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Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton 

Bernolák Könyvtárral 

Kissné Anda Klára 

A tatabányai és az érsekújvári könyvtár 

kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a Nyitrai 

Kerületi Önkormányzat közötti együttműködési 

szerződésig nyúlik vissza. A több évtizedes 

kapcsolat alatt számos alkalommal került sor 

egymás meghívására, tapasztalatcserékre, 

előadásokra egymás rendezvényein és 

könyvadományozásra. Ha csak az idei 

eseményekből merítünk, már bővelkedünk az 

említeni valókban.  

 

Az érsekújvári könyvtár olvasótere.  

Fotó: Kissné Anda Klára 

Április 14-én, a Könyvtárosok világnapján 

érsekújvári meghívásra három előadással 

érkeztek a tatabányaiak az Anton Bernolák 

Könyvtárba. Dr. Voit Pál, a tatabányai megyei 

könyvtár igazgatója a magyarországi állami 

finanszírozású kistelepülési könyvtári ellátás 

gyakorlatát – az úgynevezett KSZR-t ismertette. 

Nász János, a megyei könyvtár munkatársa a 

tatabányai könyvtár tudatosan vállalt öko-

szemléletéből adódó szolgáltatásokról 

(gyűjtemény, öko-esték, -táborok, hírlevél) 

beszélt, míg ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes 

a megyei könyvtár helyismereti tevékenységéről 

tájékoztatott. Ez alkalommal közel négyszáz jó 

állapotú magyar nyelvű szépirodalmi könyvet 

vittek magukkal a párkányi, a köbölkúti, a 

muzslai községi és az érsekújvári könyvtár 

számára. 1 2015. június 16-án és 17-én a Zsolnai 

Megyei Könyvtárban – szintén érsekújvári 

meghívásra és szervezésben – Nász János az 

öko-könyvtárakról és a környezettudatosítás 

könyvtári módszereiről, eszközeiről tartott 

előadást. 2  

A határon túli könyvtárak megsegítésére volt 

újabb példa 2015. szeptember 21-én a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár 50 kötetes 

könyvszállítmánya Érsekújvárra. A tatabányai 

megyei könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként 

emlegetett „Testvérkönyvtár” program keretében 

tudta új könyvekkel segíteni az Anton Bernolák 

Könyvtárat. A Kölcsey Ferenc Alapítvány 

köztudottan a magyar nyelvű művelődés 

támogatására alakult, 1990 óta a hazai 

könyvtárak pályáztatása révén ad lehetőséget a 

                                                           
1 Lásd ifj. Gyüszi László, Nász János, Voit Pál: Szlovák-

magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. = 

KeMLIB. 20015. 4. szám, április. p. 27-28. 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04 /kemlib_2015_04.pdf  

 

2 Lásd Nagy Ádám: A jövő könyvtára. Közösségi 

könyvtárak Szlovákiában. = KeMLIB. 2015. 7–8. szám, 

július–augusztus, p. 35–36. 
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_08/kemlib_2015_08.pdf 
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határon túli oktatási és kulturális intézmények 

könyvtárainak segélyezésére. 

A két könyvtár együttműködésének erősítésére a 

tatabányai megyei könyvtár – ÁFA- 

visszaigénylő intézményként és a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft-nél érvényesíthető kedvezményeit 

kihasználva – nettó százezer forintból kb. 500 

euró értékben adott át új gyermek- és 

szórakoztató, pszichológiai és történelmi 

könyveket, valamint szótárakat a határon túli 

könyvtárnak. A http://konyvtar.kello.hu  oldalon 

található kínálatból a kedvezményezett könyvtár 

választhatta ki, mit szeretne. A tatabányai 

kollégák kizárólag az időközi készlethiány miatt 

egészítették ki a megrendelőlistát. Bogyó és 

Babócák, a Hűvösvölgyi suli, Nemes Nagy 

Ágnes kötete, Palya Bea Altatok című könyve 

CD-vel, Fejős Éva romantikus könyvei, krimi és 

thriller sikerkönyvek, továbbá a szakkönyvek 

között Czeizel Endre, Bagdy Emőke, Kádár 

Annamária egy-egy műve, de Stahl Judit 

szakácskönyve, szinonimaszótár, valamint 

német–magyar és magyar–német szótár 

gazdagítja immár a határon túli könyvtár 

állományát, összesen ötven darabjával. 

  

 

A fotón Mgr. L’ubica Červená, az Anton Bernolák 

Könyvtár igazgatója és dr. Voit Pál, a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár igazgatója látható. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Mgr. Ľubica Červená, az Anton Bernolák 

Könyvtár igazgatónője szerint 

állománygyarapításra sajnos nagyon kevés 

pénzük jut. A beszerzési keret a közbeszerzési 

pályázatokból és a megyei fenntartó 5 %-os 

hozzájárulásából tevődik össze. Ez kizárólag a 

könyvállomány gyarapítására elegendő, 

folyóiratokra a könyvtár már nem fizet elő. A 

Kölcsey-pályázat e beszerzési keretnek 

hozzávetőlegesen 9 %-át jelentette, melyet nagy 

örömmel és köszönettel fogadtak.  

 

Fotó: Kissné Anda Klára 

A látogatás során mgr. Kecskés Ildikó 

módszertani referens és Kovačic Gizella, a 

Családi könyvtár vezetője kalauzoltak végig a 

mintegy 140 ezer kötetes könyvtárban. A 

feldolgozó és a helyismereti munkaszobák után 

az emeleti olvasótérben a könyvtár 

szolgáltatásairól, programjaikról, a 

gyermekfoglalkozásokról tájékoztattak röviden. 

Büszkék a tavaly szeptemberben megvalósult 

mesesarokra, amely kényelmes terepet nyújt a 

babák és mamák számára akár meseolvasáshoz, 

akár a foglalkozásokhoz. 

A két könyvtár között együttműködési 

megállapodás született, amelynek aláírására, 

terveink szerint a hagyományosan a Megyei 

Könyvtári Héthez illeszkedő ODR konferencián 

lesz lehetőség. Az együttműködés, egymás 

segítése tehát itt nem áll meg. A kapcsolatok 

ápolása feladatunk és felelősségünk.  

 

A kép forrása: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Okr

es_zamky.png/270px-Okres_zamky.png 
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A felvidéki magyar könyvtárosok 

szakmai napja Ipolyságon  

Pásztor Péter 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

(SZMKE) szeptember 28-án, Ipolyságon tartotta 

őszi szakmai napját. Az Ipolysági Városi 

Könyvtárban megrendezett szakmai találkozón 

mintegy harminc magyar könyvtáros jelent meg 

a Losonctól Somorjáig behatárolt régióból.   

„Még tavasszal egyeztünk meg abban, hogy 

rendszeres szakmai találkozókat szervezünk, 

melyeknek  házigazdája mindig más régió 

könyvtára lesz. Így kerültünk most Ipolyságra” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma 

hírportált Kecskés Ildikó, az 

egyesület alelnöke, a szakmai 

nap koordinátora. Hozzátette, 

a szakmai tapasztalatcsere 

mellett a kölcsönös 

megismerés és a meglévő kapcsolatok 

elmélyítése szempontjából is nélkülözhetetlenek 

az ilyen alkalmak. A találkozón a nagyobb 

központi könyvtárak mellett kisebb települések 

községi könyvtárosai, valamint a szórványosodó 

magyar közegben működő könyvtárak 

alkalmazottjai is jelen voltak. Képviselte magát a 

Losonci járás, a Nagykürtösi járás központi 

könyvtárai, a házigazda intézmény mellett az 

Ipoly menti települések könyvtárosai, illetve 

Léva, Érsekújvár, Komárom és Somorja 

intézményei. A felvidéki résztvevők mellett részt 

vett a tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, valamint a pilisvörösvári Muravidéki 

Baráti Kör Kulturális Egyesület is.  

Az előadókkal kapcsolatban Kecskés Ildikó 

megjegyezte: „fontosnak tartottuk, hogy 

bemutatkozási lehetőséget kapjanak az itteni 

intézmények.  Emellett magyarországi 

szakemberek vezetnek fel olyan témaköröket, 

melyek mindannyiunkat érintenek. A könyvtárak 

szerepe jelentős, főleg a felnövekvő generáció 

számára. Fontos értékeket közvetítünk az 

identitás megőrzés érdekében is, ezért is össze 

kell tartanunk, nekünk felvidéki magyar 

könyvtárosoknak” – hangsúlyozta az alelnök.  

A hétfői találkozó Milány Éva, 

az SZMKE elnökének 

beszámolójával vette kezdetét. 

Az elnöki beszámolóban 

felvázolta az elmúlt fél év 

jelentősebb szakmai 

találkozóit, azon konferenciákat és képzéseket, 

melyeken az egyesület tagjai részt 

vettek.  Šolmosi Márta, a házigazda intézmény 

igazgatója röviden bemutatta az Ipolysági Városi 

Könyvtár tevékenységét. A kis könyvtárak 

mindennapjairól szólt Szarka Katalin, aki a 

Palásti Községi Könyvtár 

vezetője. Mint elmondta, 

községi kiskönyvtárként a 

könyvkölcsönzés mellett a 

közösségépítő rendezvények 

szervezését is felvállalja, ezzel 

is erősítve a nyelvhatár mentén elterülő magyar 

közösség megmaradását. Szarka Katalin kis 

kiállítás keretei között ismertette a részvevőkkel 

a palásti népviselet jellegzetességeit, ezzel is 

rámutatva, Paláston él a hagyományőrzés, a 

Búzavirág néptánccsoport és a falumúzeum is 

őrzi az elődök hagyományait. 

A találkozón felszólalt Ruda Gábor a 

Muravidéki Baráti Kör 

Kulturális Egyesület 

képviseletében. Pár mondattal 

bemutatta az egyesület által 

kiadott Esztergom és vidéke 

folyóiratot, megemlítve, hogy 



ipolysági lakhelyű szerzők is rendszeresen 

publikálnak a lapban. A jelen lévő ifj. Gyüszi 

László, a tatabányai József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta: 

rendszeresen gyűjtenek könyveket felvidéki 

könyvtárak támogatására. Egy kisebb 

könyvcsomagot az ipolysági találkozóra is 

elhozott, melyet a szakmai nap végén kiosztottak 

a jelenlévő könyvtárosok között. (Részletek erről 

a következő cikkben – f.szerk.) 

Könyvtár a világhálón – avagy az elfoglalt 

olvasók érdeklődésének 

felkeltése címmel Roncz 

Melinda, a somorjai 

Bibliotheca Hungarica felelős 

munkatársa tartott előadást. 

Mint kiemelte, a somorjai 

intézmény elsősorban a kutatók munkáját segíti. 

A (cseh)szlovákiai magyar írásbeliség 

digitalizálásával teszi a világhálón elérhetővé a 

köteteket és a nyomtatott sajtót – hangzott el a 

találkozón. Emellett ismertette a mindenki 

számára elérhető digitéka adatbázist, melyben 

több szlovákiai magyar folyóirat, illetve napilap 

digitális változata is fellelhető.  

Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József 

Városi Könyvtár alkalmazottja az iskola és a 

könyvtár identitást megőrző szerepéről szólt. 

Előadásában áttekintette a felvidéki magyar 

anyanyelvi oktatás helyzetét, kitérve a magyar 

iskolák elleni támadásokra. Mint kifejtette, a 

magyar tanintézmény és a magyar könyvek 

megléte erősíti az identitást. Nemrég megjelent 

tanulmányában részletesen elemezte az 

intézmények identitáserősítő hatásait. 

Dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem magyar 

nyelv és irodalom tanszékének 

oktatója, a Magyar 

Olvasástársaság elnöke a 

digitális generáció olvasási 

szokásairól számolt be. 

Hangsúlyozta, a mai fiatalok 

nem olvasnak kevesebbet elődeiknél, csupán a 

minőségi szövegek olvasása csökkent. Napjaink 

fiataljai csupán ismeretszerzés szempontjából 

olvasnak. Az élményszerző olvasás elenyésző a 

vizsgált generáció körében. Jelezte, a  képi 

információ gyors átadásának köszönhetően 

rohamosan gyengül a fiatalok képalkotási 

képessége.  A digitális társadalomnak 

köszönhetően nagyban megváltozott a társas 

viselkedés, nem tudják megfelelően kifejezni 

magukat – fogalmazott a szakember.  

A délután folyamán a SZMKE elnökségi 

ülésével folytatódott a találkozó. Értékelték az 

első félév tevékenységét, valamint összegezték a 

második félév aktuális programjait, pályázati 

lehetőségeit, és a 2016-os esztendő várható 

programjait illetve feladatait. 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületét 

1999-ben jegyezték be. Azóta kisebb 

megszakításokkal szervezi a felvidéki magyar 

könyvtárosok szakmai találkozóit. A felvidéki 

szakmai szervezet szoros és gyümölcsöző 

kapcsolatot tart fent a magyarországi Magyar 

Könyvtárosok Egyesületével. Amint Kecskés 

Ildikó megjegyezte: Felvidéken nincs magyar 

könyvtárosképzés, így az egyesület 

magyarországi partnerek támogatásával 

képzéseket is szervez a könyvtárosok számára. 

Az SZMKE október folyamán Érsekújvárban és 

Somorján is szervez egynapos képzést a magyar 

könyvtárosok részére. Mint az alelnök 

megfogalmazta: „felnőttoktatás függvényében 

valósulnak meg a képzések,  a könyvtárosok 

önmagukat fejlesztik, ezáltal szolgálva a 

mindennapokban a könyvtár látogatóit.” 

 

A szakmai program résztvevői.  

Fotó: Pásztor Péter 



Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a 

magyarországi és Kárpát-medencei szakmai 

találkozókon is,  az eszmecsere mellett a 

felvidéki könyvtárak bemutatkozási 

lehetőségének is helyt adva.  

Az eseményen készült képek megtekinthetők itt: 

http://www.felvidek.ma/mozaik/media/kepgaleria/category/3088-a-

felvideki-magyar-konyvtarosok-szakmai-napja-ipolysagon  

Könyvgyűjtés a felvidéki magyar 

könyvtáraknak 

Pásztor Péter 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársai szeptember 28-án kisebb 

könyvcsomaggal érkeztek a Szlovákiai Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének ipolysági őszi 

szakmai napjára. A megyei könyvtár 

rendszeresen támogatja a felvidéki magyar 

könyvtárakat.  

 

ifj. Gyüszi László.  

Fotó: Pásztor Péter 

„A könyvadományok gyűjtését már több éve 

hirdetjük meg az olvasóink körében. A 

beérkezett könyveket a felvidéki, valamint 

erdélyi könyvtáraknak osztjuk ki" – nyilatkozta a 

Felvidék.ma hírportálnak ifj. Gyüszi László, a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatóhelyettese. 

Hozzátette, folyamatosan érkeznek 

könyvadományok a könyvtárba, melyek 

átválogatást követően kerülnek a külhoni 

intézményekbe. A legtöbb adomány Tata, 

Tatabánya és Komárom környékéről érkezik a 

megyei könyvtárba. Megjegyezte, általában 

szépirodalmi könyvek érkeznek, emellett 

szakirodalmi kötetek is megjelenek. Ugyanakkor 

a gyermekkönyvek mennyisége a legkevesebb. 

Ezzel kapcsolatban kifejtette: „fontosnak tartjuk, 

hogy a külhoni magyarok magyar könyvet 

olvassanak a könyvtárban, illetve otthonukban." 

Gyüszi László elmondta, kitűnő a kapcsolatuk a 

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével 

(SZMKE). 

Számtalan alkalommal szállítottak 

könyvcsomagot az érsekújvári Anton Bernolák 

Városi és Regionális Könyvtárba. Kecskés 

Ildikó, a SZMKE alelnöke megjegyezte, a 

beérkezett könyvcsomagokat igyekeznek a 

lehető legtágabb térségben szétosztani. 

Tatabányáról leginkább a Nyitra megyei 

könyvtárakba juttatnak adományokat. „Az utóbbi 

években számtalan könyvadományt juttatunk el a 

Felvidékre. Az elmúlt hetekben alapítványi 

támogatással vásároltunk új könyveket, ezek is 

hamarosan szétosztásra kerülnek" – 

hangsúlyozta az intézmény helyettes vezetője. 

Hozzáfűzte: a felvidéki könyvtárak révén 

oktatási intézményekhez is eljutnak az 

adományaik. 

Az Ipolyságon rendezett szakmai napra négy 

doboznyi könyvvel érkezett a tatabányai 

intézmény delegációja. Ebből az Ipoly menti, a 

lévai, valamint a losonci intézmények 

részesültek.  

 

 

Könyvcsomag Tatabányáról.  

Fotó: Pásztor Péter 
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Galaktikus utazás a Kutatók 

Éjszakáján – Öko-est az Edutus 

Főiskolán 

Nász János 

Idén a Kutatók Éjszakája országos 

rendezvénysorozatának fókuszába a Fény 

Nemzetközi Éve került. Ezt választották a hazai 

tudósok, a társadalommal és természettel 

foglalkozó intézmények, szakemberek és 

kutatók. Nem véletlen, hiszen mindennapi 

életünk egyik alapfeltétele, nélkülözhetetlen 

része a fény, jöjjön az természetes vagy 

mesterséges forrásból. Az  országos programhoz 

igazodva a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár is kivette részét a 

rendezvénysorozatból, hiszen társrendezőként, 

szervezőként a szeptemberi soros Öko-

esték  szeptemberi előadását felajánlotta az 

Edutus Főiskolának. Választásunk és ajánlásunk 

az M.C.E. Felsőgallai Amatőr Csillagász Klubra 

esett, akik már korábban is voltak vendégeink, és 

magas színvonalon kalauzoltak el bennünket a 

kozmikus fény ismert és ismeretlen világába. 

Moczik Csaba amatőr csillagászként ismét kitett 

magáért, hiszen három előadáson keresztül 

fáradhatatlanul invitálta a galaktikus utazásra a 

szinte minden korosztályból összesereglett 

érdeklődőket.  

 

Moczik Csaba a távcső működést magyarázza az 

érdeklődőknek. Fotó: Nász János 

Amióta ember él a Földön, mindig is kémlelte az 

eget, magyarázni próbálta az égi jelenségeket. 

Számos kultúra, nép a történeteit, mondáit, 

mitológiáját az égboltra, csillagokra írta. – ezzel 

indította az előadását Moczik Csaba. Majd egy 

kis ízelítőt kaptunk a  csillagászat történetéből. 

Átszáguldottunk a ptolemaioszi világmodelltől 

Kopernikusz heliocentrikus világképén át, 

érintve Herschelt, Hubble-t, megérkezve 

napjainkig. Ezután a Naprendszer bemutatása 

következett; éltető csillagunknak, a Napnak és 

bolygórendszerének részletes taglalásával. A 

naprendszerből kilépve találkozhattunk a 

legismertebb üstökösökkel, amelyek messzi 

útjukról belépve, a Föld pályáját keresztezve 

meteorzáporral, a biológiai élet alapvető 

forrásaival és vízpárával öntözik meg a bolygót. 

Ezt követően a galaxisok - benne a mi 

galaxisunk, a Tejút - kerültek terítékre. A 

csillaghalmazok, -csoportosulások, -ködök közül 

megcsodálhattuk a színpompában tündöklő 

Fiastyúkot, a Nagy Orion- és a Nagy 

Androméda-ködöt. Ezt az előadást az érdeklődök 

nagy száma miatt meg is kellett ismételni, hiszen 

a párhuzamosan folyó bőséges programkínálat 

miatt jöttek-mentek az emberek. A harmadik 

előadás a távcsövek, csillagvizsgálók 

történetéről, fajtáiról szólt. Hogy mennyire 

érdekfeszítő volt, ezt az is jelezte, hogy nagyon 

sok kérdést tettek fel előadás közben és a végén 

is.  

Utoljára, a késő estébe nyúlva Czinder Gábor az 

asztrofotózásról tartott előadást a megfelelő 

technikai háttér, a szükséges eszközök és 

különböző technikák bemutatásával. Sajnos az 

idő eljárt felettünk, így az előadó nem 

tudta  befejezni mondanivalóját. Sokan 

kitartottak velünk késő éjszakáig ezen a 

feledhetetlen napon.  



 
 

 

Wendy Freedman a csillagászat 21. 

századi eszközeiről és lehetőségeiről 

(előadásajánlat a TED-ről) 

Szilassi Andrea 

Wendy Freedman egy nemzetközi 

csillagászcsoport egyik tagjaként a Dél-

Amerikában épülő Óriás Magellán-távcső 

projektről (Giant Magellan Telescope Project) 

beszél. Angol nyelvű, de magyar feliratozással is 

olvasható előadásában elmondja, milyen 

távlatokat nyit ez a teleszkóp a csillagászati 

felfedezések előtt a világegyetem pontosabb 

megismerése érdekében.  

 
 
http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_begin

ning_of_the_universe?language=hu  

 

Az előadás anyaga szöveges átiratban is 

elolvasható (interactive transcript). Ebből 

idézünk néhány gondolatot:  

"Őseink a legrégebbi időktől fogva kémlelték a 

csillagos eget, és tűnődtek létezésünk kérdésein. 

Nemzedékünk sem kivétel ez alól. Az egyetlen 

bökkenő, hogy ma már alig látni csillagokat a 

város fényei miatt. Ezért a csillagászok távoli 

hegytetőkre mennek, hogy onnan vizsgálják a 

világűrt. Hadd vigyem el most önöket az Andok 

hegység chilei részébe, 500 km-nyire Santiagótól 

északkeletre, egy nagyon távol eső, kopár, 

gyönyörű helyre. Nem sok minden van ott. 

Kondorkeselyűk, tarantellapókok, éjjelenként 

pedig, mire lemegy a nap, rendkívül tiszta égbolt 

tárul elénk. Varázslatos hely ez a hegység. 

Csodálatos találkozási pontja egy magányos 

hegycsúcsnak s a tökéletesen kifinomult 

technológiának. A távcsövek tehát ablakot 

nyitnak a világegyetemre." 

"Nem túlzás azt állítani, hogy a déli félteke lesz 

a csillagászat jövője a 21. században. Már 

jelenleg is távcsövek egész hadával dolgozunk az 

Andok hegységben, Chilében, amely hamarosan 

új eszközök tényleg szenzációs tárával bővül. 

Két nemzetközi kutatócsoport óriástávcsöveket 

fog építeni, amelyek mint az emberi szem, 

érzékelik a fénysugarakat. Lesz egy 

kutatótávcső, amely éjszakánként rendszeresen 

fürkészi az eget. Lesznek rádiótávcsövek, 

amelyek érzékelik a nagyobb hullámhosszú 

rádiósugárzást, és lesznek távcsövek az űrben. 

Lesz egy utódja a Hubble-űrtávcsőnek, a James 

Webb-űrtávcső, amelynek indítását 2018-ra 

tervezik. Lesz egy TESS nevű műhold a 

naprendszerünkön kívüli bolygók 

felfedezésére."   

„A [-z Óriás Magellán-] távcső több 8,4 méter 

átmérőjű tükörből fog állni. Az majdnem 27 láb. 

Mint ez a színpad a közönség negyedik soráig. A 

távcsőnek mind a hét tükre 8,4 méter átmérőjű 

lesz. A hét tükör együttes átmérője ebben a 

távcsőben 24,5 métert tesz ki. Akkora lesz 

tulajdonképpen, mint ez az előadóterem. A 

távcső teljes magassága kb. 43 méter lesz, … A 

távcső befoglaló szerkezete 22 szintes, 60 méter 

magas lesz. A szokatlan kialakítású épület a 

távcső védelmét szolgálja. Nyitott ablakai 

lesznek az égboltra, képes lesz az égbolt 

követésére, tulajdonképpen forogni fog – egy 

2.000 tonna súlyú forgó épület lesz.” 

 

 

 

A leendő Óriás Magellán-távcső az Andok egyik legyalult 

hegycsúcsán. A kép forrása a GMT projekt honlapja: 

http: http://www.gmto.org/ 

http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_beginning_of_the_universe?language=hu
http://www.ted.com/talks/wendy_freedman_this_new_telescope_might_show_us_the_beginning_of_the_universe?language=hu
http://www.gmto.org/


 

Okostelefon- és tabletsuli 

Kelenföldön (is) 

Szilassi Andrea 

Szeptember végén a Budapesti Művelődési 

Központban jártam az Ezüstnet Egyesület 

meghívására. Egy négy órás program keretében 

megkíséreltem az összegyűlt 23 vendégnek 

összeszedni és bemutatni a legfontosabb 

tudnivalókat a tablet és az okostelefon 

használatával kapcsolatban. A résztvevők 

láthatóan mind rendelkeztek már valamelyik 

eszközzel, így tapasztalatuk is volt már az adott 

témában.  

Az előadás tematikája megegyezett a tatabányai 

klubprogramokéval. Levetítettem az e 

témakörhöz készített prezentációimat. Mivel a 

Kemlib hasábjain már többször is beszámoltam 

hasonló előadásaimról, ezért ismétlésbe nem 

bocsátkozom most. Bemutattam néhány olyan 

alkalmazást, amelyek a jelenlévők érdeklődésére 

számot tarthattak. Az utolsó órában pedig az 

előzetesen összeírt kérdésekre válaszoltam. 

 

A prezentációkon kívül megosztottam még a 

vendégekkel két, applikáció-ajánlatokat (is) 

tartalmazó OneNote noteszemet, amelyek okos-

telefonok használatához nyújtanak hasznos 

segítséget. Ezekben témakörökbe rendezve 

sorakozik több-kevesebb oldal. Szövegek, 

linkek, képek és hangfájlok terjedelmi 

korlátoktól függetlenül megférnek együtt ezeken 

az oldalakon. A szinte korlátlan lehetőségeket jól 

mutatja, hogy akár 100 kép is bemásolható 

egyetlen témához, egyetlen OneNote oldalba 

illesztve, egyebek mellett. E szubjektív 

szempontú válogatás tartalmát javarészt nem 

magam írom. Egy részükre a világhálón 

bukkantam rá, más részük tudatos kutatás 

eredménye. Az egyik notesz kizárólag 

egészségvédelemmel kapcsolatos applikációkat 

tartalmaz, amelyekből igen sokféle található a 

webáruházakban. A másikban a következő 

témakörök találhatók (sok-sok önálló oldallal): 

általános, de fontos tudnivalók okostelefon-

tulajdonosoknak, letölthető és alapfelszereléshez 

tartozó alkalmazások sora ajánló gondolatokkal, 

hasznos információk letöltésekről, 

webáruházakról, továbbá biztonsági problémák 

és hálózatok használatával kapcsolatos 

ismeretek. Sőt, találhatók itt kreatív ötletek is a 

megunt, lecserélt okostelefonok 

újrahasznosításával kapcsolatban. Évek óta 

gyarapodik a gyűjtemény, és igazán jó 

szolgálatot tesz, hogy kiegészítse a mindig 

kevésnek bizonyuló időt. 

 

Az Ezüstnet Egyesület megjelent tagjai.  

Fotó: Juhász Zsuzsa 



Kiválasztottam a gyűjteményből e cikk 

olvasóinak három kedvenc appomat, melyeket az 

előadás során is bemutattam Budapesten. 

Számos zenei alkalmazás között kiemelkedőnek 

tartom a Müpa Rádiót és a Spotifyt. 

Mindkettő olyan applikáció, 

amelyeknek számítógépen futtatható 

asztali verziója is van a telefonos és 

tabletes alkalmazások mellett. A Müpa Rádió 

két, különböző stílusú csatornáján keresztül 

folyamatosan zenét közvetít a Művészetek 

Palotájában rögzített felvételekből. A Müpa 

Symphony egy klasszikus zenei rádió, a Müpa 

Easy pedig a könnyűzene mellett világ- és 

népzenét sugároz. Esténként teljes 

koncertközvetítések is vannak az intézmény 10 

év alatt létrejött repertoárjából. Értesülhetünk a 

közelgő műsorokról is.  

A Spotify nagy lemezkiadók társulásával 

létrejött nemzetközi kereskedelmi 

vállalkozás, amelynek eredménye 

egy mindenféle platformra 

kifejlesztett zenei applikáció. Igen 

népszerűvé vált mostanra; sokmilliós 

felhasználói táborral rendelkezik. A Spotify a 

közreműködő művészeknek részesedést fizet a 

befolyt bevételekből. Ezek a zenék a jogtiszta 

felhasználás érdekében DRM másolás-

védelemmel vannak ellátva. Az ingyenes verzió 

időkorlátos, és nem mentes a reklámoktól. Aki 

prémium verzióra vált, az két hónap 

ingyenességet követően havi 5 euró díjat fizet a 

szolgáltatónak. Ezért cserébe viszont igen széles 

körű lehetőségekhez juthat. Sokoldalú klasszikus 

és könnyűzenei előadói- és műfajlista (benne 

magyar együttesekkel is), dalszövegek, különféle 

stílusoknak megfelelő lejátszási listák, vagy akár 

saját ízlés alapján összeállítható listák. 

Elmenthető kedvencek, amelyek 

internetkapcsolat nélkül is meghallgathatók. 

Akár a friss zenei újdonságokat is megtalálhatjuk 

itt! A Spotify ajánl hasonló stílusú művészeket 

is. Fontos megjegyezni még, hogy ezek a zenei 

streamek a prémium verzióban kitűnő 

hangminőségben, 320 kb/sec lejátszással 

hangoznak el.  

A TED applikációja. A www.ted.com 

webhelyet a Kemlib e havi számának Megyei 

körkép rovatában már bemutattam az egyik 

könyvtári heti program 

előadása kapcsán. Sok itt 

elhangzott előadás adott 

számomra maradandó 

élményt, és inspirált kutatásokra.  

Néhány ezek közül:  

 Az agykutató Jill Bolte Taylor 

visszaemlékezése, hogyan élte meg és túl 

saját stroke-ját;  

 Aimee Mullins előadása, aki lábszárak 

nélkül született, mégis képes volt előnyt 

és sikert kovácsolni fogyatékosságából; 

 Gustavo Dudamel fiatal hegedűs és 

karmester beszámolója egy középiskolás 

diákokat érintő venezuelai zenei 

programról. Láthattuk az eseményen a 

Teresa Carreño Youth Orchestra 

koncertjét is Dudamel vezényletével, aki 

maga is az El Sistema egyik 

felemelkedett tehetsége.  

 Andrew Bastawrous szemész lenyűgöző 

előadása arról, hogyan jutottak el a 

szembetegségek vizsgálata során 

Kenyában a hightech technikától a 

kerékpár −  okostelefon − napelemes 

hátizsák felszerelésig; 

 Edward Snowden, egykoron hírszerzésnél 

dolgozó informatikus előadása, aki egy 

távolról irányított robot képernyőjén 

keresztül mondta el leleplező 

információit az NSA tevékenységéről; 

 Mechai Viravaidya humoros, ötletgazdag 

és roppant tanulságos beszámolója arról, 

hogyan tudták Thaiföldön össznemzeti 

üggyé tenni a népességszabályozást; 

 Sugata Mitra tanulással kapcsolatos 

különleges kutatásairól, amelyeket egy 

indiai nyomortelepen indított egy 

befalazott számítógép segítségével. 

Az applikáció Android, iOS és Lumia Denim 

rendszerekre egyaránt letölthető. Míg azonban a 

Microsoft eszközén a használat a webes felületre 

emlékeztet, az androidos ettől előnyösen 

különbözik: ötletes és kényelmes megoldásokat 

tartalmaz. Javaslom felfedezését! 

http://www.ted.com/

