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Tisztelt Olvasók! Kedves Könyvtárosok! 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárosok lapjának új 

szerkesztősége mutatkozik be ezzel a lapszámmal 

Önöknek. 

A jövőben negyedévente megjelenő Kaptárban 

számolunk be a megye könyvtáraiban zajló legfontosabb 

eseményekről. 

Írókkal és költőkkel készült interjúkkal, nemzetközi és 

hazai gyakorlatokat bemutató rovatainkkal igyekszünk 

ötleteket nyújtani. 

Élménybeszámolók inspiráló hatásában bízva várjuk a 

megyebeli könyvtárak beszámolóit is. Legyen szó helyi 

innovációról, önálló szakmai kezdeményezésről, 

környezettudatos munkakörnyezet kialakításáról vagy egy 

intézmény társadalmi felelősségvállalásban nyújtott 

teljesítményéről. A műhelymunkák mellett örömmel 

adunk hírt elismerésekről is. 

A jövő könyvtárát tervezve nem feledkezünk meg 

elődeink által elért eredményekről sem. Egy-egy kerek 

évfordulót kihasználva fellapozzuk a megyei 

könyvtártörténet emlékkönyvét is. 

Büszkék vagyunk szakmai közösségünkre. Fontos 

számunkra, hogy minden könyvtártípus és minden 

könyvtáros közvetlen részese legyen e szakmai fórumnak. 

Bízunk benne, hogy a folyóirat mindazokat megszólítja, 

akik a könyvtáros hivatást művelik megye határon innen 

és túl. 

Köszönjük a bizalmat! 

Kellemes szakmai feltöltődést kívánunk Önöknek! 

 

  

Köszöntő 

Károly Nóra 
knora@vfmk.hu 

könyvtáros, részlegvezető 
Verseghy Ferenc Könyvtár  

A cikkekben aláhúzott szövegrészek online elérhető 

forrásokra mutatnak. Egy kattintással bővebb 

információhoz juthatnak a téma iránt érdeklődők. 
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„Ment-e a könyvek által a világ elébb?”- kérdezte 

Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című 

versében. 

Mi sem lehetne ma aktuálisabb ennél a kérdésnél! 

 

Mindig van új a nap alatt! Nem is volt ez másként az 

idei OKN-nel sem! Azt hiszem, 2020-ra jó sokáig 

emlékezni fogunk! Ki így, ki úgy, de egy biztos, a 

COVID-19 örökre beírta magát a történelembe. A 

tavaszi pandémiás helyzet új dimenzióba hozta a 

könyvtári szolgáltatásokat is. Sok program online 

térbe került. A nyári kis fellélegzés után újra 

bizonytalanság következett. Az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2020-ban is megtervezte 

az OKN tartalmát. Volt egy pont, amikor csak az volt 

biztos, hogy a pályázatot benyújtjuk, és nem 

tudtuk, hogy a rákövetkező hetekben milyen 

lehetőségeink lesznek a programok megtartására. 
 

 
Abádszalók 

Az Országos Könyvtári Napok programja két 

jelentős évforduló köré fonódott össze. Maga a 

programsorozat immár 15. alkalommal került 

megrendezésre, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség pedig a 30. születésnapját ünnepli az idei 

évben. 

A projekt mottója: 

 

 

 

 

A projekt témakörei:  

 Ünnepeljünk együtt!  

 Történelmi időutazás  

 Nagy könyvtári beavatás 

 Az én könyvtárosom 

 Olvas  az ország 

 Irány a természet! 
 

Mind a könyvtárosok, mind pedig a 

könyvtárhasználók számára nehéz volt a 

hátunk mögött hagyott időszak, amit 

bepótolni nem lehet, de a 

rendezvénysorozat újra remek alkalom volt 

arra, hogy a könyvtárak visszavegyék méltó 

helyüket. 
 

Mit is jelentett az idei év számokban? 

Összes program: 4176  

Regisztrált intézmények: 1502  

Települések: 1248 
 

….és mindez mit jelent a megyénkben? 

Megyei szinten kereken 300 program 

valósult meg  

54 intézményben,  

a megye 47 településén.  

Mindez pedig, ha összesítve nézzük, a szuper 

5. helyre emelt Bennünket. 

 

 

  

2020. október 5-11. 

Könyvtárak az emberekért 
Ünnepeljünk együtt! 

http://osszefogas.kjmk.hu/
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Az előző évekhez hasonlítani kár lenne 

bármit is (nem is annyira halkan 

említeném, hogy 4. helyen voltunk), 

nagyon kell örülni a megvalósult 

rendezvényeknek, a 

könyvtárhasználóknak, az olvasóknak. Az 

összefogás most mindennél fontosabb! 

 

 

 

 

 

A teljesség igénye nélkül néhány cím a 

változatos programokból:  

Cibakháza: Híres könyvtárak – Filmek 

Magyarország történelmi könyvtárairól 

Cserkeszőlő: Legyél te is könyvtártudós! 

Hogyan használjuk /ki/ a könyvtárat? 

Könyvtári feladatok 

Szajol: A könyvtár a lélek patikája: 

Gyógyító történetek, gyógyító sorok – test 

és a lélek kapcsolata 

Szolnok: Író-olvasó találkozó Böde Péterrel 

Könyvtári szabadulószoba 

Köszönjük! 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

 

OKN számokban - Készítette: Litkei-Nyíri Anita 
 

Litkei-Nyíri Anita 
nyiria@vfmk.hu 

könyvtáros, osztályvezető 
Verseghy Ferenc Könyvtár Területi szolgálat 

Mert hiszen: 

“Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. 

Átélni és túlélni is.” (Vekerdy Tamás) 

Az Országos Könyvtári Napok 

2020. évi megyebeli 

eseménynaptára elérhető 

a szolnokikonyvtar.hu weboldalon. 

(Szerk.) 

 

http://www.szolnokikonyvtar.hu/2020-3/


 
Kaptár  2020. december 

 

 

5 

 

 

A COVID-19 árnyékában sokáig kérdéses volt, 

megvalósul-e a 2020-ra tervezett tallinni és 

finnországi, édesanyámmal közös nyaralásunk. 

Végül sikerült elutazni Észtországba és 

Helsinkibe is, ahol az első utunk a könyvtárba 

vezetett, amelyet 2018-ban építettek. Az utat 

alaposan áttanulmányoztuk még korábban, így 

gyorsan és könnyen odataláltunk. Az épület 

földszintjén kávézó, európai uniós pont, pár 

kölcsönözhető könyv és kettő, dokumentumok 

visszavételére alkalmas automata is volt. 

 

Az európai uniós pontnál a falba volt építve egy 

olyan készülék, mellyel képet készíthettünk 

magunkról úgy, hogy egy szlogen és az unió 

zászlója adja a keretet. A mondat úgy 

kezdődött, Europe matters, because (Európa 

fontos, mert..). Ehhez lehetett a gépben 

befejező részt választani. Az elkészült művet el 

lehetett küldeni magunknak e-mailben, de 

engedélyt adhattunk arra is, hogy a finn 

könyvtár falán és Brüsszelben is megjelenjen 

képmásunk. 

Általában, ha belépünk egy könyvtárba, 

múzeumba, első dolgunk, hogy megkeressük a 

ruhatárat, avagy a ruhák, csomagok tárolására 

szolgáló csomagmegőrző „dobozokat”. A 

helsinki könyvtárban azonban nincsen ruhatár, 

csak fogasok. 

A könyvtárban bárki szabadon mozoghatott, 

nem kellett regisztrálni sehol. 

Végre azt is láthattam a valóságban, hogy mi is az 

a makerspace. Magyarul alkotói térnek nevezném. 

Kisebb és nagyobb üvegkalitkák voltak az első 

szinten asztalokkal, székekkel. Ezekben a 

helyiségekben nyugodtan lehet dolgozni, tanulni, 

vagy akár tárgyalni, ezeket előre le is lehet 

foglalni.  

Hatalmas, tágas terek jellemzik az épületet, ahol 

szabadon lehet mozogni, kávézni, vagy akár 

dolgozni a laptopon. A második emeleten (az 

Oodiban a földszint az első emelet) a nyitott 

térben asztalok, székek, félköríves lépcső 

olvasásra, játékszoba, zeneszerző szoba, 

varrógépek, 3D-nyomtató, számítógépek (némely 

grafikai programmal és speciális nyomtatóval 

ellátva) voltak. Nagyon érdekes volt látni mindazt 

a valóságban, amelyről korábban olvastam. Akkor 

nehéz volt elképzelni. 

 
A szerző felvételei 

A 3. emelet volt leginkább könyvtári rész. 

Hatalmas, egybenyitott tér, sok ülőhellyel, 

olvasásra alkalmas kanapékkal, asztalokkal, 

székekkel. Számtalan konnektort lehett látni a 

padlóba és a lépcsőbe beépítve, kávézót, teraszt 

és könyvekkel teli dobozt szállító robotot. A 

könyvekben nem nagyon volt könyvtári pecsét, a 

vonalkódot pedig mágneses kártyával 

helyettesítették. Kicsit úgy éreztem magam, mint 

Aliz Csodaországban. 

 

Oodi, a jövő könyvtára 
Utazó Könyvtáros blog szerzőjétől 

 

Négyesi Ildikó 
könyvtáros 

ildiko.negyesi@vfmk.hu 
Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér 

A Helsinki Központi Könyvtár nevének jelentése 

magyarul óda. (Szerk.) 

https://travellinglibrarian2020.wordpress.com/
https://www.oodihelsinki.f/
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SzM: Azt lehet rólad tudni, a könyveidben is fel-
felbukkan, hogy versenyszerűen úsztál, többek 
között Egerszegi Krisztinával is egy csapatban 
edzettél. De hogyan lettél író? Milyen állomásai 
voltak az íróvá válásodnak? 
KN: Amikor abbahagytam a versenysportot 

gimnazista koromban, hirtelen rengeteg 

szabadidőm lett. Vízilabdáztam egy ideig, 

hosszútávfutó is voltam, atletizáltam. 

Emlékszem, akkor is történetek jártak a 

fejemben. Nem annyira novellák voltak ezek, 

mint inkább mondatok, érzetek, a világ 

megfigyelése, és helyzetek, emberek, akik 

érdekeltek. Nagyapámnak, aki körzeti orvos volt 

Gödöllőn, hatalmas könyvtára volt. Sokat laktam 

a nagyszüleimmel. Mikor befejeztem a sportot, 

elkezdtem olvasni és beszívtak a könyvek. 

 

Verseghy Könyvtár Fotótára 

 Hétvégén könyvtárba jártam, nem is annyira 

szépirodalmat, mint inkább történelmi 

könyveket olvastam. Felvettek magyar és 

szociológia szakra, az egyetemen tanárom volt 

Beney Zsuzsa. Különleges alak volt a tanszéken. 

Orvos és költő, esszéista. Nála írtam az első 

elemzéseimet. Emlékszem, hogy már az első 

alkalommal behívott óra után a szobájába és 

nagyon elismerően beszélt az írásomról…. hát így 

kezdődött. A Magyar Lettre Internationale  

 

világirodalmi periodikában és a debreceni Alföld 

folyóiratban publikáltam először. Aztán 

megjelentem a JAK-füzetekben, és utána nem 

sokkal felhívtak a Magvető Kiadóból, még 

Sárközy Bence és Morcsányi Géza. Ők voltak ott 

akkor a szerkesztők. Meg is jelent Trans címmel 

az első novelláskötetem. Elég komoly visszhangja 

volt, több nyelven megjelent, szóval örültem, ez 

megerősített, hogy folytassam az írást. Az 

állóképesség máig megmaradt a sportból, már 

regényem is jelent meg azóta…. 

SzM: A Balaton című – idén megjelent – 
novelláskötetedet ötévnyi hallgatás előzte meg. 
Mi volt ennek az oka? 

KN: Szerintem az nem sok (most nevetek). Csak 

ez egy vékony könyv. Szóval mégis sok, persze. 

Nekem épp ennyi idő kell egy könyv 

kitalálásához. Mindig sokáig érlelek valamit, 

gondolkodom, és igyekszem intim viszonyba 

kerülni a szövegekkel, nem beszélek róla 

senkinek, és nem hagyatkozom semmilyen 

hagyományra, számomra ez az irodalom 

mércéje, az eredetiség. És hát nem is kapkodom 

el. A csend, a hallgatás is az irodalom része. 

Közben megjártam a Kaukázust, újra voltam 

Galíciában, Bukovinában, Odesszában, és meg is 

jelent az útikönyvem új kiadása. A Rongyos 

ékszerdoboz 2018-ban jött ki újra, új külsővel, 

Szegő János szerkesztésében. Megjelent 

németül, díjat kapott, így sok felolvasásom volt 

német városokban. Jártam Svájcban, ezek mind 

elfordítottak a Balatontól, amit aztán végül 

tavasszal leadtam. Dávid Anna, a kiadó 

főszerkesztője nagyon jól fogadta a kéziratomat. 

Hamar meg is jelenhetett. Nagyon boldog 

vagyok! Ráadásul már az utánnyomásnál jár a 

könyv.  

  

A csend, a hallgatás is az irodalom része 
Beszélgetés Kiss Noémi írónővel az idén megjelent Balaton című novelláskötete kapcsán 

 

http://lettre.c3.hu/
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SzM: Hogyan alakult ki a Balaton koncepciója, mi 
motivált a kötet novelláinak megírására? 
Egyáltalán, mennyi ideig írtad a kötet novelláit? 

KN: Saját gyerekkorom élményei, a 

rendszerváltás előtti világ érdekelt. A lakótelep, 

ahol néhány évet éltünk. A nagyszüleim háza 

Balatonszabadiban. Az ottani emberek, a 

gyerekkort meghatározó sűrű, fülledt nyarak 

világa. Nagyon adta magát, hogy egy tó köré 

írjam ezt. Először aztán a Siópartban kért meg a 

szerkesztő, Podmaniczky Szilárd, hogy írjak a 

tóról és küldjem el neki. Akkor indult el az egész, 

azonnal visszakerültem az endékás időkbe és a 

rendszerváltás eufóriáját is újra visszaidéztem. 

Szerettem volna erre visszatekinteni, feldolgozni, 

megemlékezni róla. Többet írtam, de végül 14 

novella került a könyvbe. A novellák egyik főhőse 

a nagyapám lett, aki rendőrségi orvos volt Pesten 

a háború után. 

SzM: A könyved nagy siker lett, háromezer 
példány fogyott belőle, ami egy novelláskötet 
esetében nagyon magas szám. Minek 
tulajdonítod a sikerét? A Balaton mint hívó szó 
volt ilyen hatással az olvasókra, vagy a ’80-as 
évek sok nézőpontú ábrázolása? A nosztalgia 
iránti igény, vagy éppen a hamis, mert 
bulvárosított nosztalgiával való leszámolás 
igénye? Esetleg mindkettő, vagy valami más? 

KN: Ezekre a kiadó jobban tudna válaszolni. De 

azt el tudom képzelni, hogy a magyar társadalom 

számára fontos, jelentős és bizonyos értelemben 

még mindig kibeszéletlen ez az időszak. És talán 

érdekes lehet, hogy a hőseimet különös levegő 

veszi körül. Nem szokványosak, nincsenek 

szétírva a magyar irodalomban ezek a 

történetek. Szép lett a könyv borítója, és azt 

hiszem, van egy kábé háromezres alap olvasói 

táborom, ami az évek alatt kialakult. Sok levelet, 

visszajelzést kaptam. Szeretnék kilépni az 

irodalom szűk berkeiből és nagy öröm számomra, 

ha sok helyre eljut a könyvem. 

 

SzM: A Balaton nem az első köteted, ami német 
fordításban is megjelenik. Hogyan sikerült a 
német piacra „betörnöd”? Szerinted mi az, ami a 
német olvasók számára is izgalmassá teszi az 
írásaidat? 

KN: Kezdetben szerkesztők segítettek, Karádi Éva 

és a Magyar Lettre Internationale folyóirat. 

Felolvasó körúton voltunk Berlinben, 

Freiburgban. Egy-két novellám volt meg németül, 

és ott figyelt fel rám egy berlini lektor, akinek 

komoly befolyása van arra, ki és mi jelenik meg a 

német piacon. Ő orosz, ukrán és lengyel 

szerzőket ad ki, és a volt jugoszláv térség érdekli. 

Közrejátszhatott ebben az is, hogy a magyar 

irodalomnak nagy a reputációja. Keresettek a 

magyar írók, ezt Esterházy Péternek és Kertész 

Imrének köszönhetjük. Jó érzés megjelenni 

németül. 

 

Ma már több folyóiratnak írok, a Die Zeit állandó 
szerzője lettem. Zádor Éva fordítja az írásaimat, 
neki is nagyon hálás vagyok. A Balaton 
novelláskötetem a Lipcsei Könyvvásárra fog 
megjelenni 2021 tavaszán. 
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SzM: A Rongyos ékszerdoboz című könyvedben 
az időből kihullott helyeket mutatsz be. Sokat 
utaztál, hogy ezt a remek kötetet megírhasd. 
Hogyan éled meg íróként a mostani időszakot, 
amikor nem tudsz utazni, nem lehet „élő” 
könyvbemutatókat tartani?  
És hogyan éled meg tanárként és édesanyaként 
a relatív bezártságot, a személyes találkozások 
radikális lecsökkenését? 

KN: Nehéz volt, amikor nem járhattak iskolába 

a gyerekeink. Nehéz, megterhelő látni, hogy 

félnek az emberek egymástól. A családunkban 

volt, aki beteg lett, kórházba került, az is 

megviselt minket. Az alkotáshoz hosszú idő 

kell, szabadság, autonómia. Mivel az írónők 

nálunk különösebben nem részesülnek 

támogatásban, ez különösen nehéz ilyenkor, 

hogy nem járhatunk felolvasni, amivel 

megteremtjük az életünket. Valahogy mindig 

kimaradunk az elismerésekből (a Térey János-

díjat és a Kossuth-díjat, József Attila-díjat is 

ritkán kapják női alkotók….). A munkát mégis 

folytatni kell. Kazahsztánba készültem a nyáron 

riportot írni. Egy udmurt lánnyal utaztam volna, 

nagyon vártam, az is elmaradt. … szóval van 

bennem hiány. És éppen ezért komoly 

megerősítés most a Balaton megjelenése 

számomra. Örülök, ha hívnak felolvasásokra, 

tavasszal, remélem, folytatódhatnak a 

könyvbemutatók és a beszélgetések. 

SzM: Sok sikert a további pályádhoz, és 
köszönöm a válaszaidat! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kép forrása: martfu.hu 

Végéhez ért a Martfű Városi Könyvtár felnőtt 

olvasótermének fejlesztése, így a könyvtár 

hivatalosan is újra megnyitott 2020. július 9-én. 

Példaértékű összefogás eredményeként immár egy 

modern, de barátságos, a kor igényeinek megfelelő 

szolgáltatásokat nyújtó intézmény várja az 

olvasókat Martfűn.  

„A könyvek nem ritkán a könyvekről szólnak: olyan, 
mintha egymás között beszélgetnének. … A hosszú, 
évszázados mormogás színhelye, egy 
felfoghatatlan dialógus az írótáblák között, egy élő 
dolog, az erő tartálya, amit nem uralhat emberi 
ész, a titkoknak számtalan elme által épített 
kincstára, mely túléli alkotóit és közvetítőit.”  
Umberto Eco idézett szavai a Városi Könyvtár 

megújult olvasótermében is olvashatók az egyik 

oszlopon. – A könyvtár egy élő dolog, mondja a 

szerző, valljuk ezt mi is. Számunkra ez a mi 

könyvtárunk is az, azzá teszik a könyvek, a bennük 

rejlő történetek, az olvasók, látogatók, a sok-sok 

program, és mi, itt dolgozók is ezen igyekszünk. 

Úgy érezzük, és olvasóktól is kapunk ilyen 

visszajelzéseket, hogy ez egy szerethető könyvtár. 

Az volt régi mivoltában is, úgy is szerettük, de ettől 

a megújult arcától egészen odavagyunk.  

 

  

Szekrényes Miklós 
könyvtáros 

szekrenyesm@vfmk.hu 
VFK Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 

________________________ 
 

Kollégánk idén  
Pannon Tükör Díj  

elismerésben  
részesült próza kategóriában.  

Dinamikus, új könyvtári tér,  
bővülő tanulási és közösségi funkciókkal 
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Még nemigen volt olyan látogató, aki először 

belépve a megváltozott térbe ne állt volna meg, 

hogy rácsodálkozhasson szépségére, üdeségére – 

fogalmazott az ünnepélyes megnyitón Székácsné 

Tálas Gabriella. Martfű Városi Könyvtár vezetője 

a vendégek között köszönthette dr. Papp Antal 

polgármestert, a kivitelező Csüllög Jánost és 

városunk egyházi vezetőit, Kovácsik Antal 

diakónust és Kupai-Szabó Kornél lelkipásztort. A 

megnyitó műsoraként a vendégek részletet 

hallhattak Petőfi Sándor: Az apostol című 

művéből Venczelné Polgár Anna felolvasásában. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A könyvtár dinamikus tér kell legyen, ami 

hívogatja a látogatót. Egyre fontosabb szerepet 

játszik a dizájn abban, hogy egy könyvtár 

mennyire sikeres, milyen látogatottságú – tette 

hozzá a könyvtár vezetője. A Nemzeti Kulturális 

Alap pályázatán nyert 3 millió 471 ezer forint 

támogatás lehetővé tette a helyiség korszerű 

berendezését, amely a polcok teljes cseréjével, 

csoportos foglalkozásokra is alkalmas asztalok, 

székek és kanapé beszerzésével valósult meg. – 

Ezzel a pályázattal célunk az egész életen át tartó, 

nem formális és informális tanulás támogatása is, 

oktatási-képzési szerepünk erősítése, a 

célcsoportok számának növelése, ennek 

érdekében a felnőtt szolgáltatási tér 

korszerűsítése volt. A tér átalakítása után a 

helyszín alkalmassá vált arra, hogy különböző 

térigényű foglalkozásokat tartsunk. Abban 

bízunk, hogy a környezet megújítása, a tér 

átalakítása új lehetőségeket is teremt a könyvtár 

számára. 

hogy betöltse a társadalom elvárásai szerint 

megváltozott, XXI. századi, megújult szerepét is. 

A pályázati összeg a berendezés cseréjére 

irányult. Ahhoz, hogy a tér is megfiatalodjon, 

Martfű Város Önkormányzata nyújtott komoly 

anyagi támogatást. Ennek köszönhetően sor 

kerülhetett a padló felújítására, az előtér 

burkolására, az álmennyezet kialakítására 

korszerű világítással, a falak teljes felújítására, 

festésére és az ajtók mázolására. A tér központi 

elemei, a középen álló oszlopok is új burkolást 

kaptak. – Az önkormányzati támogatást 

megkaptuk, nem kellett senkit győzködni a 

munkálatok fontosságáról, arról, hogy újabb 

ötven évre tesszük rendbe ezt a helyiséget, nem 

kellett küzdeni a támogatásért, ami pedig komoly 

összeg volt. Ez nagy dolog, nagyra értékelendő. 

Köszönjük szépen! – mondta Székácsné Tálas 

Gabriella. A munkafolyamatok elvégzéséhez a 

kivitelező Csüllög és Társa Kft-n kívül az 

intézmény teljes apparátusára szükség volt. A 

könyvtár vezetője köszönetet mondott a 

Művelődési Központ dolgozóinak a segítségért és 

a Compnet Kft. Pentaprint Nyomdájának az 

oszlopok különleges burkolásáért is. 

A felújított önkormányzati intézmények átadásán 

már hagyomány, hogy a város egyházi vezetői 

megáldják, felszentelik a megújult 

létesítményeket. – Nagy vagy Urunk, Istenünk! 

Te sokféleképpen és sokféle módon, szüntelenül 

kinyilatkoztatod magadat az embereknek, és a te 

isteni sugalmazású szavaidat a Szentírásban 

jóságosan továbbadod nekünk. Hallgasd meg hát 

kérésünket, és add, hogy mindazok, akik a 

tudomány és a művészet művelése céljából a 

könyvek ezen otthonát fölkeresik, igéd 

bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a 

helyes tanításban jól tájékozódva, a világ 

emberibbé tételében folytonosan 

közreműködjenek – kérte Isten áldását az új 

olvasótérre Kovácsik Antal diakónus. 

A könyvtári feladatok igényes 
megvalósításához, a használók minőségi 
ellátásához elengedhetetlen egy korszerűen 
kialakított könyvtári tér, mely egyben tanulási 
és közösségi tér is lehet – mondta megnyitó 
beszédében Székácsné Tálas Gabriella. 
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„A teljes írás Istentől ihletett, mely hasznos a 
tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az 
igazságban való nevelésre.” 
Többek között ez a hozadéka a Szentírás 

olvasásának, és ez lehet a következménye a 

közművelődésnek. Hiszen valamennyien, 

akik itt vagyunk, tapasztalatból tudjuk, hogy 

az olvasott mű valóban van, amikor tanít, 

vigasztal, olykor, ha kell, megfedd, máskor 

megjobbít, és van, hogy az igazság útjára 

vezet bennünket – hallhattuk Kupai-Szabó 

Kornél lelkipásztor a könyvek fontosságáról 

vallott gondolatait. 

A közösségi tér felavatását a nemzetiszín 

szalag ünnepélyes átvágása zárta. A könyvtár 

dolgozói továbbra is nagy szeretettel várják 

a látogatókat a megszépült, otthonos és 

minden igényt kielégítő olvasóterembe. – 

Legyetek sokat itt velünk! – ajánlotta jó 

szívvel a könyvtár megújult tereit és 

szolgáltatásait a könyvtáravató ünnepség 

résztvevőinek Asztalosné Kocsis Enikő, az 

intézmény igazgatója, hozzátéve, hogy 

mindig az ember, a szellemiség határozza 

meg a könyvtárat. A Martfű Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatónője szerint az intézmény mostani 

könyvtárosai is ilyenképpen meghatározzák 

ezt a szellemiséget, és ebbe a gyönyörű, 

megújult, XXI. századi környezetbe boldogan 

jönnek az olvasók. 

 
 
 
 
 

 
 
Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központja 2020. novemberében 

Őszi Pedagógiai Napokat szervezett. A 

rendezvénysorozat keretében két 

alkalommal is lehetőségem volt az Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

programjain részt venni. Mindkét eseményt 

Dömsödy Andrea, az Oktatási Hivatal egyik 

szervezeti egységeként működő Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum iskolai 

könyvtári referense vezette. 

November 10-én az online műhelymunka 

egy igen aktuális feladathoz, a 

könyvtárpedagógiai programok 

újragondolásához adott sok segítséget, 

címe: A könyvtárhasználat tanításának 

folyamatalapú megközelítése, avagy hogyan 

lehet az új NAT-ot a gyakorlatba átültetni! Ha 

az új tantervekben rákeresünk a könyvtár 

szóra, nem sok találatot kapunk, viszont ha a 

tanulók információs műveltsége 

szempontjából közelítjük meg a 

könyvtárhasználatot, megtalálhatjuk a 

könyvtárpedagógia helyét minden 

tantárgyban. Ezt a hatalmas munkát végezte 

el és adta közre Andrea. Táblázatokba 

rendezve tekinthetők meg a 

könyvtárhasználatot és információs 

műveltséget érintő elemek tantárgyi 

bontásban az OPKM honlapján: 

Könyvtárhasználatot, információs 

műveltséget érintő elemek a NAT2020-ban. 

 

 

  

Székács Szidónia 
A tudósítás megjelent a Martfű város 

hivatalos honlapján. Másodközlés a Martfűi 
Városi Könyvtár hozzájárulásával történt 

További képek az átadásról: martfu.hu 

Az OPKM programjai  
az Őszi Pedagógiai Napokon 

Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

Könyvtárának hírlevele  

elérhető a POK honlapján elektronikus formában is. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=518
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=518
http://www.martfu.hu/?module=images&action=img_gallery&inframe=1&fname=2020.07.09-KONYVTAR
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/hirlevelek
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A november 11-én Pedagógiai könyvtári 

szolgáltatások gyakorló pedagógusoknak 

címen tartott online előadás és konzultáció 

során megismerhettük az OPKM könyvtári 

szolgáltatásait, amelyek segítik a 

pedagógusok mindennapi munkáját, 

önképzését. 

Ezek közül néhányat emelek ki. 
A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék segíti 
a neveléstudományi szakirodalomban való 
tájékozódást.  
Az Iskolai értesítők különgyűjteményében 
fellelhető források színesíthetnek tanórát, 
de családtörténetet, iskolatörténetet 
kutatók számára is hasznos lehet. 
Az Olvasmányok Tudástára tartalma magyar- 
és könyvtárostanároknak segít irodalmat 
ajánlani, állományt bővíteni. 
Az iskolai könyvtári webináriumok egy éve 
zajlanak különböző témákban sok-sok 
módszertani segítséget adva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jámbor Csaba felvétele 

 

 

 
 
 

A múzeumi állandóságban a könyvtári 

statisztika - mint egy harangozás - jelzi az új 

év kezdetét. 2020 a szokásos felállással 

kezdődött: közel 60.000 kötet, egy fő 

könyvtáros.  

A kulturális közfoglalkoztatásnak hála, 

kaptam egy „macikát”. Ez a múzeumi 

elnevezés, amit a segítő munkatársakra 

használunk, elég régre nyúlik vissza. Az ifjú 

Zsolnay László művészettörténészünket – 

Isten nyugosztalja, őt is ez évben vesztettük 

el - nevezte el így Danyi Tóni, aki mellett 

kőművessegédként is igyekezett tehetségét 

csillogtatni. Azóta is használatos kifejezés 

nálunk. Az én segítségem az ELTE könyvtár 

szakos hallgatója, így a szakmai munkában 

nagyon hasznos tud lenni. 

 

 

 

Az állománygyarapításnak szerencsére csak 

két hátráltatója van. Természetesen nálunk 

is a pénzhiány az elsődleges, de azzal is 

szembe kellett nézni, amit eddig ügyesen 

titkoltunk magunk előtt. A két 

könyvraktárunk telítettsége elérte a 

maximumot. Sajnos, tömör raktározás sem 

jöhet szóba, mivel a födém nem bírná a 

túlzott terhelést. A legszükségesebb 

dokumentumokat beszerezzük, de 

jelentősen megnőtt a könyvtárközi 

kölcsönzések száma. Gyarapodásunk nagy 

részét továbbra is cserekapcsolatok útján 

kapott kötetek teszik ki. 

 

  

Boros Éva 
iskolai könyvtáros 

boros.eva@szolnokikero.hu 
Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Technikum és Szakképző Iskola 

Borús év, derűs napok  
a Damjanich János Múzeum 

Könyvtárában 

Állománygyarapítás 

https://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/mpt.php
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15#ker
https://www.opkm.hu/Olvasmanyok_Tudastara
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491#1
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A hazai múzeumokon és levéltárakon kívül 

közel hatvan külföldi tudományos 

intézménynek küldjük el évkönyvünket. 

Cserébe olyan kiadványokat kapunk, amiket 

szinte lehetetlen lenne beszerezni, de 

nélkülözhetetlenek a múzeumi munkához. A 

leltározás csökkenésével előtérbe került a 

retrospektív IKR-feldolgozás. 

 

 

 

Nem nyilvános szakkönyvtárként is nyitva áll 

az ajtónk minden kutató előtt, de főleg a 

múzeum munkatársai használják 

folyamatosan az állományt. A koronavírus 

első hullámával sajnos a szakdolgozatírók 

illetve a helytörténeti kutatók is eltűntek. Az 

otthoni munkavégzés új kihívások elé 

állította az olvasószolgálatot. Folyamatosan 

készítettük ki a munkatársak által kért 

kiadványokat a portára, illetve szkenneltük 

és továbbítottuk a szükséges cikkeket, 

dokumentumokat. 

 

 

 
 

A kerek évszámoknál az ember mindig 

évfordulókat keres. Öt év múlva, 2025-ben 

lesz Szolnok város 950 éves. Erre az 

alkalomra is igyekszünk minél több, sokak 

számára elérhetetlen helytörténeti könyvet 

digitalizálni, melyeket közösségi portálon a 

tavaszi zárvatartás ideje alatt folyamatosan 

megosztottunk.  

Remélhetőleg az évfordulóra egy nagy és 

szép válogatást tudunk feltölteni egy erre 

kialakított felületre, természetesen 

ingyenesen. 

 

 

 

Könyvtárosként szívügyem a Régi Könyvek 

Gyűjteménye, amiből igyekszem évente egy-

egy kötetet pályázat útján teljesen 

restauráltatni. Idén Agricola Kristóf ferences 

rendtörténeti kézirata került sorra. Az egyedi 

ritkaság rendbehozatala azért vált 

szükségszerűvé, mert a vasgallusz tartalmú 

tinta már erősen roncsolta a papírt. 

 
A szerző felvétele 

Nyertes pályázatot tudhatunk magunkénak 

még a könyvkiadás terén is, idén jelent meg 

dr. Bagi Gábor új kötete Szolnok a török 

korban címmel, mely szintén a város 

jubileumára koncentrálva készült. A pályázat 

megírásán kívül a szerkesztésben is részt vett 

a könyvtár. 

 
 
 
Egy nehéz, de fordulatos és izgalmas évet 

tudhatunk magunk mögött. Szerencsére az is 

kiderült, hogy jól alkalmazkodunk a 

megváltozott viszonyokhoz, és soha nem 

adjuk fel optimizmusunkat. Kívánok minden 

kedves kollégának biztos munkát, szakmai 

visszaigazolást és Áldott Karácsonyt! 

 
 

 

Jámbor Csaba 
könyvtáros 

jamborcs@djm.hu 
Damjanich János Múzeum 

Olvasók 

Szolnok 

Egyéb munkák 

Összegzés és kívánságok 
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Mitől okos egy kert? Eredendően nem a 

kertnek kell okosnak lennie, hanem a 

kertésznek, aki műveli azt, aki saját 

tapasztalása útján és a nemzedékek által 

összegyűjtött tudás megszerzésével jut kellő 

ismerethez a kert műveléséhez. A tudás 

megszerzésének módja azonban nagyon 

sokat változott mostanára. Régen csak 

apáról fiúra szállt, de mára iskolai 

tanulmányokat folytathatunk benne, 

olvashatunk könyveket, újságokat, vannak 

tv, rádióműsorok, internetes tartalmak, sőt 

podcast adást is hallgathatunk róla az 

autónkban ülve.  

Szándékosan nem említettem az 

okoseszközöket, amiket bárhová magunkkal 

vihetünk, akár a kertbe is, és a kor 

szellemének megfelelően, instant módon, 

valós időben szerezhetjük meg a 

szükséges/elégséges információkat. Meg is 

érkeztünk az okos kertbe, már csak az a 

feladatunk, hogy az okoseszközök újszerű 

lehetőségeit kihasználva kínáljuk fel az 

információhoz jutást. 

Na de kezdjük az elejéről! Az okos kert 

gondolata egy pályázattal kapcsolatban 

fogalmazódott meg bennem, a Tealiget 

projekthez kötődően. 

A Tealiget egy közösségi célú fűszer- és 

gyógynövény kert, melynek célja az 

egészséges életmódhoz hozzájáruló 

változatos táplálkozás elősegítése, a régi 

időkben hagyományosan használt, de mára 

már elfeledett fűszer- és gyógynövények 

újbóli elterjesztése. 

Felkértek a projekt tájékoztató tábláinak 

elkészítésére, és mivel a kertet felügyelet 

nélkül szabadon látogathatóra tervezték, 

akár gyerekcsoportok által is, olyan 

megoldásra törekedtem, ahol tartalmas 

időtöltésre, interaktív, játékos 

információszerzésre is van lehetőség. A 

Tealigetben elhelyezett tájékoztató táblák 

ezért a növényekhez tartozó ismeretek csak 

egy kis részét tartalmazzák, bővebb 

információ a táblákon lévő QR-kódok 

segítségével, vonalkódolvasó program és 

interneteléréssel rendelkező okostelefon 

használatával érhető el, illetve megtalálható 

a tealiget.hu internetoldalon. 

 

Tealigetben az ötletgazda, Magyar András 

Okos kert 

http://tealiget.hu/
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Mivel az internetoldalt én üzemeltetem, úgy 

gondoltam, minél több módon érdemes 

lenne kihasználni a benne rejlő lehetőséget. 

Készítettem kis okos füvészkertet a saját 

kertemben, egy táborhelyen, egy falusi 

vendégházban és a könyvtár udvarában is, 

ahol dolgozom. A könyvtár a tiszapüspöki 

plébánia épületében működik, a plébánia 

udvarok, apátsági kertek a múltban fontos 

közvetítői voltak a kertészeti ismereteknek, 

így mondhatni, hogy az okos kert itt a 

“helyére” került. 

Emellett néhány virágcserépbe ültetett és 

csokorba kötött vágott növénnyel tartottam 

már “vándorkiállítást”, interaktív bemutató 

foglalkozást fesztiválokon, iskolai 

rendezvényeken, könyvtárakban is. 

De bárki készíthet okos kertet, akár egy 

balkonládában is. A honlapon található QR-

kódok, leírások szabadon felhasználhatók. 

Jelenleg nagyjából harminc növény 

információját tartalmazza az oldal, de már 

készülőben van néhány fa és cserje táblája is. 

Közösségi kertekben is ajánlott a 

felhasználása, sőt az adatbázis közös 

bővítési, fenntartási lehetőségének 

megteremtése is cél lehet. 

Az illatos növényekkel való foglalkozásokon 

több érzékszervre is hatással vagyunk. 

Szagolhatjuk, kóstolhatjuk, bőrünkbe 

dörzsölhetjük, főzhetünk teát, száríthatjuk, 

rászórhatjuk szendvicsünkre, ajándéktárgyat 

készíthetünk, kézműves foglalkozás 

alapanyagaként használhatjuk fel, stb. 

Az okoseszközökben azonban még nagyon 

sok érdekes lehetőség rejlik. 

Nagyobb kertben az okostelefon 

helymeghatározó rendszerét használva 

kereshetjük meg a “távoli” növényeket, 

madárbarát kert tábláira készítettem 

kiterjesztett valóság applikációval 

előhívható videókat, madárhangokat. QR-

kódokkal, kiterjesztett valósággal 

rejtvényeket, feladatokat helyezhetünk el a 

kertben, de ez már egy másik írás témája... 

A lényeg, hogy az okoseszközöket egy olyan 

közegben és céllal használják a látogatók, 

ami sajnos nem magától értetődő a 

legtöbbjüknek. 

 

 

 

A kerthez kapcsolódóan érdekes és 

látványos mikroöntözés eszközeit bemutató 

interaktív foglalkozást lehet tartani, amit a 

nyári hónapokban igencsak szoktak élvezni a 

résztvevők. A mikroöntözés vezérléséhez 

öntöző komputereket, okos szenzorokat, 

okosotthon-vezérlőket, web 3.0 és ipar 4.0 

felhőalapú szolgáltatásokat, mobil 

applikációkat lehet használni, bemutatva 

ezzel a nem is olyan távoli jövőt, ahol a 

kertek “okosítására” két okból lehet majd 

szükség: hogy ne kelljen kimenni a kertbe és 

azért, hogy mégis ki akarjunk menni a 

kertbe... 

 

  

Magyar András 
könyvtáros 

ordogszeker.tisza@gmail.com 
Tiszapüspöki Községi Könyvtár 

És amikor egy kert tényleg okos... 
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A könyvtárszakma évek óta törekszik arra, 

hogy együtt haladjon az információs 

technológia fejlődésével, a társadalmi 

változásokkal, elvárásokkal és a felhasználók 

szabadidős eltöltésének szokásváltozásaival.  

Ahhoz, hogy a rendszeres látogatóink 

mellett, a látens felhasználók igényeit 

feltérképezzük és azokra reagálni tudjunk, 

nyitott szemmel kell járnunk. A recept 

egyszerű: elsőként vegyük számba a 

társadalmat aktuálisan foglalkoztató, 

népszerű témákat, területeket, majd adjunk 

hozzá sok-sok hiteles információt, tehát egy 

dokumentumbázist, végül „tálaljuk” a témát 

kreatívan, egyedi módon. 

Ez a recept volt az alapja annak a népszerű 

programsorozatunknak, amelyet Öko Kör 

néven indítottunk útjára 2018  őszén. 

Hogy honnan jött az ötlet? 

Hétköznapi életünk során bármilyen 

fórumon is tájékozódjunk, rendszeresen 

„belebotlunk” a környezetvédelem 

témájában, a bio- és ökodolgok sokaságába. 

Nem véletlenül…  

Rohamosan változó és modern világunk azt 

eredményezte, hogy gyorsabb tempóban 

élünk, mint bármikor korábban. Több időt 

töltünk a munkahelyünkön, mint otthon, 

gyorsételeket eszünk, mert nincs időnk főzni 

és ahova csak lehet, autóval járunk. 

Mindeközben azt csináljuk, amire a 

reklámok tanítanak minket: fogyasztunk, 

fogyasztunk, fogyasztunk…  

 

 

Eközben pedig egyre jobban távolodunk a 

természettől. 

Nagyon sokan belátták, hogy a tudatosabb 

élet, a vásárlási és fogyasztási szokásaink 

átalakítása, a mikro- és makrokörnyezetünk 

„szemétmentesítése”, szervezetünk 

„méregmentesítése” hosszú távú megoldást 

jelenthet egy fenntartható és emberléptékű 

világ kialakításához. Könyvtárként 

feladatunk és célunk, hogy támogassuk ezt a 

szemléletet a saját „fegyvereinket” 

használva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ennek szellemében hoztuk létre az Öko Kör 

programsorozatot, amely a résztvevők 

számára bemutatta a környezettudatos 

életforma lehetőségeit ismeretterjesztő 

előadások és gyakorlati bemutatók 

segítségével. A „zöld” gondolkodásmódot 

népszerűsítő eseménynek a Verseghy 

Ferenc Könyvtár adott otthont havi 

rendszerességgel. 

A programot uniós pályázati forrásból 

finanszíroztuk, amelynek keretében közel 20 

előadót láthattunk vendégül a 

legkülönfélébb témákban mintegy 2 éven 

keresztül. 
 

Hogyan éljünk ökosan? 

Az Öko Kör programjairól készül fényképes 
összefoglalók megtekinthetők 
a Verseghy Könyvtár Fotótárában. 

 

http://portal.vfmk.hu/taxonomy/term/10357
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Helyi és országosan is ismert szakemberek, 

bloggerek vagy termelők vezették be az 

érdeklődőket a fenntartható élet titkaiba. 

Aki járatos „öko körökben”, az találkozott 

már többek között az Ökoanyuként ismert 

Nagy Réka, a fenntartható divat 

szakértőjeként munkálkodó Mengyán Eszter 

vagy akár Grósz Tamás biokertész nevével. 

Szakmai téren a lehető leghitelesebb 

előadókat sikerült megnyerni az egyes 

témákhoz. 

Vendégeink a háztartásokban is 

alkalmazható környezettudatos 

gyakorlatokat, praktikákat mutatták be a 

hallgatóságnak. Az előadások során 

elkalauzoltak minket a házi készítésű 

kozmetikumok és az ökos tisztítószerek 

világába, megtudhattuk, mi is az az erdő- 

vagy természetterápia és hogy hogyan kell 

gyógy- és fűszernövényeket termeszteni. 

Emellett szó volt a tudatos vásárlásról, az 

élelmiszerekben található káros 

adalékanyagokról, illetve a hulladékmentes 

háztartás megvalósítási formáiról. 

Személyes tapasztalatokat hallottunk arról, 

hogy milyen az élet egy ökofaluban, 

kóstoltunk biocsokit és faragtunk zöldséget, 

gyümölcsöt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykörűi kirándulás 

Verseghy Ferenc Fotótára 

 

Sőt, ellátogattunk a programsorozat 

törzsközönségével egy nagykörűi 

mintakertbe is, ahol élményszerű 

tapasztalatokat szereztünk. A legnagyobb 

érdeklődésre számot tartó programjaink az 

Élet egy ökofaluban, a Hogyan vezessünk 

ökoháztartást? és az Erdőkertek című 

előadások voltak. 

A programokhoz természetesen könyvtári 

profilunkkal is kapcsolódtunk, hiszen minden 

alkalommal könyvajánlóval is készültünk, 

amely egy mélyebb tájékozódási lehetőséget 

biztosított az érdeklődők számára egy-egy 

témában. Intézményünk széles 

dokumentumkínálatában szinte fellelhető 

volt minden könyvvel rendelkező előadó 

kiadványa. 

Az Öko Kör záró programjára idén ősszel 

került sor, amely csak egy időszak befejezése 

volt. 

A programsorozat népszerűségét bizonyítja, 

hogy az előadásokon, foglalkozásokon 

összesen közel 400 fő vett részt, akik közül 

sokan rendszeresen, majdnem minden 

alkalommal látogatták a programot. A velük 

való beszélgetések, ötletelések és a 

tapasztalatok hívták életre a folytatás 

gondolatát, a további ökotémájú programok 

megvalósítását.  

2021-től intézményünk programkínálatának 

állandó szereplője lesz az Öko Kör továbbra 

is rendszeres előadásokkal, bemutatókkal, 

kiegészítve új elemekkel, egyedi és innovatív 

szolgáltatásokkal. Az érdeklődők számára a 

vfmk.hu weblapon minden információ 

megtalálható lesz a programsorozatról. 

Tehát továbbra is csak ökosan! 

 

 

Balogné Szabó Anita 
igazgatóhelyettes 

balogne@vfmk.hu 
Verseghy Ferenc Könyvtár 

https://okoanyu.blog.hu/
https://holyduck.hu/
https://www.facebook.com/Fuszerez/
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Vándorbagoly díj 

A Jászberényi Városi Könyvtár új vendéggel 

bővült. Igaz, a gyermekkönyvtár legfrissebb 

vendége nem állandóra bejelentett lakó, csak 

egyéves albérleti szerződést kötöttünk vele. 

Új lakónk beköltözésének oka, hogy  a 

könyvtáros szakma ajánlása alapján az MKE 

Gyermekkönyvtári Szekció könyvtárunk 

gyermekkönyvtári részlegét látta a 

legérdemesebbnek a Vándorbagoly díjra.  

S bár ő, mint vándorbagoly, Orosházán, és 

annak előtte több gyermekkönyvtárban is jól 

érezte magát, most úgy gondolta, 

Jászberényben is megismerkedik a kultúra 

könyvbarát munkatársaival, az őket látogató 

olvasni szerető gyerekekkel, valamint a 

szépen újjáépült könyvtári környezettel. 

A rendhagyó bagolyröptetés most szerény 

keretek között zajlott, de az orosházi kollégák 

nagy szeretettel adták át a díjat, amit 

hivatalosan is tanúsított dr. Szecseiné Pápay 

Judit, a Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke és 

amit igen boldogan vettek át a berényiek. 

A Jászság fővárosában remélik, hogy jövőre 

bepótolhatják az idén elmaradt ünnepséget, 

és akkor majd méltó keretek között  
 

adhatják tovább a díjat a következő 

könyvtárnak. 

Mint minden elismerés, ez is kötelezi a helyi 

gyermekkönyvtárosokat arra, hogy a 

jövőben legalább ilyen színesen, kreatívan 

és nagy odaadással végezzék munkájukat. 

 

 

 

 
 

 

2020. augusztus 20-án a nemzeti ünnep 

alkalmából Jászapáti Város Önkormányzata 

Közszolgálati díjban részesítette Balláné 

Szabó Ilona könyvtárost. 

 

Pájer Antal Művelődési Ház felvétele 

 
Jó kezekben a vándorbagoly 

Gémesi Balázs felvétele 

Kitüntetések 

Boda Lászlóné 
gyermekkönyvtáros 

info@jaszkonyvtar.hu 
Jászberényi Városi Könyvtár 

http://jaszkonyvtar.hu/konyvtar
https://gykszekcio.eoldal.hu/
https://gykszekcio.eoldal.hu/
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Verseghy Könyvtár Fotótára 

Idén tizedik alkalommal, 2020. szeptember 9-

én került sor Szolnok Város Ifjúság Díjának 

átadási ünnepségére. Ebben az elismerésben 

részesült a Verseghy Könyvtár Ifjúsági 

részlege. 

A díjátadási ünnepséget megtisztelte 

jelenlétével Rácz Zsófia ifjúságért felelős 

államtitkár is. Az intézményt Czakóné Gacov 

Katalin igazgató és dr. Korpásné Cserfalvi 

Katalin, a részleg vezetője képviselte a 

díjátadón, ők vették át a kitüntetést Szalay 

Ferenc polgármestertől. 

 

 

Makerspace a könyvtárban 

Ácsné Huszár Boglárka a Hild Viktor Könyvtár 

felnőttolvasó-szolgálatán könyvtáros. 

Októberben másodmagával vett részt 

Békéscsabán egy három, összesen hatnapos 

képzésen, melynek címe Makerspace a 

könyvtárban. 

Négyes Ildikó: Mielőtt részt vettél az 

oktatáson, mit tudtál a makerspace-ről? 

ÁHB: Korábban nem találkoztam még a 

kifejezéssel, de a Békéscsabán szerzett 

tapasztalataim alapján azt mondanám, a 

makerspace egyfajta kézműveskedés 

magasabb fokon, modern kori eszközökkel. 

 

Pillanatkép a  képzésről 

Békés Megyei Könyvtár felvétele 

 

NI: Miket tanultál a három napos képzés során? 

ÁHB: Általunk kevésbé ismert eszközök 

használatát sajátítottam el. 

Például 3D-nyomtatóhoz 3D-tervezőszoftver, 

robottechnika, óriás vágógép, pirográf készülék, 

kézi gravírozó eszköz, stb. A tervezőszoftver 

használata során megtanultam azt, hogyan kell 

alkalmazni az arányokat, ha a 3D-nyomtatót 

szeretném használni. 

NI: Mi az, amit hasznosítani tudsz akkor is, ha 

nincsen például 3D-nyomtatód? 

ÁHB: Elsősorban az ott megszerzett tudást és 

ismeretanyagokat. Szélesítettem a látókörömet 

és megismerkedtem a könyvkötészettel, mely 

egy kihalóban lévő szakma, ugyanakkor érdekes 

és hasznos. Mindezek mellett az általános 

könyvtári munkafolyamatokról is cseréltünk 

tapasztalatokat a képzésen résztvevő 

kollégákkal. 

 

 

DIS-KURZUS 

A Kaptár szerkesztősége várja a 

könyvtároskollégák jelentkezését, akik a 

közelmúltban képzésen vettek részt és 

szívesen megosztanák velünk az ott 

szerzett tapasztalataikat. 

https://vfmk.hu/2020/09/09/szolnok-varos-ifjusagi-dijban/
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"...egy népkönyvtár  felállításában látom 
a jászberényi nép értelmi emelkedésének kulcsát...." 

dr. Oláh Gyula törvényszéki orvos (1986) 

A városháza nagytermében 1900. október 14-én nyílt meg Jászberényben a népkönyvtár az 

olvasók előtt, Dobóczky József népkönyvtáros vezetésével, majd 1901-től 1920-ig Muhoray 

Elek népkönyvtáros vezetésével fokozatos fejlődés indult. Ez időszakban a könyvtár több 

alkalommal költözött. 1922-ben a városháza kistermébe, 1930-ban a városi 

tűzoltólaktanyába, majd a városháza alsó, különálló épületébe. 1920-tól 1944 őszéig 

Weninger Kálmán nyugalmazott róm. kat. igazgató-tanító a könyvtár vezetője. 1930-ban 

rendezték meg Jászberényben az első könyvnapot (ma Könyves Csütörtök), amit a 

későbbiekben évről évre meg is tartottak. 

A II. világháború előtt 37 könyvtár működött városunkban (egyesületi, társulati, iskolai, 

városi, kultúrházi, egyházi, múzeumi), de a háború súlyos károkat okozott. Csak a Tanítóképző 

Intézet könyvtára és a rekettyési népiskola könyvtára néhány kötete maradt meg. 

1945 tavaszán a még fellelhető művekből létrehozták a vándorkönyvtár alapját, 1945 őszén 

a központi könyvtárat, melynek az anyaga vándorolt a tanyavilágban. 1949-ben 4 könyvtár 

működött: Szabadművelődési Központ, a Tanítóképző Intézet, a KIOSZ és a Dohánybeváltó. 

Sürgőssé vált egy városi könyvtár létrehozása. A szervezés 1949-ben indult meg, ami anyagi 

gondok miatt nagyon lassan haladt. 

 

 

 

 

Jászberény járási központ volt, a könyvtár 1952. augusztus 20-tól Járási-Városi Könyvtár lett. 

18 jász települést szolgált ki, egészen a 60-as évekig. Ekkor a községekben önálló könyvtárak 

épültek, a könyvtár dolgozói már csak módszertani segítséget adtak 1993-ig, amikor a 

megyéhez került ez a feladat. 

1952-ben ismét alakultak fiókkönyvtárak is – külterületen: Hajta Négyszállás, Tőtevény, 

Öregerdő, Harcos Tszcs; a város belterületén: Szociális Otthon, Városi Kórház, Tanítóképző 

Gyakorló Iskolája. Egészen 1996-ig működtek, ma már csak Portelken van fiókkönyvtár. Egyre 

több új tevékenységet végeztek a könyvtárak. Voltak rendezvények: könyvankét, 

könyvismertetés, író-olvasó találkozó. Külön gyerekrészleg alakult. 1958-tól az első nem 

hagyományos dokumentum, a tekercsesdia is bekerült az állományba. 1954 - előjegyzés, 3 

hetes kölcsönzés, 1958 - könyvtárközi kölcsönzés bevezetése. 1967- új tevékenység a 

sajtófigyelés. 

  

EMLÉKKÖNYV 
A Jászberényi Városi Könyvtár története 1900-tól 2020-ig 

 

1951. április 3-án megnyílt a Városi Könyvtár Varga Antal vezetésével a Városháza alsó 

szintjén, és itt működött 1970-ig. Ez volt a feltáró munka kezdete. Cédulakatalógust, majd 

1954-től szakkatalógust építettek. 
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A könyvtár helyzete 1964-re szinte tarthatatlanná vált. Móra Sándor igazgató és 

munkatársai sokat harcoltak egy új épület megépítéséért, vagy egy régi átépítéséért. 1965. 

április 15-én a Városi Tanács szerződést írt alá a Magyar Izraeliták Országos Képviseleti 

Irodáján keresztül a zsinagóga megvásárlásáról. Az eredeti elképzeléssel szemben nem 

átalakították, hanem egy új „lapostetős épületet” hoztak létre a régi alapokon. Tervező: 

Zsidai Emilné, kivitelező: Jászsági Építőipari Szövetkezet, belsőépítész: Kádár József, 

bútorterv: Szabados László volt. 

1970. június 4-e a könyvtár ünnepélyes avatásának időpontja. A földszinten a kölcsönző, a 

raktár, a feldolgozó és a zeneszoba kapott helyet. A kölcsönzőtéren keresztül lehetett 

megközelíteni az emeleti olvasótermet, a kutatószobát, valamint a két irodát. Külön 

bejárattal rendelkezett a gyermekrészleg, szintén az emeleten, melynek raktára az ún. 

“félemeleten”, a szolgálati helyiséggel nyert elhelyezést. 

A helytörténeti különgyűjtemény kialakítása 1970-ben kezdődött el. A régebbi újságokat 

mikrofilmen vette meg a könyvtár az OSZK-tól. 1971-ben vezették be az “állandó tagsági 

számot” – a személyi lapok két sorozatát készítették el. Az egyiket az olvasók nevének 

betűrendjében, a másikat a tagsági szám sorrendjében, amelynek segítségével 

meghatározhatták egy-egy szerző vagy témakör olvasóit. 

A megyében az első zeneszoba Jászberényben 1971-ben létesült, melynek helye az évek 

során többször változott az épületben. 1977-ben a Hűtőgépgyár Munkás- és Ifjúsági 

Házának épülésekor, Gorjanc Ignácnak köszönhetően a két épületet összekötő résszel 

bővült a könyvtár. Ide költözött az olvasóterem és a zenei részleg. A könyvtár emeletén a 

volt olvasóteremben nyílt meg az „ismeretterjesztő eszköztár”, ahol a nem hagyományos 

dokumentumok kaptak helyet: diapozitívok, képeslapok, fényképek, grafikák, mappák, 

albumok, a különböző eszközök – diavetítők, írásvetítők, filmvetítők és az epidiaszkóp. 
 

 

 

 

A jászberényi könyvtár és a kisgrafika szinte összetartozó fogalommá vált a hetvenes 

években dr. Arató Antalnak köszönhetően, aki 1970 szeptemberétől 1982 októberéig volt a 

könyvtár igazgatója. 
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A grafikai kiállításokon a kortárs művészek sorban bemutatkoztak a jászberényi 

közönségnek, többek között Diskay Lenke, Fery Antal, Gy. Szabó Béla, Nagy László Lázár, 

Perei Zoltán. 

Perei Zoltán művészi hagyatéka nagy részét a könyvtárra hagyta, melyet pár éve a Hamza 

Múzeum kapott meg kezelésre. A könyvtár lépcsőházában, az eszköztári asztalokon, vagy az 

Ifjúsági Ház nagytermében rendszeresen voltak kiállítások a könyvtárosok szervezésében. 

És ez ma sincs másképp, csak a helyszín változott. 

1985-ben két új dokumentumtípus jelent meg a könyvtárban. A VHS-kazetta, melyeket 

2004-től a DVD-k kezdtek felváltani. A másik új dokumentumtípus a “hangoskönyv”, mellyel 

a vak és gyenge látóképességű emberek olvasási lehetőségét biztosították hangkazettákon; 

ma ezt a dokumentumtípust a CD-n tárolt hangoskönyv váltotta fel. A helyi televízió 

híradásai 1992 őszétől vannak rögzítve VHS-kazettán, később DVD-n. 2011-ben egy 

pályázatnak köszönhetően ezek számítógépre való digitalizálása, vágása, hírre-

közreműködőre kereshetővé tétele kezdődött el és ez azóta is folyamatos. A szolgáltatások 

iránti igényekben változás következett be. Egyre több közhasznú információra volt 

szükségük az olvasóknak. Ehhez dokumentumokra (telefonkönyv, menetrend, felvételi 

tájékoztató, szaknévsor, rendeletek stb.). A 90-es évek elején így az intézmény neve Városi 

Könyvtár és Információs Központ lett. 

 

 

A Jászberényi könyvtár épülete egykor és most 

Az első számítógép, a Commodore 64 1984-ben került a könyvtárba, majd 1991-ben az első 

AT 386-os számítógép, magyar billentyűzettel, színes monitorral, lézernyomtatóval. Jelentős 

áttörés 1998-ban történt. A Soros Alapítvány jelentős támogatásával 5 számítógéppel és 

internetelérhetőséggel gyarapodott a könyvtár, az „Internet-kuckó” nagyon népszerű lett. 

A könyvtár ismét "kinőtte" a helyet, bővítésre volt szükség. 1999-ben elkészült egy átfogó 

bővítési, felújítási terv, mely Sáros László akkori főépítész és Szabó Jánosné akkori 

könyvtárigazgató munkája. Ezzel a tervvel pályázott Jászberény Város Önkormányzata 

címzett támogatásért a Magyar Köztársaság Kormányához. A pályázat másodszorra 

eredménnyel zárult. 2005. január 20-án megkezdődött a könyvtár teljes rekonstrukciója. A 

felújítás alatt házi tanfolyamokon készültek fel a könyvtárosok az elektronikus átállásra. 

2005. november 18: az új épület ünnepélyes megnyitója. 
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2008. november 4-én megnyílt a könyvtár kupolájában kialakított Csillagda. Fodor Antal 

csillagásznak köszönhetően már sok kis csillagász öregbíti hírnevünket. Olimpikonok is 

2011. október 1-je újabb mérföldkő. Az intézmény a Jászkerület Kulturális és Művészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. része lett. Az új épületben az új felállásban is történtek a részlegekben, 

az épületben átalakítások, átalakulások. A gyermekrészlegen 2018. szeptember 19-én Jászsági 

Népmesepont nyílt, ahol szinte mindennaposak az élőszavas mesélések, gyerekfoglalkozások. 

A könyvtár, a könyvtárosok munkájukért többször kaptak elismerést az évek során. A könyvtár 

háromszor nyerte el a kiváló címet: 1971-ben, 1974-ben és 1978-ban, valamint 1973-ban a 

Megyei Tanács Közművelődési Díját is. 2018-ban Minősített Könyvtár címet ért el. 

 

 
Idei születésnapi ünnepség 

Gémes Balázs felvétele 

A könyvtáros, ahol tud, segít! A könyvtáros mindenhez is ért! A könyvtáros mindig vidám! 

A könyvtáros tündér! A jó könyvtárba kell egy jó csapat! 

  

Szarvas Lászlóné 
gyermekkönyvtáros 

info@jaszkonyvtar.hu 
Jászberényi Városi Könyvtár 

Idén február Miniszteri elismerő oklevélben is részesült az intézmény, 
amiért a XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián résztvevő diákok 

felkészítésében közreműködött. 
(Szerk.) 
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Szolnokon az Arany János utcában található egy 

különleges kapuval rendelkező ház. A falán lévő 

emléktáblán az olvasható, hogy ebben a házban 

élt 1902-től haláláig a neves régész, történész 

és hírlapíró, levéltáros Hild Viktor. 

 

Kósa Károly felvétele 

1855. november 28-án született Kecskeméten 

Hild Károly katonatiszt és Pethes Mária 

házasságából. Nagyapja, Hild József, az egyik 

legjelentősebb magyarországi építész volt. 

Származását illetően a Hild család angliai, a 

Pethes jászsági volt. A szülők házassága nem 

bizonyult tartósnak. Különválásuk után a 

gyermek Hild Viktort Pesten élő építész 

nagyapja vette magához. Gimnáziumi 

tanulmányait a pesti piaristáknál végezte. Nagy 

műveltségű nagyszüleitől németül, angolul és 

franciául már gyermekkorában megtanult. 

Nagyapja megtanította rajzolni is, később, az 

ásatások során a leletek ábrázolásánál ennek 

nagy hasznát vette. Kiemelkedő műveltségre 

tett szert. A nyarakat anyai nagyapja házánál, 

Jászárokszálláson töltötte. A gyermekkorban 

ért érzelmi és környezeti hatások jellemét és 

természetét egyaránt meghatározták. 

Érettségi után két évig jogot hallgatott, 

majd 1876-ban tanulmányait abbahagyva 

kadétiskolába jelentkezett. 1880-ban kilépett a 

hadseregből, Jászárokszállásra utazott az anyai 

házba. Itt találkozott Pongrácz Erzsébet 

tanítónővel, akivel 1881-ben házasságot kötött. 

Egy lánygyermekük született, Hild Elza. 

Hamarosan Erdélybe költöztek. Itt előbb vasúti 

tisztviselő, majd a Kolozsvár című lap 

főmunkatársa lett. Folytatta az 1874-ben 

megkezdett írói tevékenységét. 

Visszaköltözésük után, 1888-ban már a felesége 

által kiadott Jászság című hetilap felelős 

szerkesztője Jászapátiban, ami 1890-től 

Jászberényben jelent meg, és hamarosan nívós 

lappá nőtte ki magát. 

 

A századforduló körül kiéleződő jászberényi 

politikai viszonyok Hild Viktor írásaiban erősen 

megmutatkoztak, „pennáját sokszor nem 

tintába, hanem vitriolba mártotta”. Ezek miatt 

elvesztette lapszerkesztői állását és 1902-ben a 

megyeszékhelyre költözött. 

  

EMLÉKKÖNYV 
Egy polihisztor élete - Hild Viktor 
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Itt “Szolnoki Lapok” címmel újságot indított, 

és széleskörű helytörténeti kutatásokat 

végzett. Régészeti és történeti regesztráit a 

Szolnoki Damjanich János Múzeumban őrzik 

és ezek mindmáig a helytörténeti kutatások 

egyik legfontosabb adatbázisát képezik. 

Kitartóan harcolt egy, a megyeszékhelyen 

létesítendő múzeumért. 

Az állandó és biztos pénzkereset nélkül 

maradt Hild különböző városi és községi 

levéltárak rendezését vállalta el, bár a 

legalapvetőbb levéltári ismeretekkel sem 

rendelkezett. Saját elképzelése szerint látott 

hozzá a rendezési munkáknak, ezzel az 

utókor számára megnehezítette a 

jászkunsági községi és városi iratanyag 

kutatását. 

1920-ban Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 

levéltárnokának nevezték ki. Haláláig 

betöltötte ezt a tisztségét. Szakmai 

munkával alig foglalkozott, inkább 

ásatásokat és numizmatikai gyűjtéseket 

végzett. Az ő javaslatára vásárolta meg Jász-

Nagykun-Szolnok vármegye 

Törvényhatósági Bizottsága a tószegi Lapos-

halom területét, ahol rendkívül gazdag 

bronzkori leleteket tártak fel.  

800 kötetes szakkönyvtárát, régészeti 

leletekből és egyéb muzeális tárgyakból álló 

gyűjteményét, feljegyzéseit és kéziratait, 

továbbá numizmatikai gyűjteményét leánya 

és örököse 1934-ben felajánlotta Szolnok 

város részére, megteremtve ezzel a városi 

múzeum és közkönyvtár alapjait. 

 
Hild Viktor (1855-1929) 

Simon M. Veronika festménye 

Hild Viktor tevékenysége vitathatatlan. 

Érdemei elismeréséül a város díszsírhelyet 

adományozott számára. Az Arany János 

utcában lévő lakóházát 1999-ben 

emléktáblával jelölték meg. Tiszteletére a 

Széchenyi-lakótelepen utcát neveztek el 

róla. 

A városi könyvtár az ő nevét vette fel 1988-

ban. 

Felhasznált irodalom 

Hild Viktor: egy tudós portréja (Szolnoki 

arcképcsarnok 1.) Szolnok, 1998. 

 

  

Gálné Weigert Éva 
gyermekkönyvtáros,  

intézményegység-vezető 
galneeva@vfmk.hu 

VFK Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér 

40 évvel ezelőtt, 1980 novemberében Községünk története címmel szervezett vetélkedőt a 

jászszentandrási könyvtár a településen. 

30 évvel ezelőtt a karcagi Városi Csokonai Könyvtár Téli Újság címmel irodalmi rejtvényfüzetet adott 

ki a város kisiskolásainak az 1990 végén szervezett Gyermekkönyvhét alkalmából. 

20 évvel ezelőtt, 2000. november 6-án a kunszentmártoni József Attila Könyvtár szakmai találkozót 

rendezett a tiszazugi könyvtárosok számára. 

támogatásával szakmai találkatót rendezett a tiszazugi könyvtárosak számára 
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Nagy Bertalanné Hatvani Eszter, mindenki Esztike nénije, az abádszalóki könyvtár 

nyugalmazott intézményvezetője 2020. december 2-án, életének 77. évében elhunyt. Lánya 

kérésére egy rövid ideig volt csak olvasható a közösségi oldalon a lakosság, az olvasók felé 

intézett gyászhír, de ez a pár nap is elég volt ahhoz, hogy több százan írják mellé gondolataikat. 

Előkerültek régi emlékek, útravalók, melyek mind hozzá köthetők. Mert valóban igazi 

tyúkanyó volt ő, akihez iskola után jól esett bemenni, beszélgetni, mesét hallgatni. 
 

 Tiszaderzsen született, szeretetteljes családban nőtt fel, 

boldog gyermekkort tudhatott maga mögött. Szülei nagyon 

sokat meséltek neki, édesanyja nagyon szeretett olvasni, 

számtalan verset tudott kívülről. Sokszor elmondta neki 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa lennék című versét, 

melynek igazi értelmét csak felnőttként értett meg igazán. 

Minden bizonnyal innen volt az indíttatás a könyv és az 

irodalom szeretete iránt. 1963-1975-ig az ÁFÉSZ-nél 

könyvelőként dolgozott, majd 1975 májusában egyik napról 

a másikra lett könyvtáros, vagy inkább könyvtáros palánta. 

 

(Amikor ezt az életrajzot írom, és az évszámokat gépelem, eszembe jutott, hogy Esztike néni 

épp édesanyámat váltotta, aki könyvtárosként dolgozott ugyanitt, és aki történetesen velem 

kezdte meg gyermekgondozási idejének letöltését. Velem, akivel később kereken 10 évig, 

nyugdíjazásáig dolgozott.) 
 

Sáfár Jánosné Annuska néni, a könyvtár akkori vezetője olyan nagy szeretettel fogadta, hogy 

az első perctől kezdve érezte, „itthon” van. Igazi példát mutatott neki emberszeretetből, 

s általa még jobban megtanulta tisztelni a könyveket. Munkája során mindig tudása legjavával 

igyekezett dolgozni, közvetlen kollégáival példás munkakapcsolatot ápolt, ahogyan a 

Tiszafüredi Városi Könyvtár és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dolgozóival is. Nem 

véletlenül lett könyvtáros. Édesanyja hagyta rá örökül József Attila vadalmafáját, átvitt 

értelmében a könyvtárat, ágain a termésekkel, a könyvekkel. Ezeket a könyveket, irodalmi 

értékeket igyekezett továbbadni az olvasók felé. Eszköz volt, közvetítő, és mind azt, amit 

ajándékba kapott családjától és embertársaitól, azt továbbadta. Pályafutása alatt sok ezer 

olvasót szolgált. 30 évi könyvtárosi munkája elismeréseként 2005-ben, augusztus 20-án 

Nemzeti Ünnepünk alkalmából az Iparművészeti Múzeum aulájában Wlassics Gyula-díjat 

vehetett át. Életét és pályafutását meghatározta egyik kedvenc költőjének, Reményik 

Sándornak gondolata: „Én Istenem, Te nagyon jól tudod: Nem kívántam soha sokat, csak egy 

egészen kicsikét. Emberül és igazán élni.”  

Emléke szívünkben örökké él! 

  

BÚCSÚZUNK 
 

 

 

 

 

Pataki Zsoltné  
könyvtáros 

emvkonyvtar@gmail.com 
 Ember Mária Városi Könyvtár 
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Hosszú betegség után 2020. december 15-én elhunyt 

Szakácsné Csurgó Erzsébet a Tiszaörsi Könyvtár volt 

vezetője és Művelődési Ház igazgatója. 

1973-ban nevezték ki az akkori klubkönyvtár 

vezetőjének Tiszaörsön, azóta volt tagja szakmai 

közösségünknek és a település kulturális életének. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

(Szerk.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Kollégák! 
 Kedves Könyvtárosok! 

 
 

A Kaptár szerkesztősége továbbra is várja a könyvtárak eseményekről szóló 
beszámolókat, a műhelymunkákat feltáró tanulmányokat és a jó gyakorlatokat 
bemutató cikkeket. 
 

Írjuk együtt a Kaptár következő számait! 
 

A következő szám várható megjelenése: 2021. március 31. 
Lapzárta: 2021. február 21. 

MKE-HÍREK 
 

BÚCSÚZUNK 
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2020 decemberében került sor a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének 2020. IV. negyedévi 

küldöttgyűlésére, ahol elfogadásra került a szervezet 

alapszabályának módosítása. 

 

 

 

CSATLAKOZZON  

KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ! 

KÖVESSEN BENNÜNKET  

A FACEBOOKON IS! 
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