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Súr és Nagysáp megújult 
könyvtárai 
 
Mikolasek Zsófia 

Dunaalmás, Bajna és Bakonysárkány könyvtára 
után az ősz folyamán újabb két könyvtárral 
gyarapodott a felújított kistelepülési könyvtárak 
száma Komárom-Esztergom megyében. 

A súri eseményekről Szluka Zsuzsanna 
kolléganőnk részletesen beszámol a KemLib 
oldalain, ehhez hozzáfűznivalóm annyi van 
csupán, hogy a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár a KSZR adta lehetőségeket 
kihasználva 2014-2015-ben  893.917 Ft tárgyi 
eszköz beszerzéssel, 358.100 Ft  „értéknyi” 
rendezvénnyel és 496.000 forintnyi 
dokumentum-beszerzéssel járult hozzá a 
könyvtári szolgáltatások színvonalasabbá 
tételéhez. Biztosak vagyunk benne, hogy nem 
kidobott pénz ez, hiszen a fent már említett 
Szluka Zsuzsanna könyvtáros és a polgármester, 
Sógorka Miklós személye nem hagy kétséget 
elhivatottságuk felől. 

Nagysáp könyvtárátadójára október 17-én került 
sor. A zsúfolásig megtelt művelődési házban 
Balogh Miklós polgármester mesélte el a 
könyvtárfelújítás folyamatát. A nagysápi 
önkormányzat közel 2 millió forintot fordított 
arra, hogy a könyvtári szolgáltató hely 
modernebbé váljon: akadálymentesítettek, 
nyílászárókat cseréltek, parkettát csiszoltak és 
lakkoztak, festettek és korszerűsítették a 
világítástechnikát. Dr. Voit Pál, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója elmondta, 
hogy 2013-2014 során (szintén a KSZR adta 
forrásokat kihasználva) 2.417.681 Ft tárgyi 

eszköz beszerzés (könyvtári berendezés, IT 
eszközök), 211.494 Ft értékben rendezvények 
szervezése, 1.626.688 Ft értékben 
dokumentumok beszerzése történt meg Nagysáp 
számára. 

A könyvtárátadón a helyi óvodások és fiatalok 
műsora után a Fülke együttes adott frenetikus 
koncertet. 

 
Könyvtárátadó Nagysápon. Fotó: Török Csaba. 

 
 
Megújult a súri könyvtár 

Szluka Zsuzsanna 

A Nemzeti Kulturális Alap 2015 áprilisában írta 
ki pályázatát a kistelepülési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A József 
Attila Megyei Könyvtár által tudomásunkra 
juttatott pályázati lehetőség azonnal 
felvillanyozta településünk vezetőségét és 
engem, mint könyvtárost is, hisz régóta 
gondolkodtunk már azon, hogy szűkös anyagi 
helyzetünk mellett milyen lehetőség lenne a – 
nyugodtan mondhatom – lepusztult könyvtár 
helyiség modernizálására. Miután a pályázás 
mellett döntöttünk Dr.Voit Pál igazgató úr és 



Mikolasek Zsófia személyesen jöttek le 
településünkre, szemrevételezték könyvtárunkat 
és adták nyilatkozatukat pályázatunkhoz, amely 
nagyban megnövelte esélyeinket ahhoz, hogy 
Súr község sikeresen pályázott, így 2.192.728.- 
Ft támogatásban részesült az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiumától. Ez mellé az 
Önkormányzat 243.363 Ft önerőt biztosított, így 
összesen közel 2,5 millióból gazdálkodhatott 
településünk a felújítás során. 

De menjünk vissza kicsit az időben!  Súr község 
könyvtára az 1950-es években épült művelődési 
ház egyik helyiségében kapott helyet, és az 
1970-es évek elejétől áll a közösség 
szolgálatában. Belső állapota a jelen pályázat 
megvalósításáig is az akkori állapotokat tükrözte, 
polcrendszere nem volt egységes, fából, fémből 
készült egyaránt volt közöttük, méreteik sem 
voltak egyformák, sem szabványosak. Iskolából 
leselejtezett három darab munkaasztal állt a 
látogatók rendelkezésére, programok szervezése 
alkalmával székeket is úgy kellett az 
intézményekből összegyűjteni. A helyiség 
vakolata mállott, kátrányos, salétromos képet 

mutatott.  A művelődési házat − s vele együtt a 

könyvtár helyiségét is − a KDOP energetikai 
pályázatán elnyert összegből külső 
hőszigeteléssel és korszerű nyílászárókkal láttuk 
el, megtörtént a fűtőrendszer korszerűsítése és a 
világítás fejlesztése is, a belső korszerűsítésre 
azonban csak korlátozott lehetőségek álltak 
rendelkezésére Önkormányzatunknak. Az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázat 
remek lehetőséget nyújtott, hogy Községi 
Könyvtárunk megfelelő berendezéssel, 
eszközfejlesztéssel teljesítse a XXI. századi 
igényeket. A támogatási összeg elnyerése után 
megkezdődtek a munkálatok. Ekkor már tudtuk, 
hogy az önerőből biztosított belső felújítást 
követően a berendezések, felszerelések 
segítségével egy többfunkciós könyvtári 
szolgáltatások ellátására alkalmas teret kapunk. 
Az alapterületet 33 m2-rel növeltük a kátrányos, 
már nem használt kémény és annak fala 
eltávolításával. A régi cementlapos 
padlóburkolás felbontása után a padlót 
leszigeteltük, újra burkoltuk. A lambériát 

lebontottuk, a villanyvezetékeket kicseréltük, és 
a falakat lecsiszoltuk, lefestettük. A belső 
felújítást követően megkezdődött a pályázaton 
elnyert összeg hasznosítása. Megrendeltük a 
polcrendszert, mely a könyvtári előírásoknak 
megfelelő szabvánnyal rendelkezik, az egységes 
belső berendezést, melyek a könyvtári 
foglalkozások alkalmaihoz, illetve a 
térnövekedéssel nyert internet-használat 
biztosításához szükségesek, valamint a 
könyvtárosi munkát elősegítő tároló bútorzatot.  
Mindezek a berendezési tárgyak egységes 
anyagból készültek, azonos színnel. A kiegészítő 
berendezések bevásárlásánál a hasznosság, 
praktikum mellett szintén törekedtünk az 
egységességre. Energiatakarékos asztali– és 
olvasólámpákat szereztünk be, a falakra 
településünk legszebb tájait ábrázoló fotókat 
készíttetünk, melyeket egységes klip-keretbe 
helyeztük.  

 

A felújított könyvtár.  

Fotó: Szluka Zsuzsanna. 

A babasarok kialakításához kisasztal, székek, 
szőnyeg lett vásárolva. A pályázati keretben 
infokommunikációs eszközök beszerzésére 
rendelkezésre álló összegből olvasói 
számítógépet, e-book olvasót, valamint egy 
multimédiás ifjúsági fotelt vásároltunk. A 
könyvtár megújulása és a hivatalos megnyitó 
között eltelt közel két hónapot már pozitív 
mutatók jellemezték. Azzal, hogy a település 
honlapján és a közösségi oldalakon hírt adtuk a 
megújulásról, a könyvtárlátogatók aránya közel 
30%-kal nőtt augusztus 24. és október 1. között. 
Jelentősen növekedett a szabadidejüket 



könyvtárban töltő személyek száma és a 
könyvtári állomány helyben használata is. A 
kisgyermekekkel könyvtárba látogatók több időt 
tudnak itt tölteni a baba-saroknak köszönhetően, 
a diákok a térnövekedésnek, szolgáltatások 
bővülésének köszönhetően lelkesen készülnek a 
tanórákra szorgalmi feladatokkal 
könyvtárunkban.  

 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

A felnőtt és idősebb korosztálynak a jövőben 
célzott programok szervezésével kedveskedünk, 
így reméljük, őket is sikerül bevonni a 
könyvtárhasználatba. A körülményeknek 
köszönhetően a nagyobb létszámú érdeklődőket 
is be tudja a fogadni intézményünk. Olyan 
programok szervezését is le tudjuk már 
bonyolítani, melyekhez eddig hely illetve 
infrastruktúra híján nem volt lehetőségünk. 1.200 
lelkes településünk lakosságából a megvalósult 
fejlesztés óta 32 új aktív könyvtárlátogatót 
regisztráltunk, s a már regisztrált, de nem aktív 
tagok száma is jelentősen növekedett. A jövőben 
továbbra is folytatjuk a megnyitáskor célul 
kitűzött terveket, melyek szerint havi minimum 2 
alkalommal szervezünk szabadidős, kulturális, 
kézműves vagy hagyományőrző programot.  

Végül egy kis ízelítő a felújítást követő 
programjainkból: 

A munkálatokat követően 2015. október 2-án 
ünnepélyes keretek között is átadtuk a lakosság 
számára kultúrházunk újabb közösségi pontját. 
Az ünnepélyes könyvtárátadót megtisztelte 
jelenlétével Dr.Voit Pál, a József Attila Megyei 

Könyvtár igazgatója, és Mikolasek Zsófia, a 
megyei könyvtár ellátási és módszertani 
osztályának vezetője is.  Az ünnepi szavakat 
követően a Fülke együttes koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklődők. A könyvtár 
„bemutatására” kiváló lehetőséget nyújtott az 
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata, 
melynek keretében igyekeztünk minél több 
korosztályt becsalogatni felújított 
könyvtárunkba.  

 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

Egész héten babakiállítás volt megtekinthető, 
porcelánbabáktól a népviseletbe öltöztetett 
babákig. A látogatók nemcsak gyönyörködhettek 
a kiállított babákban, hanem megismerhették a 
babagyártás történetét, és egy-egy babát meg is 
dajkálhattak. Az „Oroszlán a könyvtárban” című 
interaktív meseelőadás a legkisebbeknek nyújtott 
szórakozási lehetőséget.  

 

Oroszlán a könyvtárban 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 



Nagyon fontos, hogy a gyermekek minél 
hamarabb találkozzanak a könyvekkel, a mese 
örömével. A program során az ovisok, első 
osztályosok elsajátíthatták a könyvtár 
működését, szabályait, majd elkészíthették saját 
könyvtári kis oroszlánjaikat.  

 

Mesél az erdő – Hegedüs Attila közreműködésével. 

 Fotó: Szluka Zsuzsanna 

A nagyobbak egy sétával egybekötött 
ismeretterjesztő délelőttöt tölthettek el a 
Vadászháznál tartott „Mesél az erdő” című 
program által, ahol Hegedüs Attila erdész mesélt 
a gyermekeknek és felnőtteknek a Bakony 
szépségeiről, sok hasznos információval, 
érdekességgel fűszerezve.  

Győrbiró Réka védőnőt is megnyertük a 
Könyvtári hét rendezvénysorozatához, ő a baba-
masszázs alapjairól tartott bemutatót az 
érdeklődő kismamáknak, akik a babákkal együtt 
látogatták meg ebből az alkalomból 
könyvtárunkat.  

Kívánom, hogy településünk minden lakója lelje 
örömét a felújított épületben, és minél nagyobb 
számban használják ki az itt szervezett 
programokat. 

Remélem, hogy szintén lesz lehetősége hasonló 
felújításokra a többi, hasonló cipőben járó 
könyvtárnak, könyvtárosnak, hogy ők is 
beszámolhassanak olyan örömteli fejlesztésekről, 
mint ami Súron történt. 

TextLib alapfokú tanfolyam a 
kistelepülési könyvtárosok 
számára  

Mikolasek Zsófia 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály célja 
az, hogy minden településen hatékonyan 
működjön a TextLib integrált könyvtári rendszer. 
Azon kívül, hogy az állomány és az olvasók 
adatbázisba kerülnek, szükség van arra is, hogy a 
könyvtárosok megbízhatóan és pontosan 
legyenek képesek alkalmazni a TextLib adta 
lehetőségeket. Október 26-án a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár munkatársai 
meghívták a települési könyvtárosokat, hogy a 
beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás és 
visszavétel rejtelmeivel ismertessék meg őket. 

25 könyvtáros jelent meg. Nagy Éva könyvtáros 
türelmes és szakszerű vezetésével, Kis Noémi és 
Vitéz Veronika gyakorlati segítségével 
hamarosan mindenki ügyesen kezelte a TextLib 
említett felületeit. 

 

A Textlib tanfolyam a JAMK-ban.  

Fotó: Török Csaba 

2016-ban minden települést alkalmassá teszünk 
arra, hogy beinduljon a gépi kölcsönzés. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy „trendik” vagyunk, 
mert haladunk a korral (habár azt is). Inkább azt, 
hogy a kiskönyvtárakban is naprakész lesz az 
állomány és az olvasók nyilvántartása, valamint 
megvalósulhat a több szempontú könyvtári 
keresés is.  



Könyvtári Hét a kistelepüléseken  
 
Mikolasek Zsófia 

A 2015-ös Könyvtári Hét során a tavalyi évhez 
hasonlóan rengeteg program került 
megvalósításra a kistelepülési könyvtárakban. 54 
községben 131 rendezvény várta ezen hét napon 
át az olvasókat. Fókuszban leginkább a helyi 
értékek voltak. Sok helyen emlékeztek meg az 
aradi vértanúkról, rengetegen kapcsolódtak a 
„Partnerségben a biztonságos életért” 
témakörhöz, de népszerűek voltak az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok is. 
A célközönség elsősorban és várhatóan a 
fiatalabb korosztály volt. A legaktívabb 
könyvtárosok voltak a csolnoki Kovács Dorottya 
(6 programmal), a tarjáni Bula Imréné (6 
programmal),  a szomori  Dudaskó Zoltánné (7 
programmal), a kesztölci Klinger Ágnes (8 
programmal) és a súri Szluka Zsuzsanna (11 
programmal) Gratulálunk nekik, álljon itt néhány 
kép az ő könyvtári heti rendezvényeikből! 

 

Csolnok - Éljen kevesebb vegyszerrel egészségesebben! 

Fotó: Kovács Dorottya 

 

 
Szomor -  Együtt a nyugdíjasok biztonságáért. Fotó: 

Dudaskó Zoltánné 

Rendhagyó napló egy program 
megvalósulásáról 
 
Mikolasek Zsófia 

2014 ősz: Szervezzünk helyismereti 
videokonferenciás vetélkedőt a kistelepülési 
könyvtárak számára! (Aggodalmak nincsenek.) 

2015 tavasz: a felhívás elküldése, jelentkezők 
kiválasztása (Aggodalmak: Fognak elegen 
jelentkezni? Mi lesz, ha túl sokan jelentkeznek?) 

2015 június – július: Ötletelés. Keretek: 6 település 
vesz részt, párokban, utolsó napon döntő. Téma: (az 
ellenfél) településének története, Komárom-
Esztergom megye természeti értékei). Technika: éljen 
a Skype! (Aggodalmak: Képesek vagyunk ezt 
megvalósítani egyáltalán?) 

2015. augusztus 18.: A résztvevők véglegesítése, 
első tájékoztató levél elküldése, melyben felkérjük 
őket, hogy a saját településükről készítsenek egy 3-4 
oldalas anyagot, valamint 10 villámkérdést, melyet az 
ellenfél településnek feltehetnek (Aggodalmak: Elég 
egyértelműek voltunk? ) 

2015. szeptember 1.: Második tájékoztató levél 
küldése az érintett településeknek, melyben felhívjuk 
a figyelmüket  arra, hogy toborozzák a falu apraja-
nagyját össze a vetélkedőre. Gyüszi László, a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettesének felkérése a döntőn a 
zsürizésre. (Aggodalmak: Nem lesznek résztvevők!) 

2015. szeptember 13-29.: Sűrű levélváltás az érintett 
településekkel a pontos kezdési időpontokról, a 
párosításról, a technika beszereléséről (Aggodalmak: 
Ez az egész nem fog sikerülni, nem lesz senki a 
programon, és a technika sem fog működni…) 

2015. szeptember 20.: A települések által 
összeállított anyag átfésülése és elküldése az ellenfél  
településnek (Aggodalmak: Át tudják nézni az 
anyagot? Meg tudják tanulni a vetélkedőig? Működni 
fog a technika? Egyáltalán kinek jutott eszébe ez az 
egész?) 

2015. szeptember 28.: Két település megpróbálja 
lemondani a részvételt arra hivatkozva, hogy nem 
lesz jelen senki. Intenzív rábeszélés után maradnak. 
(Aggodalmak: lásd fent.) 



2015. szeptember 29-október 1.: A feladatok, 
forgatókönyvek összeállítása, próbavetélkedő 
lebonyolítása a megyei könyvtár munkatársaival, 
jutalmak beszerzése, csomagok összeállítása 
(Aggodalmak: Senki nem fog tudni semmit… 
Működni fog a technika?) 

2015. október 1.: Szomoron a technika beszerelése, 
működik! (Aggodalmak: Vajon mindenhol működni 
fog a technika? Mire nem gondoltunk még?) 

 

A szomori csapat. Fotó: Dudaskó Zoltánné 

2015. október 6.: Megérkezés Szomorra, Török 
Csaba kollégám Vértesszőlősről bejelentkezik, 
Szomoron 20 fő van jelen, Vértesszőlősön 10, 
minden a legnagyszerűbben működik, szinte minden 
kérdésre tudják a csapatok a választ, jó hangulatú 
vetélkedőben 1 ponttal Vértesszőlős nyer. Szomoron 
a technika be az autóba, Vértesszőlősön ottmarad, 
hiszen a döntőben szükség van rá. A megyei 
könyvtárban technika ki, irány haza, első nap teljes 
siker! (Aggodalmak: Bírni fogjuk még három napon 
át? A többi vetélkedő is ilyen kellemes lesz?) 

2015. október 7.: Technika be az autóba, irány 
Tarján és Héreg. Én Tarjánban kiszállok, beszerelés, 
Török Csaba tovább megy Héregre, szerelés, minden 
működik, ismét nagyon felkészültek a csapatok, 
Tarján győz, Héreg elkeseredett. Tarján jelzi, hogy a 
döntő időpontja nem jó neki, hozzuk előbbre egy 
órával, gyors szervezés, szerencsére minden 
résztvevőnek megfelel az új időpont. Héregi technika 
be az autóba, Csaba felszed engem Tarjánban, irány 
haza, este 8 óra van. (Aggodalmak: Vajon megismer 
minket még a családunk?) 

2015. október 8.: Dunaalmás  vs. Bajna: Technika 
be az autóba, én és a technika fele Dunaalmáson ki, 
Csaba továbbmegy Bajnára, iskolás csapatok, vérre 
menő küzdelem, sok izgalom. Dunaalmás győz, a 
bajnai gyerekek nagyon elkeseredettek, pedig 
tökéletesen felkészültek ők is. Mindannyian nagyon 
fáradtak vagyunk már, a humorérzékünk oda, Csaba 

Bajnán bepakolja a technikát, összeszed engem 
Dunaalmáson, irány haza (Aggodalmak: Jó, jó, eddig 
működött a technika, de holnap már négy helyszín 
lesz – 3 győztes csapat+ zsüri a JAMK-ban .) 

2015. október 9.: Dunaalmás - Tarján – Vértesszőlős 
döntő. Utolsó megbeszélés, a JAMK-ban, a zsüri 
„beszerelése”, irány Tarján, kirakjuk Jordán Zsófit,  a 
tarjáni segítőt, tovább Dunaalmásra, kiszállok, Csaba 
indul Vértesszőlősre. A döntő 16 órakor kezdődik, 
15.50-kor minden működik, a négy helyszín 
összekapcsolódik, elkezdődik a döntő, már semmi 
feszültség nincs bennünk, a csapatokban annál 
inkább. Dunaalmáson lemerül a kamera, a laptop 
kamerájával megy tovább a vetélkedő. 17.30-kor 
megszületik a végeredmény: 1. Tarján, 2. 
Vértesszőlős, 3. Dunaalmás. A nyereménynek 
mindenki nagyon örül: a csapattagok KEMGurus 
bögrét, tollakat,  a könyvtár 20, 30 illetve 50 ezer 
forint értékben társasjátékot nyer. Csaba összepakol 
Vértesszőlősön, majd Tarjánban és végül 
Dunaalmáson, aztán irány haza. Megcsináltuk! 4 nap, 
6 település, 569 kilométer. (Aggodalmak: Vajon 
jövőre is ilyen jó lesz?) 

 

A dunaalmási verseny. Fotó: Geszler Anita 

 

 

A  videokonferenciás vetélkedő bajnai résztvevői.  

Fotó: Erdősné Csík Katalin 


