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Egyesületi kirándulás a napfény 
városába  
 
Kristófné Szabó Szerafina 
 
Amikor az utolsó egyesületi gyűlésen eldőlt, 
hogy a tagság többsége azt szeretné, hogy az 
„évi rendes” célállomása Szeged legyen, kicsit 
berzenkedtem. Messze van, nagyon korán kell 
kelni, meleg van, megsülök a buszban stb., miért 
ide, amikor közelebb is van rengeteg érdekes 
hely, dolog, intézmény, amit érdemes lenne 
megnéznünk! Meg a börtönkönyvtár, micsoda 
extrém ötlet! 2014. május 27-én mindez 
megvalósult. 
 

 
 
Jó könyvtáros módjára azért készültem, legalább 
alapszinten a látnivalókból, s ahogy közeledtünk 
egyre inkább legyőzte kíváncsiságom az 
ellenérzésemet, hiszen sokunkhoz hasonlóan én 
is többször voltam már Szegeden (óh, boldog 
iskolai kirándulások!) és érdekelt, mennyit 
változott a város az elmúlt időszakban, amióta 
nem láttam.  

Szeged Magyarország déli határához közel 
fekszik az Alföldön, a Tisza és a Maros folyók 
találkozásánál. 
 

 
 
Távolsága Budapesttől kb. 169 km. Az ország 
legmélyebben fekvő városa. Szeged déli részén, 
Gyálaréten, a szerb határ közelében található az 
ország legmélyebben fekvő pontja, 75,8 méter 
tengerszint feletti magasságon. A város a Tisza 
és a Maros folyók összefolyásánál, a Tisza jobb 
partján, a tiszai ártérből kiemelkedő szigeteken 
létesült. Az itt élő lakosság fokozatosan 
feltöltötte a szigetek közötti mélyedéseket, 
mocsarakat, így a városterület 18–19. század 
folyamán egységessé vált. A mai Szeged magva 
tulajdonképpen három sziget: Alszeged, 
Felszeged és a Vár a Palánkkal. Ezek a mai 
Alsóváros, Felsőváros és a Belváros. 
 
Hát ide érkeztünk, és egyenesen a Csillagbörtön 
elé. Helyesebben fegyház és börtön – brrrr! 
Szigorú ellenőrzés után indultunk a vezető BV – 
tiszt után a könyvtár felé, nem tudom visszaadni 
szavakkal azokat az érzéseket, amelyek elfogtak, 



 
miközben az „udvaron” áthaladtunk. Alig 
mertem körülnézni, annak tudatában, hogy itt az 
ország legsúlyosabb büntetéseket kapott „nehéz 
fiai” vannak bezárva, nem almalopás miatt! Ez a 
szorongás nem változott akkor sem, amikor 
elértük a könyvtárat, és az itteni könyvtáros 
(szintén elítélt rab) válaszolt érdeklődő 
kérdéseinkre. Egyszer! – nem bánom, de még 
egyszer nem szeretnék ide visszajönni, bár még a 
mai napig is néha eszembe jut – na, nem az a 
tökéletes raktári rend a polcokon, az csak 
lelkiismeret-furdalást okozott! – hanem 
(számomra legalábbis) az az ellentmondás, hogy 
a kicsit módosított közmondással élve, aki a 
könyveket szereti – rossz ember nem lehet! Hát 
lehet - ezek szerint. Már 15 éve „dolgozik” az 
adott munkahelyen, s vélhetően egyhamar nem 
fogják „átszervezni”. De hagyjuk. (Aki bővebbet 
szeretne – a könyvtár honlapján megtalálja. Mert 
az is van neki.) 
 

 

Szeged, Széchenyi tér. Szemerey-Kiss Balázs alkotása: 
Tapintható térkép 

 
Ami nekem az „élményt” jelentette, az az 
egyetemi könyvtár volt. Én nem voltam a 
szegedi vándorgyűlésen, így az újdonság erejével 
hatott rám a gyönyörű és ultramodern épület 
(hazai viszonyainkat ismerve szerintem egyike a 
legszebbeknek)! Nosztalgiával telve nézegettük 
az egyetemi polgárokat, akik a kezdődő 
vizsgaidőszak apropóján megtöltötték az 
olvasókat, ültek a számítógépek előtt, készültek a 
vizsgáikra. Milyen szép időszaka is az ember 

életének, amikor egyetemista, nem? Csak akkor 
még nem tudjuk.  
Kedves vezetőink – mert két csoportra osztottak 
bennünket – körbevezettek minket, megmutatva 
a külön gyűjteményeket, és megfelelték 
érdeklődő kérdéseinket. Bár a bemutató végén, 
már az előcsarnokban „véletlenül” találkoztunk 
az egyik gazdasági vezetővel s kiderült 
számunkra, hogy itt sem úszták meg a válságot, 
nehézségekkel küzdenek, pl. még nincs 
költségvetés, stb., nem rontotta el örömömet, 
hogy ilyen szép és gazdag könyvtáruk van 
Szegeden az egyetemistáknak. (Lásd, mint fent: 
aki bővebbet szeretne……..) 
 

 

Móra Ferenc mesefája a múzeumban 

 
Természetesen nem „csak” könyvtárakat 
néztünk, meglátogattuk a Móra Ferenc Múzeum 
aktuális kiállításait is (nagyon kedves hangulatú 
Móra kiállítás is van, ajánlom mindenkinek tiszta 
szívemből – egyik kedvencem Móra, nem is 
értem, mostanában miért nem szeretik, nem 
olvassák annyian, pedig ebben a rideg világban 
sokat adhatna az embereknek: igaz érzéseket, 
érzelmeket, történéseket – gyönyörű nyelven.) 
Megnéztük az obligát Dóm teret, a templomot 
(még mindig gyönyörű és impozáns!), az éppen 
épülő szabadtéri színpadot, az órajátékot, 
sétálgattunk a kis ligetekben, parkokban, a 
szökőkút mellett megettük a szendvicseinket és 
már indult is a kisvonat, hogy körbevigyen 
bennünket a legfontosabb útvonalakon. Így 



 
láthattuk – kényelmes körülmények között – a 
legszebb és legfontosabb szegedi épületeket, 
amelyek megtekintése gyalogosan ugyancsak 
megviselte volna addigra már sajgó lábainkat (az 
enyémet biztosan). Sajnos az égiek nem nézték 
jó szemmel a mi vonatozásunkat, hatalmas 
zivatar kerekedett, de sikerült megúszni a „nagy 
zuhét”. Beszálltunk a buszba és indultunk 
hazafelé.  
 
Ennyi fért egy napba, szerintem nem is szabadott 
volna belezsúfolni többet. Ízelítő, kedvcsináló – 
hogy majd visszatérjünk több napra, mert 
megérdemli ez a gyönyörű és hírös város, ami 
ugye Tápéval határos! Talán legközelebb majd 
lesz mód hajókázni a szőke Tiszán, enni egy jó 
halászlevet. Végül is: jó döntést hoztunk, 
hasznos és kellemes volt a kirándulás, érdemes 
volt elutazni Szögedre!  
 

Önértékelés a könyvtárakban 
 
Kissné Anda Klára 
 

Ezzel a címmel tartotta 
nyitó előadását a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 
küldött-közgyűlése 2014. 
május 7-én. Fekete Letícia, 
KIM szakmai tanácsadó a 

közös értékelési keretrendszer – angol 
kifejezéssel élve CAF (Common Assessment 
Framework) modell – létrejöttéről és 
jellemzőiről tájékoztatott. Az EUPAN hálózat 
égisze alatt a közigazgatási területre kidolgozott 
speciális EFQM (European Foundation for 
Quality Management) modell bármilyen típusú 
közigazgatási szerv számára, annak teljes 
szervezetére, adottságainak felmérésére ok-
okozati összefüggésekkel, önértékelésére, a 
folyamatos fejlesztés, a szervezeti teljesítmény 
növelése érdekében használható. Jelenleg a 
2013-as modell érhető el, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium által létrehozott 
szoftver támogatja. A regisztrálók között már 
nem csak igazságügyi és közigazgatási szervek 
sorakoznak fel, hanem ágazati szervek, oktatási 
intézmények és könyvtárak is.  

Hogy erre példát lássunk, 
Boda Gáborné dr. Köntös 
Nelli, az ELTE egyetemi 
tanársegéde rögtön 
ismertette saját minőség-
fejlesztési projektjüket, az 
EKSZ K21-et (http://konyvtar.elte.hu/hu/k21).  
A keretrendszer szempontjai szerint az egyetemi 
könyvtári hálózat 12 könyvtára, 58 munkatársa 
önálló munkacsoportokban kezdte meg az 
elemző és szintetizáló munkát 2009-ben. A TMT 
2012. (59.évf.) 11-12. számában olvashatunk 
ennek lépéseiről. 2013-ban a szabályzatok 
javítására és a panaszok megelőzésére fordították 
energiákat, az addigi munkacsoportok tematikus 
csoportokká alakultak. A megterhelő papíralapú 
értékelésről ekkor váltottak az online módszerre. 
A CAF 3.0-val minden lépés modellezhető, több 
szempontú kiértékelést tesz lehetővé. Új 
kérdőívek és kérdőív sablonok segítő példák 
rendszerével, futó projektek, a felmérések 
adatainak felvétele mellett van lehetőség az 
értékelők véleményének egyeztetésére, fórumra, 
tematikus bejegyzésekre. 

A küldöttközgyűlés levezető elnöke most is Kiss 
Gábor MKE alelnök volt. A nyilvános gyűlésen 
a meghívottak és a tiszteletbeli tagok mellett a 
küldöttek 70 %-a vett részt.  

Bakos Klára elnök asszony az 
előzetesen megküldött 
beszámolóhoz szóbeli 
kiegészítéseket fűzött. Szólt a 
már 2012-ben megkezdett 
szervezeti átalakulásokról, az 
érdekképviseletről, a 

jogszabályi változások miatt kényszerített 
egységesítési törekvésekről, amelyek mára 
rendezetté tették a szervezeti kereteket. 

Szólt a sokszínű és széles skálán szervezett 
egyesületi programokról. Ezek sorából kiragadta 
azt az önértékelési folyamatot, amely a könyvtári 
stratégiához megfogalmazott tézisekben 
összegződött. (Hogy a stratégia még mindig nem 
születhetett meg, nem az MKE hibája, 
érdekképviseleten kívül álló okokra vezethető 
vissza.)  



 
Volt világtalálkozó, minden határon túli 
együttműködés megerősítést nyert - nem csak 
formálisan, hanem tartalmilag igazolt módon. Az 
együttműködő szervezetek sorában már az EKE 
is üdvözölt.  

A Könyvfesztivál, a Vándorgyűlés, az OKK 
műhelybeszélgetés és az Alkotó könyvtáros 
sorozat mellett kiemelte a Hungarikum Bizottság 
munkájába való bekapcsolódást, a kabinetfőnök 
meghívását a települési könyvtári körsétára - az 
érdekképviselet a miniszterváltás közepette is jól 
működött. Az IKSZ-szel közös munka, a közös 
álláspontok hatékonysága kiemelt. 
Szót érdemel a webmagazin, amely jó fórumot 
teremt. Hírünket vitte a lengyel delegáció 
fogadása, de minden szervezet remekbe szabott 
konferenciákat, tapasztaltcseréket, előadásokat 
szervezett. 
 
2013 erősebb év volt minden eddiginél, mégis 
csodálatra méltó, hogy honnan az erő ehhez a 
munkához. A szintén előre kiküldött 
közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló 
kiegészítése hivatkozott az Alapszabályban 
lefektetett területeken végzett tevékenységekre. 
A mérleg szép eredményeket tár fel, a kb. 20 
millió forint bevételből (tagdíjak, pályázatok) 17 
millió közhasznúságra visszafordított. Most 
először volt olyan maradvány, amelyből évet 
lehetett kezdeni. Mindenkinek hasznos 
végignézni, miből van az MKE-nek bevétele és 
mire ad ki.  
 

Az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról dr. Horváth Sándor 
Domonkos, az MKE EB elnöke 
számolt be. Az eseti helyszíni 
ellenőrzések során 

kiegyensúlyozott 
gazdálkodással, szabályszerű bizonylatolással 
találkoztak. A partnercégeket szúrópróbaszerűen 
ellenőrizték (adószámok, kifizetések 
ellenjegyzése). Az egyesület költségvetése 
megállta a helyét. A belső átszervezéssel a 
szabályszerű működés feltételei teljesültek, 
szabályszerű ügyvitel folyik. Az előző évekkel 
összehasonlítás még nem lehetséges, de az EB 

munkája folyamatos, év közben is észrevételez, 
és ellenőriz. 

 
Fehér Miklós főtitkár az 
aktuális szervezeti ügyekről 
tájékoztatott. A szervezetek 
szabályszerű gazdálkodás 
mellett – veszélyeztetésük 
nélkül – önállóak. Hogy 

mennyire drága és teher a tagdíj, az viszonylagos 
az új kategóriák tükrében is. Nem szabad 
azonban elfeledni, hogy az MKE 30 szervezet. 
Ha egy szabálytalan, a teljes MKE bukik. 
Néhány szervezet helyzete még nem tisztázott a 
NAV-nál. A Pécs-Baranyai Szervezet 
megszüntette tagságát. A jelenlegi taglétszám 
1694 egyéni, 18 testületi tag. 
 
2015 a választás éve lesz. Az országos választás 
előtt a szervezeti tisztújításoknak is végbe kell 
menniük. MKE tisztségre jelölhet a szervezet, a 
testületi tag és minden egyéni tag is – a 
pontértékük különböző. Az 50 pontot elért és 
választást vállaló jelöltek kerülhetnek választási 
listára. 
A Ptk. változása miatt a küldöttközgyűlésnek két 
kérdésben határozatot kellett hoznia. Egyrészt a 
a közgyűlés felhatalmazta az Elnökséget a 
tagfelvételek jóváhagyására, másrészt a 
közgyűlés felhatalmazta az MKE Elnökét, hogy 
a költségvetésben fedezettel rendelkező források 
(ide értve a pályázatokat is) terhére, a 
költségvetési illetve pályázati célok teljesülése 
érdekében az egyesület tagjával, 
tisztségviselőjével szerződést köthessen. A 
választások már Ptk. és az így módosult 
Alapszabály szerint lépnek érvénybe. 
 
Az napirend szerinti „egyebek” között Biczák 
Péter elnökségi tag adott rövid tájékoztatást a 
Vándorgyűlés előkészületeiről. A július közepén 
Sopronba szervezett 46. országos konferencia 
címe Intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások 
intelligenciája. A honlapja folyamatosan frissül, 
a szekcióprogramok feltöltése május 14. után 
várható (http://mke46.nyme.hu/). 
 

 



 
Tovább erősödtek a 
testvérkönyvtári kapcsolatok 

Feketsné Kisvarga Anita 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete (továbbiakban 
MKE KEMSZ) és a tatabányai József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár (JAMK) mindig is 
fontosnak tartotta a kapcsolattartást a határon túli 
könyvtárakkal.  

E kapcsolatépítés példájaként a JAMK 
rendszeresen ajándékoz az állományából kivont, 
de még jó állapotú könyvtári dokumentumokat 
erdélyi könyvtáraknak, alapítványoknak, 
publikálási lehetőséget biztosít saját lapjában - az 
egykori Téka Témában, későbbiekben a 
KeMLIB-ben – a határon túli kollégák számára. 
Örömmel ad helyet kétévente megjelenő 
évkönyvében külhoni könyvtárosok tanulmányai 
számára. 

2013 nyarán az MKE KEMSZ kezdeményezte a 
szlovák kapcsolatok felelevenítését. Tagjai egész 
napos szakmai kiránduláson Gúta, Szímő, 
Andód, Érsekújvár, Martos, valamint Ógyalla 
könyvtárait látogatták meg, könyvadománnyal 
segítették őket, ismerkedtek a települések 
nevezetességeivel. (Részletes beszámoló 
olvasható a KeMLIB 2013. 5-6. számában a 34-
37. oldalon Takács Anna: „Kirándulás az 
érsekújvári járásban” című cikkében: 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2013_06/kemlib_2013_06.pdf).  

A nagy sikerű szakmai nap eredményeként 
merült fel az igény a rendszeres 
kapcsolatápolásra az MKE KEMSZ és a József 
Attila Megyei Könyvtár valamint a Szlovákiai 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnöksége és az érsekújvári Anton Bernolák 
Könyvtár között. 

A szakmai segítségnyújtás jegyében és 
folyatásaként, valamint a hazai könyvtárosok 
látogatása során tapasztalt kellemes fogadtatás és 
színvonalas szakmai program viszonzásaként 
2014. május 8-ára hívtuk vendégségbe az 
Érsekújvári és a Komáromi járásból, valamint 
Párkányból a kollégákat. Szakmai napunkon 

gyermekkönyvtári módszertani gyakorlatokat 
mutattunk be a határon túli munkatársaknak. 
A tapasztalatszerzésre az MKE KEMSZ saját 
tagjait is meghívta.  

 

A szakmai körút a komáromi Jókai Mór Városi 
Könyvtárban kezdődött, ahol elsőkét Rigláné 
Berczeli Mária, a könyvtár igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, s mutatta be pár 
szóban a könyvtárat. Giczi Annamária a városi 
könyvtár gyermekkönyvtárának programjairól és 
megvalósult pályázati projektjeiről adott 
összefoglalót a vendégeknek. A komáromi 
program záróakkordjaként Mikolasek Zsófia, a 
JAMK megyei ellátási csoportjának vezetője, 
egykori komáromi könyvtáros tartott 
drámapedagógiai bemutató órát. A foglalkozás 
keretében a helyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola 2. b. osztályos tanulóival Finy Petra: A 
fehér hercegnő és az aranysárkány című meséjét 
dolgozták fel. A bemutató révén vendégeink 
megismerkedhettek a drámapedagógia változatos 
eszközvilágával, szókincs- és kreativitásfejlesztő 
hatásával, a gyermeki személyiséget 
kibontakoztató, esetenként lelki sebeket feltáró 
és gyógyító lehetőségeivel. Ahhoz, hogy a 
drámapedagógiai foglalkozások elérjék céljukat, 
soha nem közönség előtt zajlanak. Módszertana 
feltételez a pedagógus és a gyerekek között egy 
személyes hangvételt és kapcsolatot, amely által 
felszínre kerülnek a gyerekek belső kincsei. A 
szakmai napon rendhagyó kivételként leshettünk 
bele egy ilyen órába. Zsófi személyisége, a 
foglalkozás felépítése és finom irányítása révén a 
gyerekek csakhamar elfelejtették, hogy közönség 
előtt játszanak, így kiváló bemutatóval 
gazdagodhattak a kollégák. 



 

 

A szakmai nap következő helyszíneként a 
tatabányai József Attila Megyei Könyvtár „Zöld 
olvasótermében” fogadta a vendégeket dr. Voit 
Pál igazgató. aki a testvérkönyvtári kapcsolatok 
erősítésének fontossága mellett a megyei 
könyvtár ÖKO-szemléletének gyakorlati 
magvalósulását és a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer Komárom-Esztergom megyei 
működését mutatta be a kollégáknak. 

Vendégeink ezek után a gyermekkönyvtárral 
ismerkedhettek meg. Erősné Suller Ildikó, a 
részleg vezetője tartott számukra magas 
színvonalú prezentációt a gyermekkönyvtár 
megvalósult és a még folyamatban lévő, Európai 
Unió által támogatott, szerteágazó pályázati 
projektjeiről. Vázolta a társintézményekkel 
történő együttműködés hatékonyságát, 
számadatokkal támasztotta alá, hogy az 
olvasóversenyek, kézműves foglalkozások, 
iskola-előkészítő gyakorlatok, táborok, zenés 
délutánok, könyvtárhasználati órák milyen nagy 
számban vonzották be a gyermekeket a 
könyvtárba. Mindazon túl, hogy az elmúlt 4 
évben több ezer gyermek számára biztosított a 
könyvtár a szabadidő és az iskolán kívüli idő 
hasznos eltöltéséhez programokat, juttatta a 
nebulókat olvasmányélményekhez, tanulmányi 
sikerekhez a minőségi foglalkozások révén, a 
gyermekkönyvtári projektek számokkal mérhető 
eredményessége is megkérdőjelezhetetlen: évről 
évre emelkedett a gyermekolvasók száma és a 
rendezvényeken részt vevő családok aktivitása. 
Vannak azonban nem mérhető értékek, melyek a 
prezentáció során bemutatott fotókon látszottak 
igazán: a gyerekek sokat tanulhattak a 
barátságról, a toleranciáról, az együttesség 

öröméről, a helyi értékek megbecsüléséről is. 
Vendégeink meggyőződhettek arról is, hogy a 
sikerélmény kölcsönös: nemcsak a 
könyvtárhasználó gyermekek számára kedvező 
hatású, hanem a gyermekkönyvtárosokat is 
inspirálja. 

Az Agora Étterem és Kávázóban elfogyasztott 
ebéd után a Tatabányai Múzeum munkatársai 
várták a szlovákiai vendégeket. Altdorferné Pál 
Gabriella, a Múzeum igazgatója köszöntötte a 
könyvtáros kollégákat. Kiemelte a 
társintézményekkel – a megyei könyvtárral, a 
tatabányai levéltárral – való együttműködés 
fontosságát és értékét. A köszöntő szavak után a 
Rómaiak a Dunakanyarban című kiállítást és a 
kapcsolódó történelmi kort mutatta be élvezetes 
előadással.  

 A továbbiakban Kovács Éva muzeológus, 
múzeumpedagógus nyújtotta át tudását az 
érdeklődő kollégáknak. A múzeumpedagógia 
módszertanával nem didaktikus előadás 
formájában ismertette meg a hallgatóságot, 
hanem a bemutatott kiállításhoz kapcsolódó 
gyermekfoglalkozás menetének vázolásával. 
Megtudhattuk, hogy történelmi tárgyú kiállítások 
úgy vihetők a legközelebb a gyermekekhez, ha 
megértetjük velük, hogy ugyanúgy gondolkodtak 
a régi korok emberei, mint a maiak, hasonló 
gondjaik és örömeik voltak a korabeli 
gyerekeknek is, mint a ma élőknek, legfeljebb 
ruházatuk, lakóházaik, használati eszközeik 
voltak mások.  A kollégák megtapasztalhatták a 
múzeumi órák hangulatát a gyakorlatban is. 
Miközben megcsodálhatták a tárlókban 
elhelyezett gazdag régészeti leleteket, ókori 
római dallamokat hallgathattak, kipróbálhatták a 
korhű játékokat is (malom, kockázás), 
kirakhattak egy nagy képet, mely harci jelenetet 
ábrázolt. Fakockákból felépíthették egy római 
vízvezeték részletét, fényképezkedhettek 
katonákat ábrázoló molinóval. Az élvezetes 
múzeumpedagógiai óra gyorsan elszállt. A 
vendéglátók a Tatabányai Múzeum 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából 
megjelent kiadványt ajándékoztak a könyvtáros 
kollégáknak.  



 
A szakmai nap utolsó állomásaként a tatai 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba érkeztek 
a szlovákiai munkatársak, ahol Sinkó Ildikó 
igazgató köszöntötte őket. A könyvtár 
bemutatása során igazgatóasszony kiemelte 
legfrissebb szolgáltatásukat, az idén januárban 
„üzembe helyezett” biblioboxot.  

A könyvtár gyermekkönyvtárának programjait, 
pályázati projektjeit Goldschmidt Éva 
szemléltette élvezetes prezentációjával. Az 
előadás rávilágított arra, hogy a tatai 
gyermekkönyvtár nemcsak a gyerekekre 
fókuszál, hanem programjaival az egész családot 
igyekszik megcélozni. A résztvevők így nemcsak 
a könyvtárhoz kerülnek közelebb, de a közös 
játékokon, versenyeken, rajzpályázatokon való 
részvétel révén egymáshoz is. Az író-olvasó 
találkozókon érdekes könyveket ismerhetnek 
meg, tudománynépszerűsítő előadásokat 
hallgathatnak vagy felléphetnek közös 
versmondó versenyeken is.  A szlovákiai 
kollégák sok ötletet meríthettek a baba-
olvasójegy nyújtotta lehetőségekről, az 
olvasópályázatok és témaversenyek 
tapasztalataiból. Ízelítőt kaphattak a versmondó 
versenyek hangulatából, tájékozódhattak a 
családi könyvtári programok és kézműves 
foglalkozások eredményességéről.  

 

Az előadást követő kötetlen beszélgetések 
alkalmával lehetőség nyílt a közvetlen 
tapasztalatcserére. Sinkó Ildikó a Párkányban és 
Érsekújváron már több éve zajló Andersen 
éjszakája című mesemondó éjszakák 
tapasztalatairól faggatta a kollégákat. A 

szlovákiai vendégek pedig megtekinthették a 
könyvtár legutóbbi rajzpályázatára beérkezett 
munkákat.  

A tartalmas szakmai nap kellemes városnéző 
sétával zárult a tatai Öreg-tó partján. Ifj. Gyüszi 
László helytörténész, a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese kalauzolta a 
társaságot. Az érdekességekkel, történelmi 
ínyencségekkel fűszerezett séta még a helyi 
könyvtárosok számára is tartogatott 
meglepetéseket, új információkat.  

 

Az Öreg-tó varázslatos szépségével búcsúztunk a 
szlovákiai kollégáktól. Kecskés Ildikó, a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnökségi tagja minden szervezőnek és 
vendéglátónak megköszönte a gazdag 
programot.  

Mindkét fél részéről ismételten 
megfogalmazódott az intenzív kapcsolatápolás 
igénye. A közös élmények tovább erősítették 
bennünk az elkötelezettséget a folytatás mellett. 

Köszönetfüzér kedves 
Mindnyájatoknak 
 

Kecskés Ildikó, Kovačic Gizella  

 
Ami késik, nem múlik. Mert aki egy ilyen 
történés után, mint amilyenben 2014.május 8-án, 
a komáromi, tatabányai, tatai könyvtárosoknak 
köszönhetően többedmagával része volt, ha több 
napon át hallgat is az átélt tartalmas napot 
követően, nem annál az oknál fogva teszi ezt, 
hogy a feledés tartománya irányába küldje 
mindazt, amit többedmagával átélhetett. Minden 



 
érintettnek, intézményvezetőknek, szervezőknek, 
előadóknak, a könyvtárak munkatársainak, a 
múzeum igazgatónőjének és a bennünket minden 
helyszínen meleg szeretettel fogadó 
munkatársaknak, a gyerekeket helyszínre hozó 
pedagógusoknak, a gyerekeknek a felénk való 
fordulásért – mindenért köszönet!  
 
Köszönet magáért a lehetőségért, a nagy 
odafigyeléssel, alapossággal 
előkészített tartalmas szakmai programért, annak 
profi szinten való megvalósításért. Köszönet 
a kapott, kamatoztatható szellemi tőkéért, a jó 
érzéssel megtapasztalt, példaértékű, követendő 
könyvtárosi és múzeumpedagógusi 
magatartásért, minden előadó tartalmas 
előadásáért, odaadó magatartásáért, mosolyáért, 
a nagy alapossággal előkészített, és nagyon 
élvezhetően levezényelt bemutató óráért, az 
Öreg-tó partján tett nagyon kellemes, tartalmas 
helytörténeti sétáért.  
 
A kirándulás számos résztvevője tartotta 
gondolatébresztőnek, hasznosnak a szakmai 
napot, és köszönte meg valamennyi szervezőnek, 
segítőnek, hogy részt vehetett a programon. E 
gondolatokból idézünk: „Nagyon szépen 
köszönjük, hogy részt vehettünk a magyarországi 
szakmai kiránduláson. Te biztos voltál abban, 
hogy ez a nap csak adhat nekünk, igazad volt. 
Még másnap is a hallottak és látottak hatása 
alatt voltunk. Mi itt, Szlovákiában, csak 
méltatlankodunk, hogy minden igyekezetünk 
csődöt mond, hogy a gyerekek olvasni vágyását 
bármilyen módon felkeltsük. Mindig sóvárgunk, 
gondolkozunk azon, hogy a mai kor gyereke 
miért nem szeret olvasni?! És lám, láthattuk, 
hallhattuk, hogy ez nem egészen így van. Igenis 
olvasnak, csak mást és másképp. Nagyon sok 
ihletet kaptunk, ötletet csentünk a magyarországi 
kollégáinktól. Lenyűgözött bennünket a 
komáromi drámapedagógia foglalkozás. 
Szeretnénk mi is ezt a módszert megpróbálni. 
Biztos vagyok benne, hogy eleinte döcögve megy 
majd, de úgy tartjuk, hogy az apró 
homokszemcsékből végül is kavics formálódik. 
Minden könyvtári szakmai előadásból csíptünk 
egy-egy ötletet. Csak hálával és elismeréssel 

tartozunk a magas szintű előadásokért! Örömmel 
láttuk, hogy minden könyvtárban egy összetartó, 
szakmai szinten magas tudású, lelkes csapat 
működik, akik előtt egy cél lebeg, hogy a 
gyerekek figyelmét lekössék és tudásvágyát 
maximálisan kielégítsék. Őszinte elismerésünk! 
Természetesen mi is ezen igyekszünk, de mi eddig 
más módon próbálkoztunk, és lám, láttunk egy 
másik utat. És végül kérünk szépen Téged, 
tolmácsold vendégváró kollégáink felé, hogy 
köszönjük a kedves vendéglátást. Sokáig szívesen 
emlékezünk erre a tartalmas, számunkra sokat 
adó tanulmányi útra.“ 
 
„Szinte mintha nem is szakmai, inkább baráti 
találkozón vettem volna részt. Azon leszek, hogy 
az ott elhangzottakból minél többet 
megvalósítsak nálunk, Szlovákiában, hiszen a jó 
ötlet nem ismer határokat és az odaadó 
könyvtáros nem ismer lehetetlent. Őszintén 
örülök az együtt, tartalmasan töltött napnak, s 
bízvást remélem: mihamarabb találkozunk ismét, 
hasonlóan színvonalas szakmai fórumon.“ 
 
„Szülőként, könyvbarátként nagyra becsülöm a 
gyerekek olvasásra és olvasóvá való nevelésére 
tett igyekezetüket, ami – úgy tapasztaltam – 
játékosan történik, beleszőve a tudást is a sok-
sok figyelemreméltó foglalkozásba. Remélem 
minden résztvevő könyvtáros tudott meríteni 
a látottakból, hallottakból. Valami kis csíráját 
annak, ami otthon majd táptalajra talál, és 
gyümölcsöt is hoz! Minden könyvtárosnak 
határon innen és túl a munkájához jó erőt, 
szűnni nem akaró munkakedvet és kitartást 
kívánok!“ 

 
A fotókat Kissné Anda Klára, Dollmayer Bea és 

Kovačic Gizella készítette. 
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