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Amíg ember él a Földön, addig él az irodalom is

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden

Két világ között, az otthon és az itthon hívásában él Bartis Attila, a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban tartott Könyves szerda 2011.
szeptember 14-i vendége.
Erdélyből, Marosvásárhelyről, már szinte felnőtt fejjel érkezett
Magyarországra s első regénye hamarosan megjelent.
(Irodalmár család sarja:
édesapja, Bartis Ferenc,
kiváló költő volt.) Ismert
lett, de nem azért mert
„dolgozott” érte. Az írásai
magukért beszéltek, nem
kellett önmenedzseléssel
töltenie az időt. Nemcsak
itthon, hanem az erdélyi
részeken, sőt a Románia
távolabbi területein élő, román anyanyelvű olvasóknál is visszhangra,
megértésre találnak könyvei. Aki román fordításban olvassa, hasonló
szemüvegen át nézi az eseményeket, s hasonlóan rezonál rájuk, mint a
magyar olvasók. A közösen megélt történelem segít átlendülni a
határokon. Írásait sok nyelvre lefordították világszerte. Munkái elhoztak
számára több fontos díjat, kitüntetést. Ezek között is a legjelentősebb a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, melyet 2006-ban vehetett át.
Ez az esztendő veszteséget is hozott számára: abban az évben veszítette
el édesapját.
Mai napig az esztendő egyik felét itthon tölti, míg a másik részében
visszalátogat a szülőföldre megpihenni, élményeket gyűjteni. Prózája
mellett jelentősek drámái is, Örkény István Drámaírói Ösztöndíjban is
részesült. Talán legismertebb munkája a Nyugalom, melyből Alföldi
Róbert 2008-ban filmet is készített, a regényből készült drámát pedig a
Nemzeti Színház játszotta, Udvaros Dorottya főszereplésével.
Most ismét egy regényen dolgozik, melyet remélhetőleg még ebben a
szezonban sikerül befejeznie. Alkotói életének azonban az irodalom
csak az egyik oldala. Irodalmi munkásságával egyenértékű alkotásokat
hozott létre a fotóművészetben is. Sok kiállítása volt már itthon és
külföldön, számtalan helyen. Magyarországon a Dorottya Galéria, vagy
például a Mai Manó Ház adott otthont műveinek, külföldön többször
látták vendégül Frankfurtban. Csöndet úgy című fotókötetében szinte
elbeszélésfolyammá válnak a fekete-fehér fotográfiák, történetet
mesélnek, egyetlen írott mondat nélkül. Különös, egyéni hangú alkotó,
aki az este zárszavaként hitet tett az irodalom örök létjogosultsága
mellett: „Mindegy, hogy mi a hordozója - pergamen, papír, vagy elektronikus
rendszer -, a gondolat és a kifejezés vágya örök.”
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Idén lenne 80 éves a színészkirály
Tatabánya
Szeptember 7-én a Tatabányai Városi Könyvtárban Pálfy Margit
színművész idézte fel Latinovits Zoltán alakját Kussoltat a sors című
előadásával.
Meseegyetem
Tata
Szeptember 8-án Berg Judit József Attila-díjas szerző és dr. Pompor
Zoltán gyermekirodalom-szakértő volt a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Meseegyetem című előadássorozatának vendége.
Festmények a könyvtárban
Tatabánya
Szeptember 8-án nyílt kiállítás a városi könyvtárban Török Viktória
festőművész munkáiból.
Zene és kép
Oroszlány
Szeptember 9-én folytatódott a Művelődési Központ és Könyvtárban
Az én zeném című sorozat, melyben Juhász Attila fotóművész mutatta
be portréit és kedvenc zenéit az érdeklődő látogatóknak.
Könyvjelzők
Tata
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban szeptember 16-án
kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek és a felnőttek, ahol
lehetőség volt könyvjelzők és ceruzatartók készítésére.
Baba-mama klub a könyvtárban
Kisbér
A nyári szünet után szeptemberben folytatódtak a Baba-mama klub
foglalkozásai a Wass Albert Művelődési Központ és Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárában.
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita
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„Amit adhatunk az emberiségnek....”
Ökoesték a József Attila Megyei Könyvtárban
Közel egy éve indult a József Attila Megyei Könyvtárban az ÖKOelőadások sorozata. Már van némi tapasztalatunk, s bátran
kijelenthetjük, egyre többen érdeklődnek vagy jönnek el
rendezvényeinkre. Egyre többen nyitják meg a szívüket, és adnak
hangot véleményüknek, példát mutatva a közömböseknek, hogy egy
bolygó és egy emberiség van. Egy emberiség van, és az életterét,
környezetét óvni, kímélni szükséges, mert az esztelen, a mohóságból
eredő túltermelés, az állatvilág kíméletlen gyilkolása, a Föld tüdejének
számító erdők letarolása, a mérgek, a nem környezetbarát kémiai
eljárások és technológiák alkalmazása már vagy 100 éve megbontotta
planétánk egyensúlyát, és ennek hatásai, a globális felmelegedés, időjárási
minták megváltozása, lég- és talajszennyezés, erózió, tömeges járványok
és civilizációs betegségek formájában, és az emberek egymás közötti
társas viszonyában is nap mint nap megmutatkozik. Könyvtárunk éppen
ezért a maga módján, ökológiai különgyűjteményével, számos
információnak és előadásnak színteret adva, a bolygó és környezete iránt
érzett felelősség tudatosságával, a természet-, a környezetvédelem, a
fenntartható fejlődés egyik otthona kíván lenni. Közel egy éve indultunk,
és micsoda szinkronitás, hogy az első előadás éppen a „vörösiszap
katasztrófa” napjára esett, az első előadás közben hallottuk, ahogy a
mentőcsapatok szirénázva innen is elindultak segíteni. Azóta átéltük az
utóbbi évek legnagyobb atomkatasztrófáját, megannyi földrengéssel,
elemi erejű viharral és gazdasági válsággal járó megrázkódtatást, amely
alól senki sem mentesül, és ezek egy generáció alatt is bőven elegek lettek
volna. Az Anyaföld így válaszolt, nem haragból, hanem amit tettek vele,
azt tükrözi vissza. A tükörbe pedig ideje belenézni.
Mit adhatunk az emberiségnek? Egy könyvtár és a környezetében élő
„fénymunkások” gondolatébresztőit, ami nem kevés.
Nász János (JAMK Tatabánya)

A programsorozat 2011. 2. félévi rendezvényei
november 7. 17.00 óra
Humánökológiai séták: de hol van itt a tájban élő ember??? – Labancz Györgyi
és Czumpf Attila előadása
Természetes Életmód Alapítvány – Ökofalu Agostyán
november 28. 17.00 óra
Autonómia!... Utópia?...Megújuló energiával a szegénység ellen... – Altdorfer
Csaba építész előadása, az Ökoépítészet, hagyomány, autonomitás
előadássorozat 2. része
december 19.
Az emberiség 13 titka: a korlátlan bőség elfogadása – Nász János spirituális
kutató előadása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának
programjai
A Gyereksarok rovatban már megismerkedhettünk a Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtárának két újabb rendezvénysorozatával (A zene nyelvén ;
Lélekpendítő). Ezen túlmenően 2011 második felében további színes
programok várják az érdeklődő szülőket és gyerekeket.
2011. október 17. Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? – Lovász Andrea
előadása
2011. október 24. 14.00 Gyereksimogató – író-olvasó találkozó
Házigazda: Jász Attila
Vendég: Szabó T. Anna
2011. november 14. 14.00 Gyereksimogató– író-olvasó találkozó
Házigazda: Jász Attila
Vendég: Nyulász Péter
2011. december 12. 14.00 Gyereksimogató– író-olvasó találkozó
Házigazda: Jász Attila
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Folytatódik a József Attila Megyei Könyvtár kiállítás-sorozata
folyóirat-olvasónkban, a Könyvtár-Képtárban.
Szándékaink szerint a képzőművészet helyi képviselőit és alkotásait
kívánjuk bemutatni könyvtárunk olvasóinak és az
érdeklődőknek.
Elsőként iskolai könyvtáros-kollégánk, Beke Éva
festményeit állítottuk ki, melyek 2011 novemberéig
tekinthetők meg. Íme, néhány sor a művésznőről a
művésznőtől:
„Művészi ambícióim már felnőtt koromban alakultak ki.
Festeni, rajzolni mindig szerettem, fokozatosan fejlesztettem
magam autodidakta módon, lépésről lépésre jutottam el az
egyre komolyabb technikák alkalmazásához.
Mentorom, Bánfi József, tatabányai festőművész
folyamatosan segített szakmai tanácsaival.
Először 1998-ban mérettem meg Győrben, az Észak-dunántúli Pedagógus Festők
Tárlatán, ahonnan elhoztam a Megyei Közgyűlés díját. Azóta minden alkalmat
megragadok Tatabányán, hogy képeimet megmutassam a szakmai- és a
nagyközönségnek.
Jelenleg főként olajjal festek, de kedvelem a pasztellt, s kipróbáltam a
linóleummetszést is.
Főként a figurális festészetet kedvelem, de szeretek kísérletezni a nonfiguratív
megoldásokkal is.”
Kiállítások:
Csoportos kiállítások:
1998 Észak-dunántúli Pedagógus Festők Tárlata, Győr
1998 Bánhidai Tárlat, Tatabánya
2001 Amatőr Artium, Kortárs Galéria, Tatabánya
2001 Őszi tárlat ,Tatabánya , Múzeum
2002 Komárom-Esztergom Megyei Pedagógus festők vándorkiállítása,
Tatabánya
2007 Őszi tárlat. Tatabánya, Múzeum
2009 Radnóti emlékkiállítás
2009 Őszi tárlat, Tatabánya, Múzeum
Egyéni kiállítások:
1999 Péch Antal MSZKI Galériája, Tatabánya
2000 Neszmély, Általános Iskola Galériája
2003 Opel Galéria, Tatabánya
2005 Óvárosi Közösségi Ház, Tatabánya
2006/2007 Opel Galéria, Tatabánya

Áldott állapot

Zita alszik

Díjak:
1998 Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Díja
2009 Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus
Különdíja. Radnóti emlékkiállítás.
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Október 3. Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár

Könyves Vasárnap 2011. október 9. 900–1700
Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár

„Könyvtár és gyermek – XXI. századi kihívások a tudásközvetítésben”
900 – 910 Megnyitó: dr. Voit Pál, a József Attila Megyei Könyvtár
igazgatója
910 – 920 Köszöntő: Popovics György, a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés elnöke
20

50

9 –9
A könyvtár szerepe a kompetenciafejlesztésre épülő oktatásban
Dózsa Mónika, a tatabányai Herman Ottó Általános Iskola
igazgatóhelyettese

Térítésmentes szolgáltatások. (Féléves beiratkozás. Számítógéphasználat. A késedelmi díjat elengedjük.) A kisbabák beiratkozáskor
babakönyvet és babaolvasójegyet kapnak. A Vértes Centernél lelkes tinik
népszerűsítik könyvtárunk szolgáltatásait, és apró ajándékokkal lepik
meg a járókelőket.
900–1600 Családok mérhetik össze könyvtárhasználati tudásukat egy
13+1 kérdésből álló rejtvény kitöltésével
900–1200 Találdki, hogy ki vagyok!
Arcfestés Nagyné Boldog Katalin közreműködésével

950 –1020 „Jó pap is holtig tanul”: a kompetenciaalapú oktatás az egész
életen át tartó tanulás képességének megalapozásáért
Tóthné Dvihally Henriette, a tatabányai Dózsa György Általános
Iskola pedagógusa

930–1000 „Hüvelykujjam almafa…”
Tóth Miklósné, Ági néni és Lakatos Teri néni a Módszertani
Bölcsőde szakgondozónői mesélnek a legkisebbeknek

1020 –1050 Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai
Péterfi Rita, az OSZK Könyvtári Intézetének munkatársa

1000–1030 Frakk, a macskák réme
A tatabányai Rumli bábcsoport előadása

1050–1120 A „százlábú” gyermekkönyvtáros: szakmáról, elhivatottságról,
sokoldalúságról és a többi lábról
Kucska Zsuzsa, a FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtárának
vezetője, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke

1030–1230 Moldvai táncok
Mesés, táncos délelőtt a Cserszömörcze együttessel
1300–1600 Családi szöszmötölő
A foglalkozást vezeti Erősné Suller Ildikó és Horváth Viktória

1120 – 1145 Kávészünet
45

45

11 – 12 Fenntartható „jógyakorlatok” megyénk gyermekkönyvtáraiban
Korreferáló gyermekkönyvtárosok:
Erősné Suller Ildikó, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
Goldschmidt Éva, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
Mikolasek Zsófia, Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom
Pintérné Gurin Gabriella, Arany János Városi Könyvtár, Dorog
00

13

1300–1700 Találdki, hogy ki vagyok!
Arcfestés Nagyné Boldog Katalin közreműködésével
1500–1600 „Nem csak a húsételeké a világ”
Táplálkozási tanácsok szépkorúaknak
Előadó: Barnáné Susa Éva dietetikus
1600–1700 Zsebsün zenekar vidám zenés, táncos délutánja

Közös ebéd

1700 Egészségmegőrzés - betegségmegelőzés
Dr. Pohl Tibor szülész, nőgyógyász, klinikai onkológus előadása
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Október 10. Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
XI. ODR - konferencia
„Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben megvalósult fejlesztések a
TÁMOP kapcsán”

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
Október 3.

1400 Állatok nyomában a Vértesben
Előadó: Aczél Gergely biológiatanár

Október 4.

830–1230 Neked is lehet jobb jegyed!
Interaktív tanulásmódszertani előadás
Előadó: Ábrahám Gabriella gyógypedagógus és
Rösszer Julianna tanító, pszichopedagógus

Október 5.

940 Neked is lehet jobb jegyed!
Előadó: Ábrahám Gabriella gyógypedagógus

1135 – 1200 ODR 2 – Hogyan használjuk?
dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem, Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár főigazgató-helyettese

Október 6.

1120– 1320 Neked is lehet jobb jegyed!
Előadó: Rösszer Julianna tanító,
pszichopedagógus

1200 – 1225 Az országos rendszerek (MOKKA – ODR) továbbfejlesztésének
irányai
Czoboly Miklós, az eCorvina Informatikai
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Október 7.

930 Neked is lehet jobb jegyed!
Előadó: Ábrahám Gabriella gyógypedagógus

1100 – 1110 Megnyitó: dr. Voit Pál, a József Attila Megyei Könyvtár
igazgatója
1110 – 1135 MOKKA 2 – Megújult a közös katalógus
Bánkeszi Katalin, az OSZK Könyvtári Intézet mb.
igazgatója

Október 7.
1225 – 1245 Könyvtárközi kölcsönzés a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpontban
Kertész Ildikó, a Dél-Dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudás-központ könyvtárosa

Állatok világnapja
Látogatás a győri Xantus János Állatkertbe ZOOpedagógiai vezetéssel

Október 9.

900– 1700 Könyves vasárnap

1310 – 1350 Közös ebéd

Tatabánya, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája

1400 –

Október 5.

Hozzászólások

1100–1300 Hogyan tanul a mai gyerek?
Az online világ lehetőségei az oktatásban
Előadó: Papp-Danka Adrienn
1300–1430 A villámolvasás alapjai
Előadó: Pétercsák Maxim

Október 6.

1300–1500 Az olvasás megszerettetése a drámapedagógia
módszereivel
Előadó: Korencsi Krisztina
1500–1630 Kineziológia a tanulás szolgálatában
Előadó: Dénes Andrea
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Tatabánya, Városi Könyvtár
Október 3.

1700 A mese jelentősége a kisgyermek életében
Előadó: Kertész Sándorné óvodapedagógus

Október 6.

1700 Emlékek a hazámból
A rajzpályázat eredményhirdetése

Október 8.

1400–1800 Könyvtári szombat
Fókuszban a számítógép használat
Notebookok, netbookok és különféle újgenerációs
számítógépek. Amit minden tulajdonosnak tudnia
kellene gépéről
Előadó: Vasas Mihály
Közösségi hálók hálójában
Előadó: Szilassi Andrea
Tervezzünk szobát a neten!
Egy online program saját lakberendezési ötleteink
megvalósítására
Előadó: Boldog Ferenc
Tippek, ötletek a Google eredményesebb használatához
Előadó: Pohner Lászlóné
Irodalom a világhálóról
Webhelyek, adatbázisok és felolvasóprogramok
Előadó: Szurcsik Katka

Komárom, Jókai Mór Városi Könyvtár
Október 9.

1400–1800 Könyves vasárnap
Ingyenes beiratkozás
Megbocsátás napja
Antikvár könyvböngészde az állományból törölt
könyvekből
Márkus Tamás gyűjtő festménykiállítása
Gyermeksarok
Könyvtárosok mesélik kedvenc meséiket

Oroszlány, Művelődési Központ és Könyvtár
Október 4.

1700 A villámolvasás titkai
Előadó: Pétercsák Maxim

Október 6.

1700Sakkozz egy nagymesterrel!
Szimultán sakkverseny

Dorog, Arany János Városi Könyvtár
Október 4.

900 "Rendhagyó néprajzóra"
Vendégek: Szegvári Ildikó néprajzos és
Kurdi Gábor, a Népművészet Ifjú Mestere

Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Október 3.

1430 Oroszlán a könyvtárban
Rajz- és meseíró pályázat eredményhirdetése,
kiállítás megnyitója

Október 5.

1100 "Tanuljunk könnyen egymástól”
Előadó: Fodor Alíz, az Oroszlány Péter
Módszertani Központ pedagógusa

Október 4.

1500 Öröklődő tudás
Helytörténeti kiállítás képeslapokból,
metszetekből

Október 6.

1730 "Kor - Határtalanul"
Beszélgetés Endrei Judit műsorvezetővel

Október 7.
Október 5.

1330–1530 Műhely a szemétdombon
Kézműves foglalkozás újrahasznosított
anyagokból

1000 " Élj a zöldben”
Interaktív környezetvédelmi bemutató
Vendég: Horváth Zoltán, az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület munkatársa

Október 4-8.

"Virágoskert”
Kiállítás Magyar Judit Mária alkotóművész
munkáiból

1400 –1600 Szkenner tippek
Gyakorlati tanácsok, oktatás
Október 6.

1700 Villámolvasás
Előadó: Pétercsák Maxim

Október 7.

1400–1700 Játékkal a tudásért
Könyvtári szoftver-csapatverseny

Október 8.

930–1200 Sportdélelőtt
Karatebemutató, Japánról szóló kvíz
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Rendezvények
Esztergom, Helischer József Városi Könyvtár
Október 8.

1000„…virág volt a vers…”
Versmondó verseny amatőröknek 50 és 70 év
között

Október 9.

1400–1800 Könyves vasárnap
Ingyenes beiratkozás
Megbocsátás napja
Könyvbörze
1500 Mese és játék a gyermekkönyvtárban

Szomor, Iskolai és Községi Könyvtár
Október 7.

A mese napja
1100 Petőfi Sándor: János vitéz
Boka Gábor interaktív előadása
1800 Pajzán mesék felnőtteknek

Tarján, ÁMK és Könyvtár
Október 4.

1100 Kiskondás
A Habakuk Bábszínház előadása

Gyermely, ÁMK Könyvtára
Várgesztes, Községi Könyvtár
Október 4.

1400–1700 Mesevetélkedő a könyvtárban
Október 9.

Héreg, Iskolai és Községi Könyvtár
Október 4.

1400 Mesevetélkedő

Október 6.

1500 Író-olvasó találkozó Döbrentei Ildikóval

1500 Az élet pedagógiája a sikeres gyermekneveléshez
Író-olvasó találkozó Zsíros Simon Mária
költővel

Vértessomló, Községi Könyvtár
Október 9.
Október 7.

00

14 Bábkészítés

Környe, Közművelődési Könyvtár
Október 4.

1700 Nyugdíjasok órája
Háziasszony: Hajmáné Kalocsai Éva
könyvtáros

Október 4.

1800 Zumbabemutató
Katona Gabriella zumbaoktatóval

Október 5.

1500 Mandalavarázs – színezés és festés gyerekeknek
A foglalkozást vezeti: Királyné Kolerics Valéria
pedagógus

Október 5.

1700 Készségfejlesztő játékok és könyvek szülőknek,
pedagógusoknak
Moderátor: Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Október 6.

1600 Hallgasd meg, ha tetszik, olvasd el!
Könyvtárlátogatók olvasnak fel kedvenc
műveikből

Október 3-9.

Trézl Adrienn kiállítása a könyvtár
olvasótermében

1330 Olvass, hogy minél sikeresebb ember legyél!
Író-olvasó találkozó Zsíros Simon Mária
költővel

Vértesszőlős, Községi Könyvtár
Október 4.

930 Tanuljunk egymással, tanuljunk egymástól
Levente Péter gyermekműsora
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Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu

Gyereksimogató 3. – Lackfi Jánossal
Gyermekirodalmi sorozatunk, mely' az „Olvasásra születni” c.
projekt része, harmadik előadásán Lackfi János költő
örvendeztette meg a hallgatóságot. Bár, címéből is következve,
elsősorban gyermekeknek szánt előadás volt, a szép számú
felnőtt érdeklődő és kísérő jelenlétéhez is alkalmazkodott Lackfi
János. A nem kevés színészi tehetséggel (is) megáldott költő, az
est házigazdája – Jász Attila – által adott vezérfonal mentén
színes, vidám és rendkívül üdítő verses utazásban részesítette a
közönséget. Ehhez segítségül hívta a kollektív élményeket,
ötgyermekes, gyakorló apaként és népszerű, az országot járó
költőként az őt ért tapasztalatokat (főleg az élményeket).
Személy szerint a nyelvi leleményesség, a magyar nyelvvel való
zseniális (ez jelen esetben nem túlzó, inkább szerény
megfogalmazás) játék olyan érzéssel tölt el, mintha hosszú idő
után újra friss levegőhöz jutnék: előbb megtelik vele a tüdőm,
majd a véráramba kerülve az újjászületés érzésével tölt el. Így
szeptember 12-én, a gyereksimogató újra megadta ezt az érzést.
Köszönet érte!
P.S. Szeptember 10-én, Balatonfüreden a Salvatore Quasimodo
Emlékdíjat Jász Attila, az egyik különdíjat pedig Lackfi János
vehette át. Ezúton is szeretettel gratulálunk!
Világi Orsolya (JAMK – Tatabánya)

S mi beszélhetne ékesebben, mint egy a sok közül…..

A BUTA FELNŐTT
Fiam csupa érdekeset
kérdezget tőlem, ámde sajna
a választ sokszor nem tudom,
hisz nem vagyok, csupán az apja.
Gyorsabb az áram, mint a fény?
Mi módon hasad az atommag?
Mért kristályos a hópehely?
Hány kráter borítja a Holdat?
Lézert hogy csinálnak vajon?
Mi vezeti lenn a vakondot?
Hogy mérik a fényéveket?
Minderre én semmit se mondok.
A sok felnőtt egyre butább,
és nem is értik a világot.
Egyszerűen élnek bele,
a legtöbb bacilust se látott.
Abban bízom, hogy a fiam
megtudja majd az összes titkot,
fel- és lemászik mindenhová,
vulkánt, Marsot kopogtat: kipp-kopp.
Mindent megmér és összeír,
s ha még élek, elhozza hozzám
több koffernyi jegyzeteit,
csak hogy addig se unatkozzam.
Majd egymás mellé leülünk,
lábunk ázik a világvégi
tóban, és a fiam nekem
a mindenséget elmeséli.

Lackfi János (Molnár Jaqueline illusztrációja)
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„Olvasásra születni”
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0014
A Makám Együttes koncertje gyermekeknek a József Attila
Megyei Könyvtárban
Jókedv, taps, tánc és móka - nagyot alakított a Makám Együttes, olyan
könnyedén, igazi természetességgel, amely a valódi profikra jellemző.
Nevük nem ismeretlen azoknak, akik kedvelik ezt a muzsikát. A zenekar
neve ősi arab szó: „együtt muzsikálást” jelent. Az 1984 óta létező Makám
világzenét játszik szelíden és szerényen, több kontinens népzenei
kultúráját népszerűsítve hazánkban. Az a zenei világ, amelyet az együttes
képvisel, ötvözi a különféle népzenei és más hagyományokat, kultúrákat.
Könyvtárunkban 2011. szeptember 19-én igazi jókedvű „együtt
muzsikálásban” volt részünk. Madarakról, tévelygő medvékről,
bogarakról szóltak a dalok elsősorban gyermekeknek, de nem
kizárólagosan. A balkáni ütemekre hangolódva, a pörgős számok
képesek voltak minden korosztály figyelmét felkelteni, még ha e
ritmusokra tapsolni nem is volt mindig egyszerű feladat. Az együttes
harmadik gyereklemeze sokszínű és színvonalas dalokat tartalmaz. A
Csillagváró album megmutatja azt a csodálatos világot, amelyben egy
gyermek él, vagy élni szeretne. Arra tanít, hogy mi, felnőttek is várhatunk
csodákra, hullócsillagra, mert érdemes!
Milyen egyszerűnek látszik mindez, egy ilyen vidám estén…
Olvasói véleményt idézünk:
„Köszönjük az élményt, amely testet megmozgató, lelket felemelő volt, az egész család
nevében, bízva abban, hogy még sok ilyen kellemes estében lesz részünk, hja és ezt
kívánom másoknak is, akik tudják milyen azért, akik meg még nem, azoknak is
ugyanazért”
Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)

ban a Tatabánya Alkotóművészeiért Alapítvány díjazottja. 1993-94ig önálló gyermekműsora futott a Tatabányai Közösségi
Televízióban. Számos intézményben fellépett városszerte. Ma már
énekmondóként tágabb hazánkat járja műsoraival. 1996-ban végzett az
ELTE TTK geológia szakán. Zenei pályafutását szólistaként kezdte,
majd alapító tagja volt a kiskunhalasi Garabonciás Triónak.
Versénekeivel kétszer vehette át a Kaláka együttes dalnokversenyének
első helyezését, és egyszer a pécsi verséneklő fesztiválon a Szélkiáltó
együttes különdíját. Rendszeres résztvevője a szombathelyi Magyar
Énekmondók Találkozójának, illetve az Érsekújvári Énekmondó
Fesztiválnak. 2008-ban megkapta a Dinnyés József által alapított
„Boldogság dalnoka” elismerést. Repertoárja rendkívül széles, az
óvodásoktól a felnőttekig több korosztályt megszólít műsoraival.
Lélekpendítő – versek a zene nyelvén kicsiknek és nagyoknak címmel 2011.
október 17-től 5 alkalommal találkozhat vele közönségünk.
2011. október 17. 10:30
Tündérének - gyermekműsor óvodásoknak
2011. november 07. 10:30
Röptető - gyermekműsor alsó tagozatosoknak
2011. november 21. 10:30
„Az kinek örvendünk, most annak éneklünk” - énekelt régi magyar költészet
az általános iskolák 5. és 6. osztályai számára
2011. december 05. 10:30
„Áldd meg fejemet, ki bízik benned” - Balassi Bálint és korának költészete
(rendhagyó irodalomóra gimnazistáknak)
2011. december 19.10:30
„Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!” - karácsonyi műsor alsó tagozatosoknak
Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)

A zene nyelvén – versek a dallamok szárnyán a Katáng együttes és
Kercsmár Zsolt énekmondó tolmácsolásában
Új, zenés projekt indul a József Attila Megyei Könyvtárban a
Társadalmi Megújulás Program támogatásával. A program célja,
hogy a zene segítségével hozza közelebb a költészetet a zsengébb korú
hallgatósághoz. Fellépőink nagy előadói múlttal rendelkező muzsikusok.
A Katáng együttes sajátos zenéje kelta, magyar és balkáni népzenéből
és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. A 2005-ben alakult zenekar
fontosnak tartja, hogy a gyermekek fantáziáját megmozgatva, a
közönséggel együtt hozza létre a zenei élményt. Felléptek már többek
között a Millenárison, a Művészetek Palotájában, a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, és a Nemzeti Színház színpadán is. Az Üveghegyen
túl című műsorukat közvetítette a Magyar Televízió 1-es csatornája,
illetve a Bartók Rádió. Mese és tánc a Katáng együttessel címet viseli előadássorozatuk, amely 2011. október 24-től 4 alkalommal lesz látható
könyvtárunkban.
2011. október 24. 10:00
Dombon törik a diót
2011. november 14. 10:00
Az üveghegyen túl
2011. november 28. 10:00
Hétmadár
2011. december 12. 10:00
„Itt van a szép, víg karácsony”
Kercsmár Zsolt neve sem ismeretlen a közönség körében. A helyi
kötődésű előadóművész a Peron Music Alapítvány alapító tagja, 2003-
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Honismeret
Helyismeret
Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

A Lábatlani Kistérségi Helytörténeti Kerekasztal 43. összejövetele
Tatabányán
A 2005 óta nagy sikerrel működő, sok szakmai eredményt felmutató
helytörténész munkaközösség 43. összejövetelét Tatabányán tartotta. A
József Attila Megyei Könyvtárban szeptember 23-án összegyűlt
kollégákat elsőként L. Dürgő Brigitta, igazgatóhelyettes köszöntötte.

Bevezetőjében utalt a baráti közösség és a könyvtár kapcsolatára, arra,
hogy e szakmai közösség együttműködése fontos a könyvtárnak, s a
helytörténészek számára is fontos a könyvtár.
Ezután e sorok írója tartott helytörténeti előadást Tatabánya múltjából.
Dióhéjban összefoglalta azokat a legfontosabb tényeket, eseményeket,
amelyek segítségével a vidéki kollégák áttekintést kaptak Tatabánya
történetének 60 évéről. Az Iparteleptől a szocialista városig: szénbányászat,
nehézipar, urbanizáció nagy gazdasági és társadalmi változások kora 1890-1956
című vetített képes előadás három korszakra bontva ismertette meg a
hallgatóságot a bányászat megkezdésétől a várossá válásig, és az 1956-os
forradalomig terjedő időszakkal.
I. Ipari táj kialakulása a tatai medencében (1890-1920) című rész a bányászat
megindulását, a kiépülő bányatelep községgé nyilvánítását mutatta be
gazdaság és társadalomtörténeti összefüggések segítségével, eredeti
képekkel illusztrálva.
II. Gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek a Horthy-korszakban (19201944). című fejezet ismertette a bányavállalat helyben mindent
meghatározó szerepét, újabb ipari üzemek alakulását. 1922-ben Tatabánya nagyközséggé lett, ám a négy közeli település várossá válásával
szemben ellenérdekelt MÁK RT. miatt e települések (Alsó- és Felsőgalla,
Bánhida és Tatabánya) a korszakban külön közigazgatási egységként
működtek. Szemben a gazdasági és közigazgatási racionalitással.
III. Várossá egyesülés, diktatúra és válsága (1945-1956) című korszak

keretében sikerült bemutatni a II. világháború után kiépülő diktatúra
egyik bázisává váló, 1947 októberétől immár város, „szocialista
bányászváros” fejlődését, politika és gazdaság összefüggéseit a korszak
hétterében.
Értékes, érdeklődő hozzászólások, kérdések hangzottak el, ám sietnünk
kellett a helyi Szabadtéri Bányászati Múzeumba, hogy mindezt az
ismeretet plasztikusabb formában egészíthessük ki, mélyíthessük el.
Szakavatott vezetés keretében egy régi bányaüzem területén, a volt XVös aknán kialakított teljes épületegyüttest, berendezett irodákat,
szabadtéri gépbemutatót néztünk meg. Múzeumi körülmények között
ismerkedtünk meg azzal az összetett, nehéz munkával, amit a bányászok
végeztek.
Bejártuk a kialakított bányatérséget, amely mellett megtekintettük a
bányászkolóniák jellegzetes lakó- és középületeinek együttesét.
Élményeink teljességéhez hozzájárult természetesen a korhű és egyedei
berendezés is, amit főként a hölgyek értékeltek.
A szénbányászat emlékei megőrzésének jelentőségét mindenki
megértette. A bányász hagyományok életben tartását - és a helytörténész
közösséget is szolgáló -, szakmai nap jó hangulat keretében ért véget a
megyeszékhelyen.

A Kerekasztal 43. összejövetelének résztvevői voltak: Betákné L.
Gabriella Lábatlan, Bokros Zsuzsanna Nagysáp, Horváth István Tát,
Horváth Sándor Lábatlan, Izsó Károly Bajna, Nádasiné B. Anna
Lábatlan, Óvári Zsuzsanna Lábatlan, Padányi Lajos Nyergesújfalu,
dr. Wagenhoffer Vilmosné Esztergom, Horváth Sándorné és Padányi
Lajosné pártoló tagok.
Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
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Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676

kissne.anda.klara@jamk.hu

A megyei egyesület a tatabányai civil napon
2011. szeptember 24-én hatodik alkalommal rendezték meg a civil napot
Tatabányán. Ezúttal azonban a társadalmi szerveztek csak
mellékszereplői voltak a dózsakertiek családi napjának. A United Way –
Vértes Vidéke Alapítvány, amelynek küldetése fejleszteni, támogatni,
segíteni a Komárom-Esztergom megyei társadalmi szervezeteket, most
először nem tudott pályázni a rendezvénytámogatásra. Hegedűs
Mihálynak, a dózsakerti családi nap főszervezőjének, valamint a
Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítványnak
köszönhető, hogy lehetőséget adtak a civileknek is a bemutatkozásra.
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezte négy évvel ezelőtt
csatlakozott először a civil napi programokhoz. Jó alkalom ez a
könyvtárakra és magunkra, könyvtárosokra felhívni a társadalom
figyelmét, miközben az egyesületről, a megyei szervezet céljairól,
feladatairól is szó esik.
Nem hiábavaló ugyan, de általános tapasztalat, hogy a könyvtárosok
standja kevesebb érdeklődőt vonz, mint a mellette felsorakozó
egészségügyi szűrésekre és vizsgálatokra lehetőséget nyújtók. Elvonják a
figyelmet a rendezvényt támogató szolgáltatók (telefon/internet,
bankok, utazási irodák stb.), idén kitelepült a Gyémánt Fürdő és lehetett
masszíroztatni is, a gyerekeket kézműves foglalkozások és hinták várták.
Emellett csak néhány a szombati színpadi műsorból: szerepeltek a
dózsakerti óvodások (sószobára gyűjtöttek); fellépett az Euro Fitness
Center tánccsoportja; itt ünnepelte születésnapját Wolf Kati; az esti
Kormorán koncert előtt táncház alakult a színpad előtt. A hangos
forgatagban a nap végére már nehéz volt ép hangszálakkal megszólítani
az embereket.
A megyei szervezet a Sétáló utcában, a Sport-, Játékbolt előtt kapott
helyet, internet-hozzáférést a T-Com biztosított. A könyvtári hét előtt
aktuális volt az „őszi összefogás program” szórólapjait osztani, a
„babaprogramról” beszélni, vagy éppen az október 1-jétől induló
népszámlálásban nyújtott könyvtári segítségről tájékoztatni.
A gyerekek figyelmét a játékbolt kirakata mellett a laptopjaink is
felkeltették, miközben sokszor éppen ez adott apropót szüleik,
nagyszüleik megszólítására. Persze voltak, akik maguktól, kíváncsian
jöttek az asztalunkhoz, kérdeztek beiratkozásról, szolgáltatásokról.
Sokan hallottak már a könyves vasárnapról, a megyei könyvtár
könyvárusításáról, időpontokra voltak kíváncsiak, és hogy most mit
kapnak ingyen, vagy milyen programokat kínálunk. Volt, aki adott könyv
meglétéről érdeklődött, így használtuk az online katalógust is. Még
mindig vannak, akik azért nem járnak könyvtárba, mert azt hiszik, csak
könyveket találnak ott, nem tudják, hogy 16 év alatt és 70 év felett nincs
tagdíj, de van, akit kielégít az, amit otthonról elér, legyen az egy adott
böngészőből, weboldalról elért információ vagy e-könyv.

Néhányan felkapták a fejüket a felhasználóképzésre, és volt, aki
meglepődött azon, miért lenne jó a gyereknek könyvtárba járni, mielőtt
megtanulna olvasni.
Végeredményben a társadalom könyvtárakról alkotott képének szűk
keresztmetszetével szembesültünk, ami megerősíthet abban, hogy még
mindig nem hiába mondjuk a magunkét, és még mindig van mit tennünk.
Érdemes tehát kimenni az utcára, az embereket megszólítani, bármilyen
fórumon könyvtárakról beszélni, ahogy az egyesület egyik feladata épp a
társadalom könyvtárakról és könyvtárosokról alkotott képét
megváltoztatni. Ha csak néhány ember ezen túl látogatója, olvasója vagy
tanulója lesz valamelyik könyvtárunknak, már nyertünk. De elég, ha csak
beszél rólunk, hisz az a legjobb reklám nekünk.
Most először volt a civil nap olyan helyszínen, állíthatta fel a standját a
szervezet olyan helyen, ahol volt annyi érdeklődő, nem utolsó sorban jó
idő és egy támogató, ami azt mondatja velem: megérte!
Köszönet Petényi Erzsébetnek és Kristófné Szabó Szerafinának,
akik vállalták velem a „porondot”!
Kissné Anda Klára, (MKE KEMSZ)
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZETE
Kedves Egyesületi Tagjaink!
Tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit az MKE KomáromEsztergom Megyei Szervezet taggyűlésére!
Helyszín: József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára
(Tatabánya, Fő tér 2.)
Időpont: 2011. október 3. (hétfő), 14.00 óra.
Határozatlanképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja:
2011. október 3. 14.30 óra.
Napirend:
•
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításainak
megvitatása és elfogadása
•
Beszámoló a Civil nap eredményeiről
•
Tájékoztatás az őszi kirándulásról, rendezvénytervekről és az
egyesületi színházbérletekről
•
Tájékoztatás a Kormány 132/2011.(VII.18.) számú, a muzeális
intézmények látogatóit megillető kedvezményekre vonatkozó rendeletéről
•
Hozzászólások, javaslatok

12

Egyesületi élet
Az SZMSZ elfogadásához szükséges határozatképesség érdekében
számítunk mindenki jelenlétére! A dokumentumot minden tagnak emailben továbbítjuk.
Egyben kérjük Tagjainkat, hogy a jelenleg még tagsággal nem
rendelkező kollégákat is tájékoztassák az eseményről, belépési szándék
esetén biztosítjuk a belépési nyilatkozatok helyben történő kitöltését.
Kissné Anda Klára (titkár)

Kirándulás Esztergomba
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2011. október
17-én (hétfőn) újra megszervezi az esztergomi tanulmányi kirándulást.
Program:
Indulás 7.30-kor a József Attila Megyei Könyvtártól.
9.00-10.30: A Szent Adalbert Központban elhelyezett Főkáptalani
Levéltár, Prímási Uradalmi Levéltár, térkép- és tervrajzgyűjtemény megtekintése, szakmai vezetés/beszélgetés.
10.45 - 12.15: A Főszékesegyházi Könyvtár megtekintése, szakmai
vezetés/beszélgetés.
12.30.- 14.00: Ebéd
14.15. - 15.30: Csoportvezetés a Keresztény Múzeumban. Az állandó
kiállítás mellett lehetőség nyílik a Szépség varázsa: válogatás a Herendi
Porcelánmanufaktúra gyűjteményéből című időszaki kiállítás, valamint a
múzeum (nem nyilvános) szakkönyvtárának megtekintésére is.
15.30: Látogatás Párkányba.
Hazaindulás kb. 18.00 órakor.
Részvételi díj egyesületi tagoknak 1500,-Ft, nem tagoknak/hozzátartozóknak 2000,-Ft. Az ebéd önköltséges. A párkányi
látogatáshoz euróról gondoskodni kell.
Jelentkezési határidő: 2011. október 7. (péntek)
A múzeumi belépőt vagy MKE tagkártyát mindenki hozzon magával! A
múzeumi belépő 2011. december 31-éig érvényes, de a Kormány
132/2011.(VII.18.) számú, a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekre vonatkozó rendelete alapján az állandó és időszaki kiállítások
megtekinthetők ingyenesen, érvényes MKE tagkártyával is.
Jelentkezés, információ:
Kissné Anda Klára, József Attila Megyei Könyvtár (Tel.: 34-513-679,
34-513-670; e-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu)
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Kistérségi hírek
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

A dorogi kistérség könyvtárai a statisztikai adatok tükrében
A KeMLIB előző, 9. számában mutattam be a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás kilenc települési könyvtárát, legalábbis azt az
„arcukat”, melyet a 2010. évi tevékenységüket tükröző statisztikai
számok mutattak.
A visszajelzések arra bíztattak, hogy végezzem el a KomáromEsztergom megyében működő kistérségi társulások könyvtárainak
elemzését, így a sort most a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
települési könyvtáraival folytatom.
Ugyanazon változók mentén vizsgáltam a dorogi kistérség könyvtárait is,
mint amelyeket a tatabányai esetében vettem górcső alá. Ez lehetőséget
ad a párhuzamok keresésére, ugyanakkor óva intenék a két kistérség
könyvtárainak „szigorú” egybevetésétől, mert az összehasonlítandó
területek könyvtárai eltérő adottságok, gazdasági-, társadalmi-, kulturális
viszonyrendszerek között tevékenykednek, s ennek figyelmen kívül
hagyása torz következtetések levonását eredményezheti. Javaslom, hogy
maradjunk csak meg a statisztikai számok tükrözte puszta tényeknél!

2010-ben átlagosan 159 napon álltak az olvasók rendelkezésére a dorogi
kistérség községi könyvtárai.
A következő csokorba a könyvtári szolgáltatások adatait gyűjtöttem
össze:
1. Kölcsönzés
Könyvet mind a 10 könyvtárban kölcsönözhetnek az olvasók,
de csak 5-ben van lehetőség időszaki kiadványok helyben
kölcsönzésére (Bajna, Dág, Kesztölc, Máriahalom,
Tokodaltáró). Audiovizuális dokumentumokat Csolnokon és
Dágon találnak az olvasók, Bajna és Sárisáp viszont
elektronikus dokumentumokkal is szolgál. Egyik könyvtár
sem tudja felvállalni a házhozszállítás szolgáltatását, viszont
Dág kivételével elvileg mindenütt élhetnének az olvasók a
könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével. Lássuk, mit mutat
erről a diagram!
Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma a dorogi kistérség
könyvtáraiban (2011)

A vizsgált kistérség könyvtárainak a dorogi Arany János Városi
Könyvtár nyújt módszertani segítséget, melyre összesen 10 községi
könyvtár számíthat:
1. Erkel Ferenc Kultúrotthon Könyvtára (Annavölgy)
2. Bajna Községi Könyvtár
3. Csolnok Községi Könyvtár
4. Községi Könyvtár Dág
5. Községi Könyvtár Epöl
6. Közművelődési és Iskolai Könyvtár Kesztölc
7. Máriahalom Iskolai és Községi Könyvtár
8. Bányász Művelődési Ház Könyvtára (Sárisáp)
9. Bányász Kultúrotthon Könyvtára (Tokodaltáró)
10. Községi Könyvtár Úny
Ami a könyvtárak alapadatait illeti, a KSH 2009-es adatait figyelembe
véve, a kistérségben a lakosság száma összesen 17.738 fő volt, tehát ennyi
a könyvtárak által szolgálandó közösség száma. A legnagyobb
lélekszámú település Csolnok 3.323 lakossal, a legkisebb a 622 lakosú
Epöl.
A könyvtárak teljes alapterülete átlagosan 65 m2-es. Tokodaltáró
büszkélkedhet a legnagyobb alapterületű könyvtárral (110 m2), míg
Máriahalom „zsebkönyvtára” 26 m2-en működik.
Egy héten átlagosan 4 napon tartanak nyitva a könyvtárak, átlag 13
órában. Kiemelkedik Tokodaltáró könyvtára, mely heti 40 órában várja
az olvasókat, míg Annavölgy, Dág, Epöl és Úny könyvtárai heti 6 órában
kereshetők fel.

2.

3.

Csolnok és Tokodaltáró kivételével egyik könyvtárnál sem
jelentkezett igény a könyvtárközi kölcsönzésre.
Közvetlen helyben használat
Úny kivételével mindegyik községi könyvtár rendelkezik
olvasóteremmel. 5 könyvtárban időszaki kiadványok
olvasgatásával is időzhetnek a látogatók (Bajna, Dág,
Kesztölc, Máriahalom, Tokodaltáró).
Információszolgáltatás
Irodalomkutatást csak Csolnok könyvtára jelentett
szolgáltatásai között a 2010. évben. 1 könyvtár rendelkezik
cédulakatalógussal, és Annavölgy kivételével valamennyi
kistérségi könyvtár állománya elektronikus katalógussal van
feldolgozva, ami nagymértékben segíti a könyvtárosok
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4.

5.

6.
7.

munkáját.
Rendezvények
A 2010-es évben a dorogi kistérség könyvtárai közül Bajna
rendezett kiállítást, melyen 118 fő vett részt. Más
rendezvénynek is otthont adtak a könyvtárak: Bajnán 17
használó-képzéssel kapcsolatos program zajlott a múlt évben,
207 érdeklődő résztvevővel. Csolnok 1, míg Dág és Sárisáp 22 egyéb rendezvényt szervezett, összesen 132 érdeklődővel.
Számítógép-használat
Ör vendetes, hog y kilenc kistérségi könyvtárban
internetezhetnek az olvasók, melyek közül 5 az Officeprogramok használatára is lehetőséget biztosít. Egyedül Úny
településen nem megoldott a nyilvános internet-, és
számítógép-használat.
Távoktatással egyetlen könyvtár sem foglalkozik.
Bajna, Csolnok, Kesztölc, Máriahalom és Tokodaltáró
könyvtárának szolgáltatásai között szerepel a kistérségben a
fénymásolás.

Első ránézésre is látszik, hogy a községekben általában az állandó
könyvtártagok regisztrálnak évről évre. Kimagasló az új tagok aránya
Tokodaltárón és Csolnokon.
A dorogi kistérség könyvtárai tavaly 1071 könyvtártaggal
büszkélkedhettek összesen, s ebből 2010-ben iratkozott be először, vagy legalábbis minimum egy év felfüggesztett tagsági viszony után - 225
fő.
Regisztrált könyvtárhasználók korcsoportok szerinti bontásban (2010)
A dorogi kistérség könyvtárait jórészt 65 év alatti olvasók keresik fel.
Arányaiban a legtöbb gyermekolvasó Bajnán van, de a gyermekolvasók
vannak a többségben Csolnok, Dág, Sárisáp és Tokodaltáró
könyvtáraiban is. Epölön van a könyvtári tagok között a legtöbb 65 év
feletti olvasó, Úny községben viszont a 14 és 65 év közöttiek vannak
felülreprezentálva.

Könyvtárhasználat
Ahogy a tatabányai kistérség könyvtárai esetében is tettem, úgy most is
három adatcsoport alapján próbálom megrajzolni a dorogi kistérségben
élők könyvtárhasználatát:
1. a 2010-ben regisztrált olvasók száma, s ezen belül a 2009-ben
tagsággal nem rendelkező, úgynevezett újonnan regisztráltak
száma;
2. a közvetlenül a könyvtárban használt és a kikölcsönzött
dokumentumok száma és aránya;
3. a könyvtárt személyesen használók száma és az
internethasználat gyakorisága.
Regisztrált könyvtárhasználók (2010)

3.

d.

Dokumentum-használat (db) 2010
Nagyban segítheti a könyvtáros kollégákat akár az állomány-gyarapítási
szempontok megválasztásakor, akár a könyvtár berendezésekor, a nyitva
tartási idő meghatározásakor az olvasók könyvtárhasználati szokásainak
ismerete.
Az alábbi diagram alapján megállapítható, hogy Tokodaltárón
elsősorban a könyvtárban szeretnek böngészni, helyben kölcsönzött
dokumentumokat olvasgatni a látogatók.
Csolnokon és Úny községben viszont szinte kizárólag a kölcsönzés miatt
járnak a könyvtárba a tagok, ahogy Annavölgy és Máriahalom esetében
is.
Kiegyenlített az arány a helyben használt és az otthonra kikölcsönzött
dokumentumok száma között Bajna és Dág könyvtáraiban.
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munkatársak részmunkaidőben látták el feladataikat (Bajna, Csolnok,
Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Sárisáp és Tokodaltárón a teljes munkaidős
kolléga mellett).
4 könyvtárban felsőfokú végzettség nélkül, szakmai munkakörben és
részmunkaidőben dolgoztak a kollégák.
Kistérségi ellátás
Végül tekintsük át a kistérségi ellátás adatait!
Dág község önkormányzata teljes egészében a kistérségi normatívából
tartotta fenn könyvtárát tavaly.
A kistérség többi 9 könyvtárában részint önkormányzati
költségvetésből, részint normatívából működött a könyvtár.
A kistérségnek nyújtott normatív támogatásból dokumentumbeszerzésre átlagosan 10,71 % jutott. Személyi kiadásra 50,2 %-a,
informatikai eszközök vásárlására, épületfenntartásra 33,4 %-a, és
minden egyéb kiadásra 5,4 %-a fordítódott átlagosan.
Személyes használat alakulása, ebből internethasználat (alkalom) 2010
A dorogi kistérség könyvtáraiban elsősorban a hagyományos
szolgáltatásokat (helyben kölcsönzés, kölcsönzés,
információszolgáltatás, fénymásolás) veszik igénybe az olvasók.
Mindössze négy könyvtár adatai mutatnak jelentősebb internethasználatot. Közülük a tokodaltárói könyvtárat személyesen felkereső
olvasók a könyvtárhasználat kétharmadában interneteztek. A személyes
könyvtárhasználat közel felében interneteztek a bajnai és a sárisápi
olvasók, és ehhez majdnem hasonló az arány Csolnok és Dág könyvtára
esetében is.

Fenntiekben csak néhány adatot foglaltam össze - a teljesség igénye
nélkül - a dorogi kistérség könyvtárainak 2010. évi tevékenységéről.
Remélem azonban, hogy ezzel is hozzájárulhattam e 10 kiskönyvtár
megismertetéséhez.
A KeMLIB soron következő számában a fiatal esztergomi kistérség
könyvtárainak elemzésére vállalkozom a statisztikai adatlapok
anyagából.
Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

Munkaügyi létszámadatok
A dorogi kistérség községi könyvtárai közül 2010-ben egyedül
Tokodaltárón dolgozott teljes munkaidőben felsőfokú végzettségű
könyvtáros. 7 könyvtárban a felsőfokú végzettséggel rendelkező
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mazsolák
Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674

vitez.veronika@jamk.hu

Minden napra egy mese!
Kedves olvasók! A tizedik szám mazsolái tényleg hűen tükrözik az „ITvilágban” szeptemberben történt eseményeket, hiszen (a leadási
határidőig) az év kilencedik havának minden napjáról válogattam
érdekes, tanulságos, ismeretterjesztő cikkeket.
Hasznos olvasgatást kívánok!
Vitéz Veronika, rovatgazda
Újra használható offline a Gmail
Az évekkel ezelőtt bevezetett funkció most Chrome-alkalmazásokon
keresztül támadt fel.
Dátum: 2011. 09. 01.
Mától elérhető az ingyenes wifi az IC-ken
A MÁV-START a további fejlesztési tervekről a hónap közepén ad
tájékoztatást.
Dátum: 2011. 09. 02.
e-könyv: milyen borító és dizájn lesz hozzá?
Dátum: 2011. 09. 03.
Heti TOP letöltések: a spórolós nyomtatástól a programok
kényelmes frissítéséig
Dátum: 2011.09. 04.
FotoSketcher v2.2
A FotoSketcher egy rendkívül egyszerűen használható kép- és
fotószerkesztő. A programba betöltve képeket, azokon tucatnyi
művészi effektust alkalmazhatunk, amikkel festményjelleget adhatunk a
fotóknak. A tucatnyi beépített effektust paraméterekkel szabályozhatjuk, ceruzavázlat, toll, tusrajz, festés, különböző ecsetek állnak a
rendelkezésünkre. Ezek mellett egyszerű eszközök közül is
válogathatunk, ilyen a kontraszt, az élesítés, a fényesség, a színek
telítettsége stb.
Dátum: 2011. 09. 05.
Nincs többé wifi holttér
Adaptív rádióhullám-irányítással növelhető a felhasználói élmény.
Jelentős megtakarításokat hozhat egy új, szabadalmaztatott drót nélküli
technológia, mely az optimális adatátvitel elérése érdekében valós időben konfigurálja a wifi hálózatot. A SafeSoft Kft. által Magyarországon
bemutatott Ruckus Wireless alkalmazkodik környezetéhez, így a korábbi megoldásokhoz képest egyenletesebb wifi lefedettséget biztosít.
Dátum: 2011. 09. 06.

Melyik a legjobb takarékos lézer?
Telített feketék, erőteljes kontraszt, éles kontúrok és vízálló festék - a
lézernyomtatók előnyei közül ezek a legjellemzőbbek, de nem mindegy,
milyen befektetéssel és költségekkel juthatunk hozzájuk.
Összeállításunkban otthonra vagy kis irodákba keresünk olcsón
dolgozó többfunkciós fekete-fehér lézernyomtatókat.
Dátum: 2011. 09. 07.
Mire keresnek a leginkább a net top10 országában? [infografika]
Vajon milyen szavak bebillentyűzésével próbálják kielégíteni
kíváncsiságukat az internet top 10 országában?
Dátum: 2011. 09. 08.
Bemutató: Nero Video Premium HD
Dátum: 2011. 09. 09.
Heti TOP: az XP tippektől az alternatív Facebook profilképekig
Ezen a héten rengeteg remek tippel szolgáltunk a Windows XP és az OS
X Lion felhasználóknak. Sőt, minőségomlás nélkül tömörítettünk JPEG
képeket, QR kódokat készítettünk, és részesei lehettünk a márkák
csatájának is!
Dátum: 2011. 09. 10.
Látványos összeállítás a web fejlődéséről [infografika]
Dátum: 2011. 09. 11.
Internetes könyvtárat szeretne bevezetni az Amazon
Szerencsére nem következtek be azok a dotkom-lufi előtt keletkezett
jóslatok, melyekben a nyomtatás, a könyvek vagy az újságok és
magazinok teljes halálát jövendölték meg a netes szakértők. Az internet
azonban valóban felforgatta és megbolygatta a nyomtatott sajtó- és
könyvpiacot.
Dátum: 2011. 09. 12
+1 Így védheted adataidat a Facebookon
Érdemes pár percet szánni az adatvédelmi beállításokra, sok
kellemetlenségtől megóvhatja magát az ember. Azt is eláruljuk, hogyan
lehet lejönni a Facebookról.
Ahogy a felhasználók száma nő, a Facebook pedig a mindennapi életünk
egyre természetesebb részévé válik, úgy kerül fel több és érzékenyebb
adat a közösségi oldalra. Bár sokan szidják adatvédelmi okból a szájtot,
2-3 perc alatt igazából minden egyszerűen beállítható - ebben próbálunk
most egy kis segítséget adni.
Dátum: 2011. 09. 12.
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Az internet elhagyja a PC-t
A jövőben a vezeték nélküli elérés és a mobil eszközök végleg túlnőnek a
PC-ken.
Dátum: 2011. 09. 13.
A kétszázezredik szócikket ünnepli a magyar Wikipédia
A világszinten is jól szereplő enciklopédia önkéntesei buliznak és
örülnek, de nem tagadják, hogy bőven akad még tennivaló.
Dátum: 2011. 09. 14.
Magyarul is elérhető lesz a Twitter
Dátum: 2011. 09. 15.
+1 Tipp: hogyan kapcsoljuk ki a munkát zavaró tényezőket?
Még a lelkiismeretesebb dolgozók is rengeteg időt pazarolnak olyan
tevékenységekre, amelyek károsan hatnak a termelékenységükre.
Szerencsére erre is létezik megoldás ingyenes és fizetős alkalmazások
formájában.
Dátum: 2011. 09. 15.

Word-tipp: Betűtípusváltás egyszerűbben
Dátum: 2011. 09.19.
Ilyen is van: 3D szkenner, 2D nyomtató egyben [videóval]
Dátum: 2011. 09. 20.
Gyors wifi routerek a Ciscótól
Dátum: 2011. 09. 21.
+1 E-könyv-írói pályázatot hirdet a Microsoft Magyarország
Dátum: 2011. 09. 21.
Ne kattintgasd az egeret!
Dátum: 2011.09. 22.
És fűszerként egy régebbi érdekesség:
Mi történik 60 másodperc alatt a neten?
A világháló egy elképesztő ütemben bővülő tér. Nagyjából 1 milliárd új
oldallal bővül minden nap. Hogyan lehetséges mindez?
Dátum: 2011. 08. 29.

Statisztika: mást lopnak, mást kölcsönöznek
Mit olvasnak a jól informált kalózok?
Dátum: 2011. 09. 16.
Készítsünk egyszerűen rajzos diagramokat!
Dátum: 2011. 09. 17.
Dedikált e-könyv
Évek óta kísérleteznek az e-könyves világban a szerzői dedikálás
megoldásával. Ez olyan terület, amelyben az e-könyv nem
versenyezhetett a nyomtatott kiadványokkal. Egy kötet, benne az író
saját kézírású ajánlása, nagy érték, nemzedékről nemzedékre megőrzik
az ilyen becses darabot. Az elektronikus szöveg nem egy adott
hordozóhoz köthető, hová is kerülne az autográf kézjegy? Nos, megvan
a megoldás. A neve: Autograph Now.
Dátum: 2011. 09. 18.
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Képzések
A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A fejlesztő biblioterápia
alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A tanfolyam időpontja:

30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői ismeretek. I.
(PLB 0662) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.
Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
Részvételi díj: 40.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári
Palota F. épület 516. tanácsterem.
További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; e-mail:
hangodi@oszk.hu

2011. október 19., 20., 21., november 2., 3., 4., 17., 18.
Jelentkezési határidő: 2011. október 5.
Részvételi díj: 60.000,- Ft

Felkészülés a korszerű használó-képzésre

A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre
Pátriárka u. 7.

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04,
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti
Felkészülés a korszerű használó-képzésre (PLB 1242) elnevezésű 60 órás
akkreditált továbbképzési programját.

További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail:
editrep@oszk.hu

A tanfolyam időpontja: 2011. október 25., 26., 27., november 7., 8., 9.,
17., 18.

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.

Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári
Palota F. épület 540-es, 645. terem
Részvételi díj: 50.000.- Ft

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Kulturális és közhasznú
tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel.
A tanfolyam időpontja:

A jelentkezés egyéb feltételei: felsőfokú végzettség
További információ: Breznai Elvira; tel: 224-3789; e-mail:
oktat@oszk.hu
Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

2011. október 19., 20., 21., 26., 27., 28., november 3., 4.
Jelentkezési határidő: 2011. október 5.
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04,
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti
Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére (PLB 1241)
elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári
palota F. épület 645. terem

A tanfolyam időpontja: 2011. november 2., 3., 4., 16., 17., 18.,
december 1., 2.

További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819; e-mail:
tschirilla@oszk.hu

Jelentkezési határidő: 2011. október 19.

Részvételi díj: 50.000,- Ft

Könyvtári vezetői ismeretek. I.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári
Palota F. épület 540-es terem
Részvételi díj: 50.000.- Ft
További információ: Breznai Elvira; tel: 224-3789; e-mail:
oktat@oszk.hu
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Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Angol szaknyelvi tanfolyam
könyvtárosok részére (PLM 123) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., 29., 30.
Jelentkezési határidő: 2011. október 25.

Jelentkezési határidő: 2011. október 31.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A Windows operációs
rendszer mindennapi használata, különös tekintettel a fájl és
könyvtárkezelési műveletekre (előzetes tudásfelméréssel);
szövegszerkesztési formázások ismerete (előzetes tudásfelméréssel);
Internetes ismeretek, különös tekintettel a levelezésre és a webes
böngészésre (előzetes tudásfelméréssel).
Részvételi díj: 45.000.- Ft

Részvételi díj: 55.000,- Ft

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári
Palota F. épület 645-ös terem.

A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.).

További információ: Payer Barbara; tel: 224-3818; e-mail:
bara@oszk.hu

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai
tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga
bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga vagy előzetes
tudásmérés a távoktatási felületen)

A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei;
helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári
Palota F. épület
További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643, e-mail:
aigner@oszk.hu

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás módszerei,
segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti
információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.

Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a
teljesítménymérés könyvtári mutatói

A tanfolyam időpontja: 2011. november 23., 24., 25., december 7., 8.,
9., 14., 15.
Jelentkezési határidő: 2011. november 9.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek.
II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói –
akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.
Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség
Részvételi díj: 40.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári
Palota F. épület 516. tanácsterem.
További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; e-mail:
hangodi@oszk.hu
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04,
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. novemberében újra
meghirdeti A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes
világban (PLP 812) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési
programját.
A tanfolyam időpontja: 2011. november 14., 15., 16., 21., 22., 23.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes
ismeretek
Részvételi díj: 50.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális
indítási dátuma szerint.)
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári
Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail:
editrep@oszk.hu
Pályázatok
Balassi, a madarakkal szárnyaló - XVI. Balassi Bálint-emlékkard
Az Európai Balassi Mozgalom központja, a http://www.balassi.eu
pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, művelődési
intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi
Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a
fesztivál a költő műveinek madarakra utaló versrészleteit állítja az
irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Pályázni a költő
madárszeretetéről tanúskodó, 2012. február 11-én, 12-én, 13-án és 14-én
megrendezésre kerülő, zenés irodalmi estek lebonyolítására lehet.
A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60
gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a
rendezvény irodalmi anyagát
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.A pályázat különösen ajánlott a természetvédő szervezeteknek, a
madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak.
A pályaművet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre
eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a
http://www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a
szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassifesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI.
alkalommal történő átadására.
Friss információk
A Magyar Közlöny 2011. évi szeptember 22-i számában (28655-28659.
p.) megjelent az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet A kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11109.pdf
Felhívás a 2011. évi Könyvtárút programjára
Minden olvasót és kollégát szeretettel várnak a szervezők a Könyvtárút
közösségébe, illetve 2011. október 3-án az Országos Könyvtári Napok
keretében induló II. Könyvtárútra. A Könyvtárút az olvasás, a könyvtárak
népszerűsítésére indított kezdeményezés. 2011-ben Pécstől Várpalotáig
14 könyvtár látja vendégül az utazókat.
A 2011. évi könyvtárút kiinduló állomása: Pécs, Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár
(Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont)
A 2011. évi Könyvtárút célállomása: Várpalota – Szindbád Nonprofit
Kft.-Krúdy Gyula
Városi Könyvtár.
Az útvonal állomásai: Pécs – Mánfa – Sásd – Dombóvár – Kocsola –
Nagykónyi – Tamási –
Iregszemcse – Som – Balatonvilágos – Balatonkenese – Papkeszi –
Pétfürdő – Várpalota.
A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral mennek az egyik
település könyvtárától a következő település könyvtáráig.
További információk:
http://konyvtarut.bmk.hu (Könyvtárút Wiki)
http://facebook.com/konyvtarut
http://twitter.com/konyvtarut

A 63. Frankfurti Könyvvásár magyar nemzeti standjának
programja
A 2011. október 12-én nyíló 63. Frankfurti Könyvvásáron a magyar stand
az alábbi programoknak ad otthont:
Október 13-án, csütörtökön, 15.00 órai kezdettel a Kossuth Kiadó
dr. Kiszl Péter, az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézete
igazgatójának, dr. Kerekes Pál szerzőnek, valamint Kocsis András
Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatójának a részvételével bemutatják az
„E-book kalauz: az elektronikus könyv kisenciklopédiája" című, gazdag
képanyaggal illusztrált kötetet, s egyúttal beszélgetés lesz a
magyarországi e-könyv kiadás és forgalmazás fő problémáiról.
Ezt követően, 17.00 órakor a magyar stand házigazdája, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése borkóstolóval
egybekötött fogadást ad a vásár magyar és külföldi szakmai
résztvevőinek.
Október 14-én, pénteken, 16.00 órai kezdettel a Garaczi Lászlót és
Nagy Ildikó Noémit mutatja be a Bécsben élő műfordító, Buda
György annak apropóján, hogy az osztrák Droschl Kiadó
gondozásában idén szeptemberben jelent meg németül Garaczi László
Arc és hátraarc című regénye.
Szakmai nap
A Goethe Intézet 2011-ben is megszervezi szakmai napját, melynek
célja, hogy egy adott téma kapcsán lehetőséget adjunk a szakmai
tapasztalatcserére, a magyar és a német gyakorlat összevetésére.
Az idei téma: a „Könyvtár, mint 3. hely”
Előadók: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója, Dr. Sabine Homilius, a Frankfurt am Main-i
Városi Könyvtár igazgatója.
A szakmai nap október 24-én 10.00-15.00 óra között kerül
megrendezésre a Goethe Intézetben. Regisztráció és információ:
Bacsó-Marton Erika
Információ és Könyvtár
Goethe-Institut Budapest
1092 Budapest, Ráday u. 58
Telefon +36 1 374 4063, 374 4062
Fax +36 1 374 4080
erika.marton@budapest.goethe.org
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Vers és próza kedvelők, amatőr alkotók!
KOMÁROM MEGYEI ROMA FIATALOK!

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Tata Város Önkormányzatának támogatásával,
pályázatot hirdet ,
a megyében élő és alkotó roma fiatalok számára vers- és prózaíró kategóriában.
Pályázhat minden megyénkben élő roma fiatal, aki már elmúlt 15 éves, de még nem
töltötte be a 25 évet.
A pályázatok lehetőleg a könyvekről, az olvasásról szóljanak, de lehet pályázni egyéb témával is.
A versek maximális terjedelme 5 gépelt oldal lehet (maximum 3 mű), a prózai művek terjedelme nem haladhatja meg 10 gépelt oldalt
(1,5 sortávolsággal), A/4-es lapon.
Mindkét kategória első három helyezettjét díjazzuk!
A pályázatok beadási határideje: 2011. november 12.

A pályázat fővédnöke RIGÓ JÓZSEF, tatai költő.
A beérkezett pályaműveket szakavatott zsűri bírálja el.
Ünnepélyes eredményhirdetés 2012. január 18-án,
szerdán, a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban.
(2890 Tata, Váralja u. 4.)

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt:
Petrozsényi Eszter, a könyvtár munkatársa (tel.: 34/380-281, 06/30/820-32-43,
e-mail: petrozsenyie@gmail.com
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Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita
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feketsne.anita@jamk.hu

Megjelent a Könyv és Nevelés folyóirat 2011. évi 2. száma

Karácsonyváró tanulmányi kirándulás

A kiadvány megrendelhető a bilicsi.erika@opkm.hu e-mail címen vagy
az 1/323-55-32-es telefonszámon, illetve megvásárolható az Országos
Pedagógiai Könyvtárban (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.).
Egy szám ára 500 Ft, az éves előfizetési díj 2700 Ft.
Az elektronikus változat 2011. október 1-től érhető el az Olvasás
Portálon: http://olvasas.opkm.hu

A Publika Magyar Könyvtári Kör tanulmányi kirándulást szervez
2011. december 9-10-én Ausztriába Városok, könyvtárak, kastélyok,
templomok – adventi hangulatban címmel.
Bővebb információ az alábbi dokumentumban olvasható:
http://ki.oszk.hu/publika/doks/felhivas_ausztria_2011_december.rtf
Publika Magyar Könyvtári Kör
publikamkk@t-online.hu
http://ki.oszk.hu/publika

Népszámlálás a könyvtárakban
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1-jétől népszámlálást
tart.
Erről részletes információk a http://www.nepszamlalas.hu oldalon
olvashatók.
A kérdőívek kitöltése az alábbi módokon lehetséges:
•
interneten, az elektronikus kérdőív kitöltésével;
•
hagyományos (papír alapú) kérdőíven, önálló kitöltéssel;
•
interjú keretében, számlálóbiztos segítségével.
Azok számára, akik interneten keresztül szeretnék kitölteni az
elektronikus kérőíveket, de nem rendelkeznek számítógéppel és/vagy
internetkapcsolattal, a könyvtárak és a könyvtári dolgozók technikai
segítséget nyújtanak az adatszolgáltatáshoz. A segítséget nyújtó
könyvtárak listája megtalálható az alábbi címen:
http://www.jamk.hu/sites/default/files/nepszamlalas_lista_0.pdf
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Hírünk az országban
- válogatás Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

BÁBOLNA
1. K. R.: A múlt tisztelete. Ill. = Kistermelők Lapja, 9. sz.
20. l.
- A közelmúltban Bábolnára látogatott egykori
ménesparancsnokuk, Fadlallah el Hedad Mihály
Libanonban élő rokona, professzor Robert Haddad. A
látogatás célja múzeum létrehozása a parancsnok
tiszteletére.
2. K. R.: Zenélő arborétum = Kistermelők Lapja, 9. sz.
20. l.
- Az I. Zenélő Arborétum nevű rendezvényről (augusztus
közepe).
DUNASZENTMIKLÓS ld. 13.
LÁBATLAN
3. VAJNAI Erzsébet: Elkelt a lábatlani papírgyár = Napi
Gazdaság, szept. 1. 8. l.
- Piszkei Papír Zrt. lábatlani gyárának eladása, Dinnyés
István Lábatlan polgármestere, Forest-Papír Kft.
ESZTERGOM
4. TÉTÉNYI fizethet. Szigorú esztergomi képviselők =
Magyar Hírlap, szept. 2. 2. l.
- A Fidesz-frakció szavazataival a képviselő-testület
megszavazta, hogy Tétényi Éva fizessen a
magánvagyonából 1 millió forintot, mert az
élményfürdő üzemeltetésére kiírt közbeszerzési
pályázat nyertesével a képviselő-testület elmaradt ülése
miatt nem sikerült szerződést kötni. A bírságot a
helyhatóság már kifizette.
5. TARTOZÁS miatt állt le az esztergomi fürdő
hőellátása = Napi Gazdaság, szept. 2-3. 3. l.
- Aquasziget Élményfürdő, közüzemi tartozás miatt
ideiglenesen bezárták a fürdőt.
6 . N É P S Z AVA Z Á S T k e z d e m é n y e z n e k =
Népszabadság, szept. 3. 2. l.
- Jobbik esztergomi szervezete, Zentai Plajner Zsolt
elnök.
7. EGYMILLIÁRD forintra perelik a Suzukit =

Népszabadság, szept. 17. 2 l.
- Esztergomi képviselő-testület, Magyar Suzuki Zrt.
telekvásárlás.
8. BEPERELNÉ Esztergom a Suzukit = Magyar
Nemzet, szept. 17. 2. l.
- Esztergom önkormányzata 940 millió forintos
keresetet indít a Magyar Suzuki Zrt. ellen, Tétényi Éva
független polgármester nem ért egyet a per indításával.
9. HAJBA Ferenc, Cseri Péter, Kácsor Zsolt, Szalai
Anna, Tanács István: Tom és Jerry a városházán. A
fideszesek számára elviselhetetlen a hatalommegosztás. Az állatorvosi ló. Ill. = Népszabadság, szept.
17. Hétvége 2-3. l.
- Tétényi Éva polgármester, működésképtelen
önkormányzat, adósságfelhalmozás.
10. LAMPÉ Ágnes: Merjünk nagyot ébredni = 168 Óra,
szept. 22. 26-27. l.
- Tétényi Éva polgármester, patthelyzet Esztergomban.
11. Cs. P.: Elodázott problémák és népszavazási ötlet =
Népszabadság, szept. 27. 2. l.
- Képviselő-testület rendkívüli ülése, Tétényi Éva
polgármester, költségvetés módosítása.
12. B. L. N.: Esztergom megelégelte a Fideszt. Meggyes
Tamás volt polgármester „és társai” peres ügyeire is
elkülönített 30 milliót a közgyűlés kormánypárti
többsége. Ill. = Népszava, szept. 29. 13. l.
- Tétényi Éva polgármester, Nyíri Attila, népszavazási
kezdeményezés a választók akaratának érvényesítéséért.
NESZMÉLY
13. VELKEI: Vörös por Neszmély felett = Magyar
Nemzet, szept. 21. 19. l.
- Neszmély, Dunaszentmiklós, vörös port vitt a szél a 10.
sz. főút felett a neszmélyi vörösiszap-tározóból.
OROSZLÁNY
14. TITKOSAK a szerződések [Hír] = Magyar Hírlap,
szept. 15. 9. l.
- Vértesi Erőmű; Elutasította a Komárom-Esztergom

24

Hírünk az országban
Megyei Bíróság Bodoky Tamás újságíró kérelmét, hogy
a Vértesi Erőmű Zrt. adja ki a Kapolyi Lászlóhoz kötődő
System Consulting Zrt.-vel 2008-ban kötött
szerződéseket.
TATABÁNYA
15. CSERI Péter: Bezsilipelnék a fedél nélkülieket.
Januártól elviheti a rendőr a kukázó, padon alvó
hajléktalant = Népszabadság, szept. 3. 7. l.
- Hajléktalanok elleni szankciók, Bereznai Csaba
alpolgármester, Balatoni Ágnes az USZSE vezetője,
hajléktalan gondozás, zsilipszobák.
16. JÁSZ Attiláé a Quasimodo-díj. Rekordszámú
pályamű Balatonfüreden = Magyar Hírlap, szept. 12. 12.
l.
- Az Új Forrás irodalmi folyóirat főszerkesztője, Jász
Attila vehette át a Quasimodo-emlékdíjat, az olasz
lírikus nevével fémjelzett balatonfüredi költőverseny
gálaestjén 2011. 09. 10-én.
17. ARDAY Attila: Sarokból, vonalról pontosan. Ill. =
Nemzeti Sport, szept. 16. 12. l.
- A Tatabánya-Carbonex kézilabda csapatának játékosa
Harsányi Gergely jelenleg a mezőny legjobb góldobója.
18. HEGYI Iván: Tatabánya. Ma harmincéves „madridi”
jubileum, vasárnap a Grosics Stadion avatása. Nincs
vége, Csapó! Ill. = Népszabadság, szept. 16. 19. l.
- Az 1981. szeptember 16-án a Reál Madrid ellen győztes
TBSC labdarúgói emlékei.

19. CSERHÁTI András: Névadó igazi parádéval. Ill. =
Nemzeti Sport, szept. 17. 7. l.
- Tatabánya, a városi labdarúgó stadion névadó
ünnepségének előzetese, és a 80-as évek legendás
labdarúgó csapatáról.
20. BALLAI: Ismét a felszínen a bányászok. A
Tatabánya stadionját holnap Grosics Gyuláról nevezik
el. Ill. = Magyar Nemzet, szept. 17. 20. l.
- Stadion névadás, Tatabánya FC, Grosics Gyula egykori
kapus.
21. PETSCH Tibor: Bányászvarázs. Ill. = Nemzeti
Sport, szept. 18. 12. l.
- Grosics Gyula tatabányai éveiről, a tatabányai stadion
névadójáról.
22. BÁNYÁSZ-zakó a névadás és a gála után = Magyar
Nemzet, szept. 19. 20. l.
- Stadion névavató, Grosics Gyula egykori kapus.
23. GALAMBOS Dániel: Legendás lábak lendültek. Ill.
= Nemzeti Sport, szept. 19. 7. l.
- Grosics-Stadion, 2011. szeptember 18. névadó
ünnepség.
24. PANELFELÚJÍTÁS indult Tatabányán = Napi
Gazdaság, szept. 23-24. 10. l.
- Az Új Széchenyi Terv keretén belül, több száz lakás
fűtésének korszerűsítésére kerül sor.
25. FEJLESZTIK a tatabányai szennyvíztisztítót = Napi
Gazdaság, szept. 26. 4. l.
- Uniós és állami támogatással másfél milliárd forint
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