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Szinnyei József-díj Könyvtári kitüntetések 

Takács Anna, a József  Attila Megyei Könyvtár tájékoztató 
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából augusztus könyvtárosa több évtizedes kimagasló szakmai munkája 
16-án a Néprajzi Múzeumban Magyarország köztársasági elismeréseként 2012. augusztus 20-a alkalmából a legmaga-
elnöke megbízásából a következő könyvtárszakmai kitün-sabb szakmai kitüntetést, Szinnyei József-díjat vehetett át 
tetések kerültek átadásra:Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől és 

L. Simon László kultúráért felelős államtitkártól.
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Komárom-Esztergom megyében nincs, aki ne ismerné 
Bakos Klára könyvtárigazgató (Nemzeti Közszolgálati Pannikát. Módszertani könyvtárosként a megye minden 
Egyetem), az MKE elnöke; dr. Hermann István könyv-könyvtárosával kapcsolatba került még pályája legelején és 
tárigazgató (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa); dr. Löffler később sem volt nála segítőkészebb, felkészültebb 
Erzsébet igazgató (Érseki Vagyonkezelő Központ tanácsadó módszertanos, amikor jelentős szerepet vállalt a 
Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Eger).Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári 
Széchényi Ferenc-díjat kapott Barátné dr. Hajdu Ágnes ellátásának megszervezésében és irányításában. 
főiskolai tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Van, aki publikációs vagy szerkesztői tevékenysége miatt 
Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai találkozott a nevével: a Komárom Megyei Könyvtáros és utódja, 
szakcsoport); dr. Skaliczki Judit nyugalmazott főosztály-a Téka/Téma vagy éppen a JAMK-évkönyvek szerkesztője-
vezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium).ként kérte, korrektúrázta cikkeinket, tanulmányainkat, 
Szinnyei József-díjban részesült még Balla Mária nyugdíjas miközben több helyen és több témában vizsgált, felmért, 
főkönyvtáros, főiskolai adjunktus (Kaposvári Egyetem); publikált. Lehetett olvasó vagy tájékoztató szolgálat, 
Biczák Péter nyugalmazott megyei könyvtárigazgató könyvtári órák megtartása vagy internethasználó-képzés, 
(Pest Megyei Könyvtár); Erdeiné Törőcsik Katalin minden területen hozzáértéssel végezte és végzi munkáját. 
könyvtárvezető (Kenézy Kórház Orvosi Könyvtára, Mintegy tíz éves kitérője során a látogatók egy része a 
Debrecen); Takáts Béla megb. igazgató (Verseghy Ferenc tatabányai Városi Könyvtár Kodály téri Fiókkönyvtárának 
Könyvtár és Művelődési Intézet, Szolnok); Villám Judit nagy tudású, szerény, és mindig kedves könyvtárosaként is 
gyűjteményvezető (Országgyűlési Könyvtár); és az megismerhette, szakmai körökben a fiókkönyvtár családi 
előzőekben méltatott Takács Anna tájékoztató könyvtá-könyvtárrá alakításával vívott ki elismerést.
ros (József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya).Jelenleg is aktív, részt vesz a József  Attila Megyei Könyvtár 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének vezetősége tájékoztató szolgálatában és már szerkeszti az új évkönyvet. 
további eredményes, örömteli munkát, ahhoz kitartást és jó egészséget Természete, jelleme, több évtizedes elhivatottsága méltó és 
kíván!megérdemelt elismerése ez a Szinnyei-díj. 

Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 
teljes tagsága és a József  Attila Megyei Könyvtár kollektí-
vája nevében gratulálok!

Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)

KITÜNTETÉSEK

Takács Annával a KeMLIB 2012/7. számában olvashatnak interjút. (Szerk.)
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Az interjú Esztergomban készült, Várady Eszter 
otthonában. Bár a XXI. században készülhetne online is, de Rachel mereven bámult a messzeségbe, pedig 
Eszternek kijár az ünneplés, jómagam pedig szeretek a nem sokat látott. A tenger valahogy megnövelte, 
közelében lenni, derűt és nyugalmat árasztó személye miatt. kitágította a sötétséget. A parti fények alig 
A könyvtár az interjú ideje alatt „nyári szabadságon volt”, néhány méterre hatoltak be a vizet uraló 
mert az iskola, ahol ideiglenesen helyet kapott, nem tudta feketeségbe, de a kivilágított kis kápolna, 
biztosítani a portaszolgálatot. Ez a jelenség önmagában egy makulátlan fehér áldozatként emelkedett a 
tanulmányt érne. magasba a sötét ég alatt, elnyomva a kis település 

reszketeg fényeit. Megtámadták. Istenem, mit 
V.O.: Gratulálok a 40 éves jubileumhoz, ahhoz pedig kivált, kereshetnek rajta?
hogy ezt a negyven évet egy helyen, az esztergomi városi És visszajönnek… (a szerk.)
könyvtárban töltötted! Hűség és elhivatottság a javából!

V.E.: Köszönöm! Azt is, hogy gondoltál rám, a szakma V.O.: Mire emlékszel a legszívesebben?
részéről egyedüliként. Ugyan negyven év úgy telik el, hogy 
a munkával töltött napok szépen rakódnak egymásra… de V.E.: Mindenképpen olyan alkalmakra, amikor munkánk 
mégis… 40 év! érzékelhető eredménnyel járt. Végeredményben egy könyv 

beleltározása vagy kikölcsönzése is érzékelhető eredmény, 
V.O.: Jómagam tudom, hogy fele ennyi idő alatt is sok de én most olyasmire gondolok, mint pl. egy ifjúsági klub, 
mindenbe belekóstolhat egy könyvtáros. Te milyen amit a hetvenes években csinált Nagyfalusi Tibor, és a 
munkakörökben dolgoztál? város műszaki középiskolásai, akik nem voltak éppen a 

legnagyobb olvasók, lelkesen jártak oda, és beszélgettünk, 
V.E.: Sokféle munkakört betöltöttem, voltam gyermek- vitatkoztunk, könyvekről, képzőművészetről, filmekről. 
könyvtáros, ifjúsági könyvtáros, feldolgozó, zenei Vagy egy meseíró pályázat eredményhirdetése (egyik 
könyvtáros, olvasószolgálatos, gazdaságis. Vagy így, vagy valahai résztvevője máig nagy segítségem fenntartónk-
úgy, de minden út oda vezetett, amit a legjobban szerettem: nál…), vagy egy író-olvasó találkozó, ahol annyian 
a könyvekhez, filmekhez, zenéhez. vagyunk, hogy nem férünk be a könyvtárba, vagy egy 

egyszerű könyvtárbemutató, amely után egy egész osztály 
V.O.: Későbbre szántam a kérdést, de ha már itt tartunk, beiratkozik – és nem maradnak el, jönnek, újra és újra! Na, 
Esther G. Wood megkerülhetetlen. „Ő hogy érzi magát hát ezek szép emlékek. És nem csak emlékek. Ez a 
mostanság?” folyamatos jelen, valahogy így szeretném, szeretnénk ezt a 

munkát mindig csinálni. Közvetíteni. Adni. Felkelteni. 
V.E.: Nagyon jól, köszönöm! A nyár folyamán jelent meg a Fenntartani.
23. könyvem, „Soha” címmel az Underground Kiadó 
gondozásában. Misztikus, szerelmes és krimis.

Várady Eszter 40 éve a pályán

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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V.O.: Tudatos, véletlen vagy sorsszerű az, hogy mind a És szomorú jelenségnek, változásnak érzem a szakma 
negyven évet egy helyen töltötted? megosztottságát is, a szakmai vezetés nem mindig 

egyértelmű jelzéseit… De ez már más történet.
V.E.: Nem akartam elmenni sem Esztergomból, sem a 
könyvtárból, pedig több helyre is hívtak. Olyasmi volt ez az V.O.: Ennek tudatában mit üzennél a fiataloknak?
esztergomi könyvtárral, mint egy házasság, bár ez igazából 
csak most tudatosult bennem, hogy így megkérdezted… V.E.: Az idősek szívesen üzengetnek a fiataloknak, akik 

ezeket az üzeneteket természetesen nem veszik 
V.O.: Miben érzed a legnagyobb változást, a könyvtárakat megfelelőképp, csak akkor, ha már ők is idősebbekké 
és a könyvtárosokat illetően? válnak. De azért én is élek az idősek jogával, és azt üzenem 

nekik: maradjanak emberek, és ha nem tudják már, mi is az 
V.E.: Abban, hogy nem követik megfelelőképp a válto- az ember, ne csak a neten nézzenek utána…
zásokat… Ennek több oka van, a legföldhöz-ragadtabbak 
persze az anyagiak. De nem minden azon múlik. Tisztelet a V.O.: Tudom, hogy a kérdés banális, mégis fontos és 
kivételeknek, de úgy látom, a könyvtáros társadalom, főleg őszintén kíváncsi vagyok rá: Választanád-e ma ezt a 
az idősebb korosztály nem reagál megfelelőképp a hivatást.?
kihívásokra. Talán kényelemszeretetből, talán fásultságból, 
talán elkeseredésből – de bizony akad, hogy egyszerűen V.E.: Igen. Igen!
érdektelenségből, lustaságból, eddig is jó volt így, eztán is jó 
lesz felkiáltással. Régi jó ismerősöm, aki kényszerűen V.O.: Van, hogy egy hangsúly (egy írásjel) beszédesebb száz 
eltávolodott kicsit a szakmától, mondta nekem pár eszten- szónál… Köszönöm! További jó munkát, a munkához erőt 
deje: fél évre kitennék dolgozni, megélni minden könyvtá- és kitartást, és jó egészséget kívánok!
rost a vállalkozói világba. Visszatérvén a könyvtárossághoz 
máshogy néznék, értékelnék a munkájukat!
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Nyergesiek az I. világháborúban osztották be. Innen indult az ezred augusztus 7-8-án az 
 orosz frontra, Galíciába.
Az 1867 utáni csaknem fél évszázados nyugalmas periódust Az ezred, mint az osztrák-magyar ármádia gyalogsági 
1914 nyarától 4 évig tartó öldöklő háború követte, a alakulata 1717-től származtatja eredetét. 1852-től 1910-ig 
háborút pedig az Osztrák-Magyar Monarchia és a történel- Mihály orosz nagyherceg volt a tulajdonosa. Esztergom 
mi Magyarország forradalmaktól, majd ellenforradalmak- szabad királyi város háziezrede. Itt, Esztergomban 
tól kísért felbomlása. E folyamat végpontja a trianoni állomásozott az ezred pótzászlóalja, itt történt a sorozás, a 
békeszerződés volt (1920.), amely Magyarország területét hadkiegészítés és a nyilvántartás. Ide vonultak be a 
egyharmadára faragta, s jóllehet az ország így nyelvileg és tartalékosok, akik Esztergom, Bars és Hont vármegyék 
etnikailag sokkal homogénebb lett, a Kárpát-medence fiaiból adódtak.
magyarságának mintegy harmadát azonban idegen Az augusztus 7-8-ai elindulásról a korabeli tudósítók így 
államhatárok közé zárta. írtak: „A nemzet színe-java ajkukon dallal, fejükön rózsás 
Az 1914. június 28-ai szarajevói merénylet, amely az csákókkal, kipirult arccal, a lelkesedés örömmámorával elindult 
osztrák-magyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd és felesége megírni a halhatatlanság történelmét – vérbetűkkel. A dalos ajkú 
életét kioltotta, az egész világon szenzációt keltett. Az egy fiúk, apák, testvérek mámora beleveszett az itthon maradottak 
hónappal később a Monarchia és Szerbia között kezdődött könnyes zokogásába. Mindenütt örömrivalgással üdvözölték a 
háború aligha lepett meg bárkit is, sem az ezt követő hadbavonulókat a Budapest – Hatvan – Kassa – Eperjes – 
hadiüzenetek, amelyeket a szemben álló nagyhatalmak Rzeszov-ig tartó útvonalon.”* Hős fiaink becsülettel helytálltak 
egymáshoz intéztek. Az összecsapásra ugyanis évek óta Orosz- és Lengyelországban, a Kárpátokban, mindenhol, 
készültek a politikusok és a politika ügyei iránt érdeklődő ahová vezényelték az ezredet. Legnagyobb temetőjük Gaje 
újságolvasó emberek egyaránt. Rostockie és Axiniec között 158 hős sírját őrzi 1916-tól. Az 
A négyéves háború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia ezred 1917 októberében a piavéi frontszakaszra vonult le, 
összesen 9 millió embert állított fegyverbe, közülük 3,4 Olaszországba. Itt 210 katonája halt hősi halált. Az ezred a 
milliót Magyarország és Horvátország területéről. Ez azt fegyverszünet megkötése után innen 1918. november 24-
jelenti, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig a 18. és 53. én érkezett meg Esztergomba.
életéve közötti férfilakosság túlnyomó többsége katonai E háborúban 650 nyergesi férfi vett részt, ebből 91 életét vesztette, 
szolgálatot teljesített. A 9 millióból 1,1 millió esett el, 18 hadirokkant lett. A lakosság kegyeletből 1930. október 
csaknem 3,6 millió sebesült meg, s több mint 2 millió került 19-én hősi emlékművet állíttatott, melynek kettős 
hadifogságba. A halottakból mintegy 530 ezer, a bronzalakját Gádi Kayser Lajos alkotta (Árpád fejedelem 
sebesültekből 1,4 millió és a foglyokból 833 ezer került ki a egy korabeli magyar honvédnek a vállára helyezi a bal kezét, 
Lajtán inneni országból. A halálos veszteségek tehát a és jobbját kinyújtva előre mutat). A Rákosi-rezsim alatt a 
magyarországi lakosságot valamivel nagyobb arányban szobrot leemelték (1949.) és elszállították. (A közelmúltban 
sújtották, mint az örökös tartományok népességét. újraöntötték és helyreállították.) Az emlékmű talapzatába 
Az általános mozgósítás 1914. július 31-én volt. A nyergesi vésték a hősi halottak nevét. E névsor alapján a városházán 
hadkötelesek Esztergomba vonultak be, mert ott volt a lévő anyakönyvekből aránylag pontos adatokat tudtam 
hadkiegészítő parancsnokság. Embereink zömét a összegyűjteni, amelyeket a 2000-ben megjelentetett 
gyalogsághoz, a Császári és Királyi 26. gyalogezredbe 

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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„Nyergesújfalu monográfiája”-ban közöltem is. Azóta két dokumentumokban, és a következőkről tájékoztatott.
hősi halottról, a családtól pontosabb adatokra is szert A császári és királyi 26. gyalogezred halotti anyakönyve szerint 
tettem. Ezeket közreadom azért, hogy ha valaki (polgári foglalkozása kőfaragó volt), az alakulat tábori századának 
rendelkezik első és második világháborús emlékekkel közlegényeként Varga István 1918. június 15-én esett el az 
(levél, irat, tárgyi emlék) hozza el hozzám megmutatni, olaszországi Roncaltonál, Asiagotól délnyugatra. Teteme azonban 
hogy tovább kutathassam a hősi halottak sorsát. A másikat több bajtársáéval együtt az ellenséges állások előtt maradt, így „saját” 
pedig azért, hogy tájékoztassam a hozzátartozókat, hogyan temetéséről nem gondoskodhattak, azaz annak körülményei 
juthatnak pontosabb adatokhoz. tisztázatlanok. Az olaszok valószínűleg megadták a végtisztességet 
A Szalay család elhozta nekem rokonuk: Szalay János fhgy az ellenség elesettjeinek is, és Asiagoban (Vincenza tartomány) 
(19 éves, mh: Katalavéna (olasz front), 1917. november 16.) hantolhatták el.
fényképét és azt a levelet, melyben Szalay János fhgy Itt ma egy jelentős I: világháborús emlékhely található, ahol 
tisztiszolgája értesítette a családot családtagjuk halálának osszáriumban nyugszanak a világháborúban elesett katonák. Az 
körülményeiről. osztrák hadisírgondozó szervezet a Fekete Kereszt felvett róluk egy 
A másik levelet Bujdosóné Varga Margit juttatta el hozzám mintegy nyolcezres névsort, melyben két Varga István van feltüntetve. 
azzal, hogy az ő példájából kiindulva milyen úton deríthetik Mivel személyi adatok nem szerepelnek, ezért feltételezzük, hogy 
ki hozzátartozóik halálának pontosabb körülményeit, egyikük az Ön nagyapja. Az emlékhelyen még közel tizenkétezer 
valamint azt kéri, ha valaki eljut a levélben említett ismeretlen osztrák-magyar katona és több mint harminc-ezer olasz 
(mellékelt) emlékműhöz, fényképezze le és jutassa el a katona nyugszik, akik a térség harcaiban vesztették életüket.
képet hozzám. Mellékelten küldök egy térképvázlatot Roncalto térségéről, valamint 
Varga Margit a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyo- fényképet az Asiago-i I. világháborús emlékhelyről.”
mányőrző és Hadisírgondozó Osztályon érdeklődött Ezen az úton el lehet indulni rokonaik felkutatására. Az 
nagyapja, Varga István nyughelye után, és a következő emlékhely fényképét mellékeltem, a térképvázlatot pedig 
válasz kapta: nálam meg lehet tekinteni.
„Kérésére, Varga István (sz.: Nyergesújfalu, 1882. 11. 18.) Sajnos a II. világháborús hősi halottak nyughelyéről 
nyughelyének pontosítása érdekében a HM Hadtörténet Intézet és nehezebb adatokat szerezni, de próbálkozzunk meg vele.
Múzeum Bécsi Kirendeltségének munkatársa kutatást folytatott a  Padányi Lajos
Bécsi Hadilevéltárban található I. világ-háborús veszteségi 

Honismeret
Helyismeret
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Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu

Programelőzetes Színházbérlet egyesületi tagoknak

Webszerkesztő workshop szeptemberben: Az MKE Az MKE megyei szervezete az egyesületi tagok kulturális 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete és a Tatabányai igényeinek kielégítésére ismét vásárolt színházbérletet. 
Városi Könyvtár ismét tartalmas programot ígér a A tatabányai Jászai Mari Színház, Népház hat alkalommal a 
könyvtárosok és informatikusok számára. A már szombat estékre kínál tartalmas kikapcsolódást.
megszokott helyszínen, a Városi Könyvtárban (Tatabánya, 
Népház út 5.) 2012. szeptember 18-án (kedd) 10 órától Az „egyesületi bérletet” bármelyik tagunk igényelheti, aki 
várjuk az érdeklődőket. tagdíját rendezte. Az aktuális előadás időpontjáról 
A részletes programról tájékoztatunk a Katalist-en és a előzetesen e-mail útján tájékoztatunk és az egyidejűleg 

közölt határidőn belül lehet rá jelentkezni. A jelentkezők szervezet honlapján (www.mkekemsz.hu), tagjainkat e-
között sorsolással dől el, hogy ki használhatja fel az mailben is értesítjük. Jelentkezni előzetesen Szilassi Andrea 
ingyenes színházlátogatás lehetőségét. A „nyertest” az főszervezőnél lehet (szilandi@mail.vktatabanya.hu,
előadás előtt egy héttel értesítjük és egyeztetjük a bérlet tel.: 34/309-743, 311-593). 
átvételének, visszajuttatásának idejét, módját. Ha A workshopok eddigi tevékenységével ismerkedni a: 

https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/ akadályoztatás miatt az egyesületi bérletet mégsem az 
weboldalon lehet. MKE KEM Szervezet tagja veszi igénybe, az adott jegyár 

mértékéig a szervezetet térítés illeti meg.
Kirándulás Almásfüzitőre: A taggyűlésen elfogadott A bérlettől függetlenül lehetőség van szólójegyek 
munkaterv alapján és a tagok javaslatára szervezetünk ősz- foglalására. (A „nyertes” is így hozhat hozzátartozót, 
szel Almásfüzitőre szervezne szakmai programot. A Petőfi ismerőst magával.)  A színház szólójegyeket az el nem kelt 
Sándor Művelődési-, Szabadidőközpont és Könyvtár bérletes helyekre tud kiadni, tehát nincs garancia egymás 
sokak elismerését kivívta. Hogy mivel és hogyan szerzett mellé szóló ülésekre. Az így igényelt jegyek ára minden 
elismerést szakmai körökben, miben jár mások előtt, esetben térítendő, előadásonként eltérő lehet. Aki 
szívesen megnéznénk és meghallgatnánk a helyszínen. mindezek ellenére az adott határidőig jelzi jegyigényét egy 
Október végén, ha már mindenki „ellazult” a könyvtári hét válasz e-mailben, annak a lehető legkedvezőbb lehetőség 
forgataga után, talán a vendéglátók is szívesen fogadnának. szerint egyeztetjük foglalását a színházzal. 
Hogy mivel lehetne tartalmasabbá tenni ezt a napot hely- A színházbérlet a 2012/2013-as évadban is bónusszal jár. 
ben vagy a környéken, arra alternatívákat szívesen fogad a Tavaly éttermi étel- és italfogyasztás, előfizetési díj, 
vezetőség. Javaslatokat a fürdőbelépő stb. árából nyújtott 5-10 % kedvezményt a 
e-mail címre lehet küldeni. bérlet felmutatása. Most egy adott wellness-szállodában 

felkínált kedvezményes pihenés lehetőségét kínálják fel a 
bérlettulajdonosoknak (3 nap/2 éjszaka/2 fő). Az 
ajándékutalvány előzetes regisztrációt követően 2013. 
május 31.-éig lehet felhasználni és a foglalást követően is 
átruházható. 

kissne.anda.klara@jamk.hu
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Akár bérlet-, akár bónuszigény vagy bővebb információ Ismét VERZÓ
esetén jelentkezni lehet Kissné Anda Kláránál (József  
Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, Fő tér 2.; Tel.: 34/513- Az MKE hírlevele, a nak megjelenése 
679, 513-670; E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu). igazolja, hogy az egyesület felelevenített kezdeményezése a 

tagok tájékoztatására nem lankad, a szerkesztőbizottság-
REPERTOÁR - 2012/2013 ban sokan, sokat dolgoznak.
http://jaszaiszinhaz.hu/hu/szinhaz/repertoar.html A pályázati információk, a frissen megjelent szakcikkek, 

szakkönyvek, elektronikus források, a hazai és külföldi 
álláslehetőségek, az OIK nyílt napjára szóló meghívás 
mellett az MKE 44. Vándorgyűléséről olvashatunk beszá-
molót. (Az MKE KEM Szervezet beszámolóját lásd 
a KemLib előző számában.) A tudósítás a plenáris ülések, a 
szekcióprogramok és kerekasztalbeszélgetések összefogla-
lóján túl vajdasági véleményt és egyéb összefoglalókra utaló 
hivatkozásokat is közöl.  Bemutatásra kerülnek a kitünte-
tett könyvtárosok és a díjazásban részesített könyvek.
A Fertőd-vidéki és a pannonhalmi kirándulásokról szintén 
röviden beszámol.
A hírlevéllel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 
szívesen fogadnak a mke.verzo@gmail e-mail címre.

VERZÓ 2. számá

Egyesületi élet
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Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Testvérkönyvtár segítő program – 150.000 forintnyi Papíron is magyarok leszünk…
könyv a csíkszeredai könyvtárnak

A mondat, amiben benne van az egész – a magyar 
A Kölcsey Ferenc Alapítvány idén is pályázatot hirdetett a történelemre nézve – nyomorúságos 20. század. No és a  
hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, 2004. december 5-i népszavazás.
egyházi, egyesületi) számára, melynek célja, hogy könyv- A mondat, ami egy megszokott msn-beszélgetésben íródik 
adománnyal támogathassák határon túli magyar testvérin- és amitől – bevallom férfiasan – elsírtam magam (pedig ez 
tézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár velem ritkán fordul elő!).
segítő program keretében a József  Attila Megyei Könyvtár Mindenekelőtt köszöntöm szeretettel Magyarország két új 
150.000 forintot nyert a csíkszeredai Kájoni János állampolgárát: Szabó Károlyt, a Székelyudvarhelyi Városi 
Megyei Könyvtár számára. Az ebből vásárolt dokumen- Könyvtár igazgatóját és kedvesét, Soós Mónit, aki 
tumokat augusztusban Dürgő Brigitta és Voit Pál juttat- Miklósváron idegenvezető.
ták célba, az éppen költözés alatt álló megyei könyvtárba. Mindkettejüket jól ismerem, így engedjék meg nekem azt a 
Az eddig két fizikai helyen működő intézmény új épületben személyes megjegyzést, hogy általuk biztosan erősebbek 
kapott helyet (Csíkszereda, Stadion u. 1.). lettünk!

Köszönet érte!
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A jogsértő oldalakat bünteti a Google A böngésző mint e-könyv olvasó

keresője Megszűnt az e-könyv exkluzivitása, 
egyáltalán nem szükséges ahhoz de-A találatok rangsorolásánál hátrább 
dikált e-olvasó, hogy valaki kiélvez-kerülnek azok a szájtok, melyekre sok 
hesse az elektronikus könyvek szerzői jogi panasz érkezik.
előnyeit.Dátum: 2012. 08. 13.
Dátum: 2012. 08. 21.

Már nem informatikai kérdés a biztonságItt a Windows 8, már készül a 9-es
A témáról már nem az IT-sek, hanem a 

Az új platform mától megkezdi 
döntéshozók tárgyalnak.

hódító útját, majd kiderül, hogy 
Dátum: 2012. 08. 21.

milyen sikerrel. A redmondiak már 
a következő kiadáson dolgoznak.

Dátum: 2012. 08. 15.

Kegyetlenül pusztít a Shamoon vírus
Miért a Hetes és miért nem a Nyolcas? Egy nagyon veszélyes és romboló vírus 
Néhány gondolat a két operációs kezdett terjedni az interneten. A bizton-
rendszerről, különbségekről, sajátos- sági cégek szerint elsősorban célzott tá-
ságokról – a tapasztalataim alapján. madásokban vesz részt, de azért minden-
(Mesant) kinek érdemes frissítenie a víruskeresőjét.
Dátum: 2012. 08. 19. Dátum: 2012. 08. 21.

Mit emelhetnénk ki az év nyolcadik hónapjának eseményei közül? Azt biztosan mindenki megemlítené, 
hogy rekkenő volt a hőség, és talán azt is, hogy összesen 17 érmet szerzett a magyar sportolói csapat a 
londoni olimpiai játékokon. 
S hogy mi történt az IT világban? Augusztusi válogatásomban olvashatnak a piacra kerülő Windows 8-
ról, biztonsági kérdésekről, a most pusztító Shamoon vírusról, a már szinte kihagyhatatlan Google és 
FaceBook újításokról, no meg a hotspottá változtatott szamarakról. Ez utóbbi mégis hogyan eshetett 
meg? Az alábbi cikkek közt megtaláljuk a választ.

Vitéz Veronika, rovatgazda

KLIKK-el-IT
Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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 http://itcafe.hu/hir/google_search_kereso_szerzoi_jogsertes_bejelentes.html
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Érdekesség-WiFi-hotspottal felszerelt szamarak

Vezeték nélküli netet biztosítanak a 
hátasok egy izraeli történelmi parkban

Dátum: 2012. 08. 22.

Böngészőtesztet fejlesztett a Google
A cég szerint a korábbi mérőprogramok 
nem adnak valós képet a JavaScript-
feldolgozás teljesítményéről.
Dátum: 2012. 08. 22.

+ Olimpiai Google Doodle-k
Hogyan jelenítsük meg az Intéző részletes nézetében http://www.google.com/doodles/opening-ceremony-
az összes tartalmat? 2012
A Windows 7 és 8 Intézője sok esetben http://www.google.com/doodles/archery-2012
hasznos nézetbeállításokat kínál.

http://www.google.com/doodles/diving-2012
Dátum: 2012. 08. 23. http://www.google.com/doodles/fencing-2012

http://www.google.com/doodles/rings-2012

http://www.google.com/doodles/field-hockey-2012
Megújulnak Facebookon az üzenetek http://www.google.com/doodles/table-tennis-2012
Eleinte, szokás szerint, várhatóan http://www.google.com/doodles/shot-put-2012
felhasználói ellenállás fogadja majd a http://www.google.com/doodles/pole-vault-2012
Facebook üzenetes részlegének 

http://www.google.com/doodles/synchronized-swimming-2012
megújítását, pedig a felület is remekül 

http://www.google.com/doodles/javelin-2012sikerült.
http://www.google.com/doodles/hurdles-2012Dátum: 2012. 08. 23.
http://www.google.com/doodles/basketball-2012

http://www.google.com/doodles/slalom-canoe-2012

http://www.google.com/doodles/soccer-2012

http://www.google.com/doodles/rhythmic-gymnastics-2012

http://www.google.com/doodles/closing-ceremony-2012

KLIKK(el)IT
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Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-Tanfolyamok
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL-1919, 
(andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) (FAT-felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012 
lajstromszám: PLP-903) elnevezésű 60 órás akkreditált őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
tanfolyamát. programját Olasz szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok 

részére (Corso di specializzazione in italiano per 
A tanfolyam időpontja:bibliotecari) (FAT - lajstromszám: PLB 0663) címmel.
2012. október 2-3-4-5., 10-11-12., november 13.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 18.A tanfolyam időpontja: 2012. október 1., 8., 15., 29., 

november 5., 12
Részvételi díj: 40.000,- FtJelentkezési határidő: 2012. szeptember 17.

Részvételi díj: 55.000,- Ft
A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak 
Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felső-ki.).
fokú szakképzettségA jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves 
A tanfolyam oktatói: Csoma Gyula, Feketéné Szakos Éva, szakmai tapasztalat, az olasz nyelv ismerete (min. az 
Frank Róza, Gabnai Katalin, Rakaczkiné Tóth Katalin, európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes 
Somogyiné Petik Krisztina, Szabóné Molnár Anna.tudásmérés alapján).

Oktatók: Laura Bertazzoni, Arnaldo Paduano
További információ: Tóth Andrea Tel.: 2243-820; e-mail: A tanfolyam helyszíne: Budapesti Olasz Kultúrintézet 
tothandi@oszk.hu; http://ki.oszk.hu/content/andragogia(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.)

A tanfolyam leírása: További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: 224-3876; 
Az Európai Unió politikájának legfontosabb célkitűzései e-mail: 

http://ki.oszk.hu/content/olasz-szaknyelvi-tanfolyam-k-nyvt-rosok-r-sz-re-akkr-tov-bbk-pz-s között szerepel az egész életen át tartó tanulásra alapozott 
tudástársadalom megteremtése. E folyamatban – amelynek 

A tanfolyam leírása során a könyvtárosok naprakész információk és korszerű 
A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy tudás átadásával segítenek – jut kulcsszerephez a 
felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és felnőttkori tanulás. Elősegítésére jól képzett és erre a 
produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, amelye- területre specializálódott szakemberekre van szükség, 
ken mindennapi munkájuk során az olasz nyelvet alkalmaz- hiszen a felnőtt tanulók igényei és tanulási szokásai eltérnek 
zák, mint pl. olasz nyelvű internetes oldalak használata, az iskolarendszerben megszokottaktól. Az andragógiai 
intézményük és könyvtári projektjeik ill. programjaik olasz ismeretek a pedagógiai, pszichológiai és közművelődési 
nyelven történő bemutatása, partnerintézményekkel és ismeretek mellett a könyvtárosi munkának is szerves részét 
kiadókkal való kapcsolattartás, a könyvtárhasználókkal képezik. 
folytatott kommunikáció.

gaald@oszk.hu;
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Már júliusban tudni lehetett, hogy 2013-ban könyvtári, Friss információk
közművelődési és múzeumi feladatok támogatására a köz-
ponti költségvetésből 17,6 milliárd forint áll majd a telepü-Közgyűjteményi feladatok támogatására 17,6 milliárd 
lési önkormányzatok rendelkezésére - reagált L. Simon az önkormányzatoknak (forrás: Kormányhivatal)
László kultúráért felelős államtitkár Gémesi György gödöl-
lői polgármester azon felvetésére, miszerint "még mindig A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támo-
nem tudni, hogy jövőre az új feladatrendszerbe mennyi gatására a központi költségvetésből 17,6 milliárd forint áll 
forrás jut majd.“majd a települési önkormányzatok rendelkezésére 2013-
L. Simon László júniusi kinevezése óta két alkalommal ban - erősítette meg L. Simon László kultúráért felelős 
egyeztetett erről a kérdésről a megyeszékhelyek polgármes-államtitkar szerdán.
tereivel és alpolgármestereivel, többször találkozott ez Ebből a tervek szerint a megyeszékhelyek által fenntartott, 
ügyben szakmai szervezetek képviselőivel, a rendelkezésre megyei hatókörű múzeumoknak 2,2 milliárd, könyvtá-
álló jövő évi források elosztásáról a Kulturális Ágazati Ér-raknak 2,876 milliárd forint jut, míg 1,743 milliárd forintot 
dekegyeztető Tanács (KÁÉT) ülésén is beszámolt. A kul-ezek a könyvtárak a kistelepülési könyvtári feladatok 
túráért felelős államtitkár sajnálatosnak tartja, hogy a július ellátására fordíthatnak - olvasható a kultúráért felelős 
16-án rendezett KÁÉT-ülésen az önkormányzati oldalt államtitkárság közleményében.
csak két szervezet képviseltette.Mint a kommüniké megjegyzi, a megyeszékhelyek által 
A Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szö-fenntartott múzeumok esetében a rendelkezésre álló kere-
vetsége - bár meghívót kapott - nem volt jelen, így a szerve-tet többek között az intézmények látogatottsága, a kezelt 
zet elnökének sem volt alkalma első kézből tájékozódni, gyűjtemény és az ellátandó terület nagysága alapján fogják 
illetve véleményét szakmai körben kinyilvánítani.elosztani, amiről a kultúráért felelős államtitkár egyeztetett 
L. Simon László komoly eredménynek tartja, hogy a koráb-az érintett önkormányzatok képviselőivel. Ezeknek a 
ban eltörölt közművelődési normatíva által biztosított támogatásoknak a célja éppen az, hogy segítsék a hamaro-
forrás visszakerül a rendszerbe, amit a legutóbbi KÁÉT san átadandó intézmények önkormányzati működtetését.
ülésen a szakszervezeti oldal is jelentős eredményként A fennmaradó mintegy 10,5 milliárd forint valamennyi 
értékelt. Az intézmények átadása nem jelentheti azt, hogy települési önkormányzat közgyűjteményi és közművelő-
finanszírozásukat teljes egészében az állam vállalja magára, dési feladatellátását fogja segíteni, és lehetőség nyílik érde-
hiszen abban – a korábbiakhoz hasonlóan – a fenntartó keltségnövelő támogatásokkal, valamint egyéb pályázatok-
önkormányzatoknak is szerepet kell vállalniuk - kal is hozzájárulni az önkormányzatok kulturális feladat-
hangsúlyozta az államtitkár.ellátásához.

(MTI)

Forrás: www.kormany.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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Rendezvények
Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtár ….virág volt a vers…
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 4. VERSMONDÓ VERSENY AMATŐRÖKNEK

50 ÉS 70 ÉV KÖZÖTT
Reisinger János: 

Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtár 50 és 70 
MUNKÁCSY KRISZTUS-TRILÓGIÁJA év közöttiek nem hivatásos versmondók jelentkezését 
CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJÁRA várja a XLI. Megyei Könyvhét keretében, 2012. október 6-

án megrendezendő szavalóversenyre.
2012. szeptember 24-én hétfőn este 5 órakor Jelentkezni lehet az ország bármely részéből és a 
a könyvtár olvasótermében tartandó könyvbemu- határon túlról is!
tatójára (Dobó Gimnázium épülete) A jelentkezés feltételei:

ź A fent írt életkor betöltése
A szerző beszél könyve felépítéséről, új meglátásairól, és a ź Három magyar verscím elküldése (melyekből a 
Munkácsy-festmények jelenkori időszerűségéről helyszínen a zsűri választ)

ź Név- és lakcím feltüntetése
A belépés ingyenes! A jelentkezés módja:

Írásban: Helischer József  Városi Könyvtár, 2500 Eszter-
A helyszínen a 112 oldalas, keménytáblás, fűzött albumot gom, Bánomi ú. 8.
4000,- Ft-os áron lehet megvásárolni és dedikáltatni ź Telefonon: (06 33) 401 919, (06 33) 523 170,

(06 20) 396 53 54, (06 30) 355 56 20
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! ź e-mailen: eszi@vkesztergom.hu

ź faxon: 06 33 401 919
Reisinger János az ELTE magyar–francia szakán végzett, Jelentkezési határidő: 2012. október 1.
1978–1989 között az MTA Irodalomtudományi A rendezvény helyszíne: Helischer József  Városi Könyv-
Intézetének munkatársa volt, doktori értekezését Babits tár, Esztergom, Bánomi út 8.

00Mihályról, kandidátusi disszertációját a Biblia és az A rendezvény időpontja: 2012. október 6. , de. 10  óra
irodalom kapcsolatáról írta. 2000–2003 között Látók, Díjak:
szóljatok! címmel televíziós előadás-sorozatot tartott a ź Első helyezett: 18.000,- Ft értékű ajándékkönyv
Bibliáról. Több mint húsz könyve közül három ź Második helyezett: 14.000,- Ft értékű ajándékkönyv
képzőművészeti tárgyú. A Sola Scriptura Teológiai ź Harmadik helyezett:  8.000,- Ft értékű ajándékkönyv
Főiskola tanára. Zsűri: 

, ź  Bács Ferenc, Jászai-díjas színművész
ź Pásztó András, tanár, 
ź Petrozsényi Eszter, könyvtáros, színművész
Tiszteletbeli zsűritag: Durzák Anna, tanár, előadóművész
Háziasszony: Kemenczki Edina, szerkesztő, Kék-Duna 
Rádió

www.eletadotv@hu
www.sola.hu www.bibliahaz.hu
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Rendezvények

Tatabánya

Szeretettel hívjuk és várjuk 
a József  Attila Megyei Könyvtárba,

002012. szeptember 24-én, 17  órára
Levente Péter

színész, rendező, tanár,
önképző társaslény
Az ökohagyma

Az ökológia – ökonómia – ökumené hármas 
egysége című előadására.

Házigazda: Nász János

Rendezvényünket támogatja:
Florette Virágbolt
Tatabánya, Sárberki ltp. 603.
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Rovatvezető: Világi Orsolya

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

Színes hétköznapjaink

Népszerű a könyvtár a quantanamoi támaszponton

Kedd reggel (hétfőnek számít, mert első munkanap a héten), már éppen állítom le az autó motorját a 
könyvtárhoz érkezvén, mikor a Kossuth Rádiót hallgatva az alábbi hírre leszek figyelmes:
Bár Barack Obama választási ígéretei között szerepelt a quantanamoi támaszpont bezárása, erre még mindig 
nem került sor, sőt a tárgyalások is igen lassan haladnak. Eközben a rabok unatkoznak. 
Ez nagy mértékben lendített a támaszponton működő könyvtár forgalmán, a könyvtárosok nem győzik 
rendelni az újabb és újabb könyveket, DVD-ket.
Az utóbbiak közül legnépszerűbb a Bel Air c. szappanopera Will Smith főszereplésével.
A könyvek között pedig Harry Potter és Agatha Christie vezet, a rabok valósággal falják az arab nyelvre is szép 
számmal lefordított történeteit. (át kell fogalmazni)
Minden jó valamire…. és minden jóban van valami könyvtár….  
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- válogatás -
Hírünk az országban

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

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE - 2012. augusztus 23-ára Tétényi Éva által összehívott 
1. BÍRÓSÁGI munkatempó. Vas megyében volt a zártkörű egyeztetésen nem vett részt a kormánypárti 
legnagyobb. Ill. = HVG, aug. 11. p. 18. frakció. A frakció képviselő-testületi ülés összehívását 
- 2011-es országos adatok a büntetőbíróságok működé- kezdeményezte erre a napra, ahol az „önhiki” támogatás 
séről, Komárom-Esztergom megye vonatkozásában is. igénylésével kapcsolatos határozati javaslatokkal álltak 

volna elő, a polgármester ehelyett hívta össze az 
ESZTERGOM

egyeztetést. A történtek miatt a kormányhivatalhoz 
2. ZSEBŐK Csaba: Törvénytelen viszonyok Eszter-

fordul a Fidesz-KDNP frakció.
gomban. A Kúria vizsgálhatja felül a csődközelben lévő 

8. ÚJ adósságrendezés Esztergomban? = Népszava, aug. 
település költségvetési rendeletét = Magyar Hírlap, aug. 

28. p. 2. Ill.
2. p. 3.

- Az esztergomi szocialisták új adósságrendezést 
- Esztergom 2012-es költségvetését 1,1 milliárd forintos 

követelnek, azaz a város egyezzen meg a hitelezőkkel 
hiánnyal fogadták el, június 30-ig a város képviselő-

egy nem százszázalékos adósságkiegyenlítésben. 
testülete a törvényes állapotot nem állította helyre, ezért 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a képviselő-testület fideszes 
a Kormányhivatal a Kúria felülvizsgálatát kéri.

többsége által korábban javasolt modell (újabb 
3. ESZTERGOMNAK anyagi gondjai vannak. Ill. = 

hitelfelvétel) nem működőképes.
Népszava, aug. 2. p. 2.

9. L. K.: VDSZ: Konzultációs ajándék Esztergomnak. 
- Esztergomnak azonnal pénzre és strukturális 

Ill. = Népszabadság, aug. 30. p. 2.
átalakításra van szüksége ahhoz, hogy az évet valahogy 

- A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete a Nemzeti 
kibírja - mondta Tétényi Éva, Esztergom polgármestere 

Konzultáció 1 millió darabját hulladék papírként 
az ATV Start című műsorában.

értékesítette. A befolyt összeget Esztergom város kapta 
4. NYILVÁNOS egyeztetés Esztergomban. = Népszava, 

gyermekétkeztetés céljaira.
aug. 14. p. 1., 2.

10. LENGYEL Tibor: Esztergom: semmi új = Népszava, 
- Esztergom, nyilvános egyeztető tárgyalás összehívása 

aug. 30. p. 7.
2012. augusztus 23-ra, Tétényi Éva polgármester, 

- Fidesz bojkottálja a testületi ülést, a város szeptember 
önkormányzat finanszírozási kilátásai.

végére fizetésképtelenné válthat.
5. NÖVEKSZIK a létszám. Zarándoklat [Hír] = Magyar 
Hírlap, aug. 17. p. 2. KOMÁROM
- Mintegy kétszáz főből álló zarándok, köztük ferences 11. BUDAPEST jól jön ki a Nokia átszervezéséből. = 
szerzetesek indultak el Esztergomból a mátraverebély- Napi Gazdaság, aug. 22. p. 3.
szentkúti nemzeti kegyhelyre. - A vállalaton belüli átszervezésről, megemlítve a 
6. DOMBI Rudolf, Kökény Roland, Lipiczky Ágnes komáromi Nokia-gyárban 2012. év végéig lezajló 
(riporter): A teljesség érzésével. Ill. = Nemzeti Sport, létszámleépítést.
aug. 21. p. 14-15. 12. A NOKIA Bécsből Budapestre költözik. Ill. = 
- Interjú Dombi Rudolf és Kökény Roland (Esztergom) Magyar Nemzet, aug. 22. p. 11.
olimpiai bajnokokkal. - A Nokia átszervezéséről, melynek részeként a vállalat 
7. ELSZÁLLT Esztergom reménye? = Napi Gazdaság, komáromi részlegében 4400 alkalmazottból 2300-at 
aug. 24. p. 2. küldenek el 2012 végéig.
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13. SZABÓ Ernő, P: Egy alkimista művész Párizsból. TATABÁNYA
Szóbel Géza festményei Makláry Galéria, 2012. V. 24- 20. HÁZASSÁGON kívüli újszülöttek. 108 városban 
VI. 23. = Új Művészet 7-8. sz. p. 66-68. már többségben. Ill. = HVG, aug. 4. p. 19.
- Szóbel Géza festőművész (Révkomáromban született) - 2011-es országos adatok a házasságon kívül született 
életéről, munkásságáról, életrajzi adatokkal. gyermekek számáról, köztük Tatabányai adatok is.
OROSZLÁNY 21. JELENTŐS fejlesztés Tatabányán. Autóüveg-
14. LESZÁK Tamás: Újra bajban van a Vértesi Erőmű? gyártás. = Népszabadság, aug. 16. p. 10.
= Napi Gazdaság, aug. 6. p. 1., 2. - A tatabányai AGC Glass Hungary Kft. kétmilliárd 
- A Vértesi Erőmű Zrt. több mint 10 milliárd forint forintos beruházással negyedével növeli autóüveg-
tartozást halmozott fel és ez nehezíti a csődegyezségi gyártó kapacitását.
megállapodásokat . 22. UNGVÁRI: Még fáj, de... Édesanyja és testvérei hét 
15. MARNITZ István: Ezermilliárd Vértesi-fillér. Ener- országon át közel 2500 kilométert utaztak az olimpiai 
gia. Uniós engedély híján nem fizetik ki, de azért besze- versenyére. Ill.= Népszava, aug. 16. p. 14.
dik az áramszámlába épített támogatást = Népszabadság, - Ungvári Miklós, tatabányai dzsúdós a londoni olimpián 
aug. 15. p. 9. elért második helyéről, az ezüstéremről.
- Oroszlány, Vértesi Erőmű Zrt., Magyar Villamos 23. CSERNOVICZKI Éva, Rác Benedek Balázs (ripor-
Művek, anyagi gondok. ter): Bevésték a nevét. Eddig csak a legendák "köszöntek 
TARJÁN vissza" neki a tatabányai éremfalról. Ill. = Nemzeti 
16. VADÁSZNAPI kaleidoszkóp Tarjánban = Nimród, Sport, aug. p. 19.
8. sz. p. 17. - Interjú a tatabányai Csernoviczki Évával, a londoni 
- 2012. június 23-án megrendezett vadásznapi rendez- olimpia bronz érmes cselgáncsozójával.
vényről. 24. NAPKOLLEKTOROK hulladékból. = Magyar 
TATA Nemzet, aug. 22. p. 14.
17. GOLDSCHMIDT Éva: Találkoztatok-tatok...? Író- - Új gépsorral bővítette üzemét a tatabányai Mikrolin 
olvasó találkozó Szabó T. Annával. Ill. = Könyvtári Kft., az ország egyik legnagyobb újrahasznosított 
Levelező/Lap, 7. sz. p. 7. műanyag-gyára.
- A 11. gyermekkönyvnapokon a tatai Móricz Zsigmond 25. ÖRÖKSÉG Kft. Új kultúrintézet. Ill.= HVG, aug. 4. 
Városi Könyvtár vendége volt Szabó T. Anna költő, p. 78.
műfordító. - Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft. 
18. SZEDERKÉNYI Csabáné: „Amerika messze van...” egyik tulajdonosa az Edutus Főiskola.
avagy hogyan tanultak meg e-mailezni a nagyik 26. MÁRKY Balázs: Tanfolyam rendszergazdáknak. 
unokáikkal. Ill. = Könyvtári Levelező/Lap, 7. sz. 25. Tatabánya, 2012. április-május = Könyvtári Levele-
- A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár könyvtáro- ző/Lap, 6. sz. 6. p. 33-34.
sának beszámolója az Idősebbek is elkezdhetik című -  Beszámoló a tatabányai József Attila Megyei Könyv-
tanfolyamról. tárban megtartott TextLib-tanfolyamról.
19. "A MAGYARY Programról - Magyary városában". 27. MOLNÁR András: TextLib rendszergazdai 
Magyary Zoltán (1888-1945) emlékkonferencia. Ill. = tanfolyam = Könyvtári Levelező/Lap, 6. sz. 6. p. 35-36.
Új Magyar Közigazgatás, 7-8. sz. p. 93. - Beszámoló a tatabányai József Attila Megyei Könyv-
- A tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szerve- tárban megtartott TextLib rendszergazda tanfolyamról.
zésében 2012. június 8-án került megrendezése a 28. VOIT Pál: Zöld olvasóterem nyílik Tatabányán.
Magyary Zoltán Emlék-konferencia. Beszámoló. A könyvtárban is stratégiai tényező a környezettuda-

tosság. Ill. = Könyvtári Levele-ző/Lap 7. sz. p. 5-6. 
- 2012. június 15. Megnyílt a József Attila Megyei 
Könyvtár "zöld olvasóterme". A megnyitóról és a 
könyvtár ökostratégiájáról.

Hírünk az országban
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29. SZILASSI Andrea: Webszerkesztő work-shopok 30. VILÁGI Orsolya: Fejlesztési irányok a tanfolyami 
Tatabányán. Ill. = Könyvtári Levelező/Lap, 7. sz. p. 22. képzésben a tapasztalatok alapján. Ill. = Könyvtári 
- Beszámoló a 2010 novemberében indult program- Levelező/Lap, 7. sz. p. 26-28.
sorozatról, melyet a Tatabánya Városi Könyvtár és a - A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Eszter- számítógépes felhasználó-képzéseiről.
gom Megyei Szervezete hívott életre.

Hírünk az országban

KEMLIB a TékaTéma online utóda
Felelős szerkesztő Világi Orsolya

Rovatvezetők: Erősné Suller Ildikó, Feketsné Kisvarga Anita,
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
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