 
megközelíthető, és megfelelő környezettel tud szolgálni a fogalmazott - „megszentelte” a fekete ruhába öltözött, 
„tanulóknak”. arrogáns tinédzsereket a villamoson.
Összességében kijelenthető, hogy a TÁMOP 3.2.4 Egy másik elbeszélés az utcán éneklő banktisztviselőről 
keretében megvalósuló konferencián értékes szakmai szólt, aki frissen füstölt kolbászt cipelt rézcsatos 
ismeretek cseréltek gazdát, új barátságok kötődtek, illetve aktatáskájában. E történet kapcsán arról is meggyőződ-
régiek elevenedtek fel. Mindezek mellett egy új hullám hettünk, hogy nem árt, ha mindig van nálunk egy kis 
indult el, amely remélhetőleg újabb lendületet ad az ehhez pálinka. Szükség lehet rá, mert az ember bármikor 
hasonló szakmai programoknak. részesévé válhat egy másik ember életének, s akkor dukál 

Dollmayer Bea (MZSVK Tata)

„A csoda bennünk van” - Schäffer Erzsébet volt a 
József  Attila Megyei Könyvtár vendége

Kedvesen mosolyogva érkezett meg hozzánk 2012. 
március 5-én. Természetesen vonattal, hiszen a vonaton 
még akkor is, ha túlfűtött, akkor is, ha zsúfolt és 
kényelmetlen, annyi kedves történet részesévé válhat az 
utazó – már ha kíváncsi az őt körülvevő emberekre.
Schäffer Erzsébet pedig kíváncsi. De nem a szó kutakodó, 
vájkáló értelmében. Az ő kíváncsisága: szerető érdeklődés. 
Teljes odafordulás az embertársak felé. Aprólékos 
megfigyelője a mozdulatoknak, gesztusoknak, 
lélekrezdüléseknek. A „most és akkor” totális átélője ő. 

egy kis koccintás.E kifinomult világfigyelés ajándékozhatja meg a mesélés 
Schäffer Erzsébet öniróniával avatta be közönségét ifjúkori művészetével. Történeteiben kivirágoznak a hétköznapi 
élete történéseibe. Kendőzetlenül mesélt édesanyjával való események. Amit én vagy más elmondana (elintézne) 
viszonyáról, gyermekeiről, családjáról. A hallgatóság meg szürkén, pár szóval, ő úgy meséli el, hogy a hallgató számára 
hol sírt, hol kacagott, vagy éppen egyetértően bólogatott. megelevenedik a történet minden mozdulata. A mese 
Elröppent két óra, s ez alatt az idő alatt a gondolatokon helyszínét színes festménynek látjuk. Érezzük az illatokat, 
kívül rekedt a mindennapok piszkossága. Talán elkezdtünk ha kell, a szagokat. Megismerjük a történet szereplőit, sőt 
hinni abban, hogy a csoda bennünk van, hogy az emberek Schäffer Erzsébet még arra is képessé tesz minket, hogy 
nem rosszak, csak keresni és meglelni kell bennük a jót. hibájukat elnézzük, mi több, megszeressük őket! És akkor 
Schäffer Erzsébet „megszentelt” minket.jön a történet! (A közönségtalálkozón hallhattunk szebbnél 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)szebbeket!)
A tiszai juhászról, aki ismerte a világ rendjét, természetét, 
melybe egész lénye, a munkája, minden tette és gondolata a 
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„Jussak át minél előbb a fényen” Aranyat ért a First songs together

Tata városának, s a tatai termé- 2012. március 7-én hetedik alkalommal került megrende-
szet egyik jellegzetességének kö- zésre az Angol nyelv a színpadon elnevezésű megyei rendez-
szöntésével tisztelgett a meghívó vény a tatabányai Dózsa György Általános Iskolában.
helyszín előtt Czirják Jolán, a A jelentkezéseket harmadik osztálytól nyolcadik osztályig 
Könyves szerda március 7-i várták ének, zene, vers, jelenet kategóriákban. Az énekes 
vendége a Móricz Zsigmond produkciókban lehetett zenei alapot használni, de 
Városi Könyvtárban. A tavon playback-et nem.
pihenő madarak versbe foglalt A József  Attila Megyei Könyvtár GatewayUK állomá-
képe indította az estét, majd nyának gondozójaként harmadik alkalommal ülhettem a 
rövid életrajzi vázlat után a zsűriben, Balogh Mónika és Tóthné Dvihally Henriette 
mitológiához, s annak szereplő- társaságában. 
ihez kapcsolódó vonzalmáról A csapatok a tavalyi évhez hasonlóan kilenc iskolából 
beszélt a költőnő. Az elhangzott versek azonban érkeztek, a Móra Ferenc Általános Iskolából és a Dózsa 
nélkülözték a koturnusos emelkedettséget, a mai ember György Általános Iskolából két csapat is részt vett a 
lelkéhez mai nyelven szóltak, s a végén szinte frivol vetélkedőn. Ebben az évben főleg jeleneteket láthattunk, 
csengést kapott az Adoniszhoz címzett költemény. például a Gingerbread boy, az Enormous turnip, The princess and 
Gyermekeknek szóló verssel is barátkozhattunk, s the frog, a Three little pigs történetét, halhattuk az Apácashow 
elhangzott egy Heine-mű, a Lorelei, amelyet versszakonként című film egyik dalát, és még több nagyszerű produkciót.
váltakozva mondott a vendég németül, és az este A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hét kis diákja 
közreműködője, Petrozsényi Eszter, magyarul. Külön- Arany fokozatot kapott First songs together című műsorukért, 
leges élmény volt érzékelni az összhangot és a amelyben a jókedv mellé szép angol kiejtés is társult. 
különbségeket az eredeti és a fordítás között. Műsorukat a zsűritagokon kívül minden résztvevő 
Azután egy megkerülhetetlen téma kapott teret: a betegség. élvezettel nézte.
Nyers őszinteséggel ábrázolta gyógyíthatatlan baját, s Három év zsűritagság után elmondhatom, hogy egyre 
megrázó erővel a küzdelmet, melyet naponta folytat a lefelé ügyesebbek, bátrabbak a jelentkező csapatok. Mindegyikük 
húzó erőkkel szemben. E témáról alkotott, drámai hangú egytől egyig dicséretet érdemel, külön köszönet illeti a 
szonett-koszorújából most csak részletek hangzottak el, de felkészítő tanárokat többéves munkájukért.
így is megrendítő hatást gyakorolt a nézőkre a küszködő Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya)
ember ereje, érzelmi hányattatása. 
Az est befejező részében szelídebb hangulatokat tárt elénk 
a természet körforgásáról, s a szerelem örök témájáról írott Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat!
művei segítségével. Tiszteletadásként mentorához írott kis 
költemény zárta az este megszerkesztett részét, majd a 2012. március 19-én a British Council és az Angoltaná-
közönség kapott szót. A nézőtéren helyet foglaló költőtárs, rok Nemzetközi Egyesületének Magyar Szervezete, 
H. Túri Klára, megrendülten beszélt az élményről, amit az az IATEFL Hungary jóvoltából inspiráló, ingyenes 
este nyújtott számára. A nézők felől sugárzott a biztatás az workshop-ra és egy teára invitáltuk a megye angolnyelv-
írás folytatására, s arra, hogy aki ilyen erőt tud adni, az tanárait. 
sosem adhatja fel: küldetése van az életben. A workshop témája: Értsük meg a diszlexiás nyelvtanulókat!: 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) diszlexiás nyelvtanulók az angol nyelvórán. A tréner 
Dóczi-Vámosi Gabi angolnyelv-tanár volt, aki több éves 
tapasztalattal rendelkezik sajátos nevelési igényű tanulók 
tanításában.
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A workshop elején az előadó a diszlexia fogalmát Az uniós pályázatok készítésének módszertana
ismertette, majd pedig megtudhattuk, hogy a népesség 2-

17%-a diszlexiás. 2012. március 19-én Dr. Novák István és Ifj. Novák 
Hogy mit tekin- István tartott előadást az uniós pályázatírásról a József  
tünk diszlexiának, Attila Megyei Könyvtárban.
függ attól, hogy A tájékoztató során az előadók felhívták a figyelmet a 
milyen az adott pályázatokkal szemben támasztott tartalmi és formai 
ország diszlexia- követelményekre és a pályázat elkészítése előtt mérlege-
tudata, és mi az lendő szempontokra (illeszkedik-e szervezetünk a tender 
aktuális oktatás- témájához, van-e kapacitásunk megvalósítani a pályázatban 
politikai trend. A vállaltakat, konzorciumban vagy önállóan pályázzunk stb.). 
diszlexiás gyer- Kitértek az előadók az elbírálás szempontjaira, végül a 

mekek száma évről évre egyre nő, ami betudható az legfrissebb kiírások listáját is megkaphatták a résztvevők.
egészségtudomány fejlődésének, a toxikus anyagoknak, a Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
mozgás és hangos olvasás hiányának, a nem megfelelő 
tanítási módszereknek és még sorolhatnánk tovább. A 
tanároknak (nem csak angolnyelv-tanároknak) először is Gondoskodó Magyarország – Gondoskodó Európa
reális képet kell alkotniuk tanulóikról. A tanítás során 
rugalmasnak és kreatívnak kell lenniük, naprakész tudással 2012 márciusának első Öko-esték előadását Pataki Antal, 
kell rendelkezniük a diszlexiáról, és kiemelten fontos a a Szent Korona Értékrend tanítója tartotta meg, Elkerül-
türelem, a tolerancia és a bizalom a gyerekekkel szemben. hetetlen jövőnk: Gondoskodó Magyarország címmel. Bár a közel 
A diszlexiás tanulóknak multiszenzoros módszerekre kétórás előadás lényegét visszaadni pár soron belül lehetet-
(szókártyák, képek, színkódolás, rajzok, dalok, filmek, len vállalkozás, így most csak némi ízelítőt tudunk ebből 
mozgások), emlékeztetőkre, a feladatok megoldásánál nyújtani. 
folyamatos segítségnyújtásra, diszlexia-barát formátumra 
(egyszerű betűformátum: Verdana, Arial, 14-16-os 
betűméret, balra zárt szöveg, színes háttér és/vagy színes 
betűk), alternatív értékelésre van szükségük. 
A másfél órás, angol nyelvű előadás után maradt idő néhány 
kérdés megválaszolására is.
A visszajelzések alapján nagyon sok hasznos informá-
cióval, tanáccsal, ötlettel gazdagodtak a résztvevő 
angolnyelv-tanárok, és megkapták az előadás diáit is. Sor 
került egy igényfelmérésre is, melynek eredményeként 
körvonalazódott a soron következő workshop témája. 
Legközelebb az internetes tananyagok beszédértés- és a 
beszédkészség-fejlesztéshez alkalmazható kreatív felhasz- Pataki Antal már a bevezetőjében kiemelte, hogy előadása 
nálási lehetőségeiről hallhatunk előadást. nem politikai jellegű, és nem vállal semmiféle rokonságot az 

Pap Zsuzsanna (JAMK Tatabánya) úgynevezett Szent Korona-tan polarizált képviselőivel, sőt 
össze is hasonlította a két elméletet. Az általa képviselt 
gondolatsornak a lényege az, hogy a globális világválság egy 
hierarchián alapuló világrend, melyben az egyetemes 
értékek a teremtett természeten belül megcsorbultak.
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Más útja nincsen a válságból való kilábalásnak, mint az, „közszabadság” fogalmával operál, amelyben mindenki 
hogy a társadalmakat az Értékrend mentén újjászervezzük, érdekelt, hogy harmónia, egyensúly legyen jelen 
amíg nem késő: „ A Szent Korona Értékrend a társadalom életünkben, s mindenhol. 
megszervezésének az a módja, amikor az állam fennhatósága alatt Az előadás lezárásaként, Pataki Antal Hermész 
álló területen a Teremtés kibontakoztatásával (vagy ha úgy tetszik: Triszmegisztosz Smaragdtáblájáról szólt, amely a Mindenség 
az élet áramlásával) összhangban szervezi meg és támogatja az alapműködését hivatott leírni: „ahogy lent úgy fent, ahogy kint 
emberi közösségek működését úgy, hogy az minden létező legjavát úgy bent”. Ez azt jelenti, hogy a világegyetemben minden 
szolgálja. (…) Ez mutatja meg, hogy mi, emberek, hogyan ugyanúgy működik kicsiben, mint nagyban, a szellemi és 
működtessük, használjuk, szervezzük, kormányozzuk a világot anyagi síkokon is, csak a mértékek mások.
úgy, hogy mindenki és minden kiteljesedhessen benne.” Befejezésképpen a Szent Koronát az előadó nem királyi 
A Szent Korona Szabadságának alkotmánya csupán 5 koronának ábrázolta, hanem egy kódnak, egy üzenetnek 
pontból áll. Úgy néz ki, mint az emberi szervezet rajtunk keresztül a világnak. Nekünk, magyaroknak az a 
működését behálózó idegrendszer. Az idegeknek az küldetésünk, hogy megmutassuk azt, hogyan kell 
Alaptörvény felel meg. Az agyban összefutó idegekhez emberként szeretet-közösségben élni. De ez már a 
hasonlóan a Világmindenségben is minden rendben Gondoskodó Európa felé vezethet el mindannyiunkat.
működik. Az értékrend alapján szerveződik meg a A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk: Pataki Antal: Gondos--
Gondoskodó Magyarország, melyben az Alkotmány, kodó Magyarország: a Szent Korona Értékrend bemutatása című 
vagyis az Alkotótól kapott útmutatás alapján (kozmikus videóját a világhálón
világrend mintája) kormányozódik az Alkotás, avagy a http://www.youtube.com/watch?v=yCxDkWT4zYQ
Teremtett világ ránk bízott része. Ebben nincsenek Nász János JAMK, az Öko-esték szervezője és házigazdája
ideológiák, sem csoport- és pártérdekek, sem haszonelvű-
ség, sem kamatos kamat. Nem érvényesülhetnek más 
hatalmak érdekei, a gazdaságot tekintve csak olyan mértékű A szeretetben nincs válság! – Gondolatok és lehetősé-
a termelés, amennyi a fogyasztáshoz szükséges, nem geink egy élhető és együttműködő világ reményében
veszélyeztetve mások megélhetését. 
Az Értékrendben nincs király, királyság, hanem alulról Bencsik János országgyűlési képviselő volt a vendége a 
választott kettős vezetés van, a szervező, irányító és a Megyei Könyvtár ÖKO-esték sorozatának 2012. március 
formáló, azaz a gyakorlati munkát vezérlő. A tisztségek 31-én. 
nem örökölhetőek. A közösségek önmaguk szükségletei Köztudott, hogy Bencsik János húsz éven át vezette 
szerint termelnek, avagy közösségeik cserélnek, és polgármesterként Tatabánya városát (1990-2010), 2010 és 
szervesen megélik kultúrájukat. Az országok közötti 2011 között pedig klíma- és energiaügyi államtitkárként 
kereskedelem és a kapcsolatok is az egyenjogúságon tevékenykedett. Politikai és társadalmi szerepvállalása, 
alapszanak. Az Alkotás fizikai síkján a kettősség szakállamtitkári megbízatása lehetőséget biztosított számá-
játszmájával találkozhatunk mindennapjainkban. Ez nem a ra, hogy megismerje mind a helyi közösségek mind pedig a 
sötétség és a fény harcán alapszik, hanem a kettő teremtői globális gazdasági-társadalmi változások természetrajzát.
játékán, mely játékot az ember szabályozza döntéseivel. A Személye e széles körű szaktudás és az emberekre való 
Teremtő nem szabályoz semmit ebben, csak a feltételeket odafigyelés, nyitottság harmonikus ötvözete, melyet 
adja és teremti meg hozzá. Az emberiség szabadon előadása is hűen tükrözött.
döntheti el, hogyan cselekszik, melyik tudatossági szintet A szeretetben nincs válság, de a teljes szeretet állapotában 
választja. nehéz megmaradni. Akkor kezdődik el a válság, amikor a 
Az értékrend a demokráciát is másképpen értelmezi, mint szeretet megszűnik – osztotta meg gondolatait Bencsik 
ami a köztudatban van. A mostani demokráciákat bizonyos János.
mértékű diktatúráknak tartja, amiben a többség döntéseit a A világ alapvető, szakrális rendje adott. Mi annak nem alakí-
kisebbség köteles elviselni. Demokrácia helyett a tói, hanem megélői vagyunk.
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Amint erre rádöbbe- korábbi stratégiáinkat. 
nünk, és újra megta- Az előadás végén Bencsik János gyertyát gyújtott. A 
láljuk életünk értel- gyertya, amikor fellobban a lángja, lényegi változáson, 
mét, célját, küldeté- átalakuláson megy át. Meg kell gyújtani ahhoz, hogy 
sünket, kialakul belső szerepét betöltse, energiát és fényt nyújtson a 
egyensúlyunk, s hely- környezetének. E nélkül nem teljesíti be feladatát – 
re tud állni ismét szemléltetett Bencsik János. A gyertyához hasonlóan mi is 
globális szinten is a feladattal, céllal születünk. Életünk fele mehet el a válasz 
harmónia. Ez lehet a keresésével arra a kérdésre, hogy miért láttuk meg a 
válsághelyzetek meg- napvilágot. Amikor megtaláltuk a feleletet, a mi 
oldásának egyetlen felelősségünk, hogy lángra kapjunk, s a közösségen belül, 
eszköze. azt szolgálva legyünk részesei a szakrális rendnek.
A lényeg tehát, hogy E szép gondolatok azonban még nem zárták le az estét. 
ne másoktól várjuk el Sokan érezték fontosnak a közönség soraiból, hogy 
a jó irányba történő megköszönjék az előadást, saját véleményüket is közzé 
elmozdulást, hanem tegyék, és Bencsik Jánost, mint régi ismerőst faggassák 
magunknak kell meg- terveiről.
változnunk. Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
Kétségtelen, hogy az 
út nagyon fáradtságos és nehéz, de ha hiszünk a 
helyrehozás lehetőségében, a siker nem maradhat el. Családmozaik
Bencsik János két bibliai alak, Péter és Júdás személyén 
keresztül illusztrálta választási lehetőségeinket: vagy nem 2012. március 26-án Csók Márta Montessori-pedagógus, 
tudjuk felvállalni hibáinkat, és nem hiszünk a megbocsátás múzeumpedagógus, író volt a vendége a József  Attila 
és újrakezdés lehetőségében (Júdás), vagy felvállaljuk Megyei Könyvtár Irodalmi estéinek. A szerző legújabb, 
hibáinkat, és hiszünk a megújulásunkban (Péter). Az előbbi Családmozaik című könyvét Dalos György író, műfordító, 
út vége feltétlenül bukás, az utóbbié a belső és a külső történész mutatta be az érdeklődő közönségnek.
harmónia megteremtése, a világ szakrális rendjébe való 
pontos illeszkedés.
Politikusként, mások ügyeinek képviselőjeként, szolgáló-
jaként is csak ebben a megszabott rendben lehet és érdemes 
gondolkodni, tevékenykedni. Ebben a megvilágításban 
elsőként a közös célokat kell megfogalmaznunk, a feladato-
kat fel kell osztanunk, hinnünk kell azok megoldható-
ságában, és a közösségben lényeges kötőelemeként jelen 
kell lennie a szeretetnek.
A politikusnak pedig az igazságosságot méltányossággal, a 
bátorságot körültekintéssel és mértékletességgel ötvözve 
kell vezetnie a közösséget.
Minden időben fontos ez a rendszerszemléletű gondol-
kodás és életvezetés. De most, amikor a globális klímavál-
tozás, a demográfiai robbanás, a gazdasági válság kihívások 
elé állít minket nap mint nap, nem marad más lehetőségünk, 
mint hibáinkat felismerve, összefogni, és megváltoztatni 
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A rendezvényt dr. Voit Pál, a Megyei Könyvtár igazgatója Ennek tükrében a József  Attila Megyei Könyvtár három 
nyitotta meg rendhagyó módon: Csók Márta eddig tanfolyamot bonyolított le e témakörökben. Március 26-án 
megjelent műveiből, a Félig nyitott ajtó, a Láttunk már jobb Fábián Ildikó munkatársunk adott elő „(Állás)vadászatra 
Tigrist is és a Családmozaik című művekből emelt ki egy-egy fel!”  címmel, melyben napjaink legismertebb 
részletet, melyek – érzése szerint - a leginkább megragadják állásportáljait, fejvadászcégeit, netes munkakeresési 
az írónő alkotói törekvéseit. tippeket, önéletrajz,- és motivációs levélírási praktikákat 
Dr. Horváth Géza, az est házigazdája a Családmozaik című mutatott be álláskeresőkből álló közönségének.
könyv értékei között hangsúlyozta a magánéleti, családi 27-én, 28-án és 29-én Vitéz Veronika tartotta „Aki keres, 
események és a mögöttük meghúzódó históriai szál talál…” fantázianevű tanfolyamát főként a nyugdíjas 
összefonódását, a történelem egyéni döntéseket korosztály számára. Itt különböző elektronikus adatbá-
befolyásoló szerepének finom, gyermeki szemmel történő zisokkal, keresőkkel és információkeresési fortélyokkal 
megjelenítését. Csók Mártát a gyermeki lélek nagy ismerkedhettek meg a hallgatók.
ismerőjének nevezte, aki Montessori-pedagógusként, Március 30-án Világi Orsolya mutatott be a mindennapi 
múzeumpedagógusként sok éven át foglalkozott ügyintézést megkönnyítő elektronikus szolgáltatásokat és 
gyermekekkel, s közben maga is tanult tőlük. ehhez kapcsolódó portálokat, mindezt személyes 
A Családmozaik című könyvet a műből kiragadott részletek tapasztalatokkal és tanácsokkal is színesítette „Sorban 
bemutatása és a Dalos György által vezetett beszélgetés állás nélkül…” című előadásában. 
vitte közelebb az érdeklődő közönséghez. Szintén a heti rendezvények keretein belül március 29-én 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) egy amúgy térítéses szolgáltatásunk, az olvasótermi 
számítógéppark és internet nyitotta meg „belépődíj-
mentesen” kapuit, ahová egész nap vártuk a „fiestázni” 

Így ünnepeltünk mi: vágyókat.
Internet Fiesta a József  Attila Megyei Könyvtárban Az ünnepi hét hamar eltelt. De bízunk abban, hogy ez alatt 

a rövid idő alatt is sikerült a programjainkon résztvevőkhöz 
A rendezvénysorozat címében a fiesta spanyol eredetű szó, még közelebb hoznunk az internet világát, s bátran 
egyik jelentése: ünnepi mulatság. használják majd az itt tanultakat, akár netes álláskeresésről, 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a elektronikus ügyintézésről, vagy egyéb webes információk 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – megtalálásáról van szó. 
immár 13. alkalommal szervezte meg az Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
internetezéssel kapcsolatos „mulatságát” 
2012. március 23-30. között, melyhez a József  Attila 
Megyei Könyvtár is örömmel csatlakozott. Könyv Balla Andrásról
Hogy mit is takar ez az ünnep? A Szövetség célja minden Esztergom 
évben az, hogy könyvtáraink minél nagyobb számban 
jelentkezzenek az említett programsorozathoz, és keretén A Helischer József  Városi Könyvtárban a Balla Andrásról 
belül olyan rendezvényeket szervezzenek, melyek széles közelmúltban megjelent könyv bemutatóját tekinthették 
körben terjesztik a világháló által nyújtott lehetőségeket. meg az érdeklődők.
2012-ben kiemelt szerepet kapott „az internet, mint a 
mindennapi életünket megkönnyítő kommunikációs Új épületben nyit a könyvtár 
csatorna”. Ezen belül az idei Fiesta nagy hangsúlyt Vértessomló
fektetett a munkakeresés online lehetőségeit, az e-
ügyintézés módjait és lehetőségeit, az e-learning és Hamarosan kész az olvasók fogadására a helyi iskola 
távoktatás, az e-könyvek, adatbázisok használatát bemutató épületében kialakított iskolai és községi könyvtár. 
programokra. 
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