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A Verseghy-díj a Verseghy Ferenc Könyvtár saját alapítású díja. Azoknak 

a munkatársaknak az elismerésére szolgál, akik egy adott év során 

kiemelkedő munkát végeznek. 

Első alkalommal 2019-ben adták át a díjat. Illés Julianna, a Területi 

szolgálat osztályvezetője és Munkácsiné Szabó Katalin, a 

Gyermekkönyvtár részlegvezetője részesült ebben az elismerésben. 

 

A díj odaítélésének szempontjai: 

Az intézmény szakmai munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítmény. 

Az intézmény partnereinek elismerését kivívó minőségi munka. 

Kiemelkedő szellemi alkotás létrehozása, újszerű, hatékony módszerek 

kidolgozása és a gyakorlatba történő eredményes átültetése. 

Nehéz helyzetben tanúsított helytállás, példamutató emberi magatartás. 

A közösségben a közösségért végzett kiemelkedő munka. 

A díjazott olyan munkatárs lehet, aki szakmaszeretetével, tudásával 

példaképül szolgál a pályatársak számára. 
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Törzsgárda 
 

2019-ben második alkalommal került kiosztásra a 

Verseghy Ferenc Könyvtár törzsgárda 

emlékérme. Minden évben a Verseghy-

emléknapon kapják meg a kollégák a plaketteket. 
 

Díjazottak 2018-ban: 

Dr. Korpásné Cserfalvi Katalin 

Horváth Zsuzsanna 

Szendrei Julianna 

Marsiné Volter Mária 
 

 
 

Díjazottjaink 2019-ben: 

Vallóné Mátyás Krisztina 

Balázs Ildikó 

Tuzáné Lukács Márta 
 

 
 

Illés Julianna, VFK, MIT vezető 

Verselő Óvodások 
Költészetnapi megemlékezés a Verseghy 

Ferenc Könyvtárban 

Hazánkban a magyar költészet napját 1964 óta 

április 11-én, József Attila születésnapján 

ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden 

évben irodalmi előadásokkal, foglalkozá-

sokkal, könyvbemutatókkal, író-olvasó 

találkozókkal és versmondó versenyekkel 

tisztelgünk a magyar líra előtt.  

Mi, gyermekkönyvtárosok úgy gondoljuk, 

hogy a versek szeretetére nevelést abban az 

életkorban érdemes elkezdeni, amikor a 

gyermekek a mondókák, a versikék és a rövid 

mesék világában élnek. Ezért tizenegy évvel 

ezelőtt, 2008. április 11-én rendeztük meg 

először a versmondó délelőttünket, a Verselő 

Óvodásokat a magyar költészet napja 

tiszteletére. Megyénk több mint 30 versszerető 

óvodása nevezett erre a versenyre, ahol a 

részvétel fontosabb volt, mint a helyezés, és az 

egyik kiadó jóvoltából minden versenyzőnk 

ajándékkal tért haza. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
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Ezt a régi versenyt szerettük volna újra éleszteni, 

amikor ebben az évben József Attila 

születésnapjára emlékezve meghirdettük a 

Verselő Óvodások versenyünket. Felhívásunkat 

februárban küldtük ki a Szolnok városi, az 

egyházi fenntartású és a magánóvodáknak. 
 

 
 

Tíz szolnoki óvoda 12 nagycsoportos óvodása 

nevezett be a kedvenc versével. A jó hangulatban 

eltöltött délelőtt során több klasszikus és kortárs 

költő szép és vidám versét hallgathattuk meg az 

ifjú versenyzők előadásában. 

A zsűrinek valóban nagyon nehéz dolga akadt az 

értékeléskor, de megoldotta: minden versenyző 

arany, ezüst vagy bronz fokozatú minősítést 

kapott a versmondásáért. Erről a délelőttről 

minden résztvevő és néző élményekkel és 

ajándékokkal gazdagabban távozott a 

könyvtárunkból. Szeretnénk hagyományt 

teremteni, és minden évben megrendezni a 

Verselő Óvodások versmondó délelőttünket a 

városi költészetnapi rendezvénysorozat 

eseményeként, ahol a megyénk legifjabbjai 

mutathatják meg tehetségüket. 

 
 

Munkácsiné Szabó Katalin 

VFK, Gyermekkönyvtár, részlegvezető 
 

Tanulmányút Rijeka-Opatija térségében 
 

A szentendrei Szabadtéri Múzeum által kiírt 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás pályázatnak köszönhetően 

látogattam el többedmagammal 2018. 

decemberében Horvátországba, azon belül 

Rijekába és Opatijába. Horvátországi utam 

első állomása 2018.12.12-én a SMART 

Önkéntes Központba vezetett, ahol az 

önkéntesség népszerűsítéséről beszélgettünk 

Horvátországban. Az ott dolgozó hölgyek 

(Marta Hauser, Tamara Fabac és Anita 

Ladišić) elmondták, hogyan segítik az 

önkéntesek és a különböző gazdasági, 

kulturális és civil szervezetek közötti 

együttműködését. Ugyanazon a napon Damir 

Medved, a Drenove Helytörténeti Múzeum 

igazgatója fogadta csoportunkat. A 

múzeumban, melyben teljes egészében önkén-

tesek dolgoznak, a független múzeumban 
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történő közösségépítésről, informális oktatásról 

esett szó. A helyi, történelmi emlékek 

gyűjtésével, digitalizálásával foglalkoznak, 

illetve igyekeznek a helyi nyelvjárás 

megőrzését is elősegíteni. Azon kívül a 

természeti környezet, egykori őshonos 

növények megőrzésével és újratelepítésével 

foglalkoznak. A második napon, 2018. 12. 13-án 

Marin Pinturral, a Horvátországi Turizmus 

Múzeuma munkatársa ismertette az intézmény 

horvátországi turizmussal kapcsolatos emlékek 

gyűjtésének és tárolásának módszereit. Azt 

követően Vesna Kurilic, a rijekai városi 

könyvtár könyvtárosa az önkéntesek 

megnyerésének módjáról, az általuk végzett 

feladatokról tájékoztatott bennünket. 

Az utolsó napon, 2018. 12. 14-én Bernard 

Koludrovic, a RiHub közösségi alkotóhely 

menedzsere engedett bepillantást nyerni a 

közösségi alkotóhely működésének 

kulisszatitkaiba, illetve abba, hogyan nyerik 

meg a helyi lakosokat az önkéntes munka 

végzésére. 

Pár száraz tény a rijekai városi könyvtár 

statisztikájából. A 128 ezer lakosú Rijekában 

húszezer könyvtári tag van. A különböző 

programokon való részvétel feltétele az 

intézményi tagság. Érdemes még tudni, hogy a 

gyermek olvasójeggyel felnőtt is kölcsönözhet. 

Rijekában példaértékűnek tartják azt, ahogyan 

az önkéntesek „toborzását”, feladatokkal 

ellátását végzik a könyvtárban.  Az intézmény 

összesen hat épületben van. (Várhatóan 2020-

ban költöztetik egy épületbe, a 

vasútállomáshoz közel a könyvtárat.) Az 

önkéntesekkel való együttműködést 1998-ban 

kezdte el a könyvtár. Jelenleg a hatvan 

alkalmazottja mellett ötven önkéntese van. Ez 

az ötven fő különböző programokban, 

klubokban, azok szervezésében, 

lebonyolításában vesz részt. Vesna Kurilic 

könyvtáros elmondta, fontos, hogy olyan 

programokban dolgozzanak együtt az 

önkéntesek a könyvtárosokkal, amik 

hasznosak. A legfiatalabb önkéntesük 9 éves, 

míg a legidősebb 60 éven felüli. Sok közöttük a 

főiskolai, egyetemi hallgató és azok, akik éppen 

szüneteltetik tanulmányaikat. Az 

önkéntesekkel a SMART Önkéntes Központ 

köti össze a könyvtár dolgozóit. Amennyiben 

már kész ötlettel keresik meg az önkéntesek az 

intézmény munkatársait, akkor annak 

kivitelezésében segítik őket. Minden önkéntes 

kap maga mellé egy mentort és ingyenes 

könyvtári tagságot is adnak neki. A következő 

munkákat végezhetik: könyvklub működtetése, 

workshop gyerekeknek, szórólapok 

osztogatása, kézműves foglalkozás tartása, 

havonta egyszer rövid történetek felolvasása az 

idősek otthonában. Annak érdekében, hogy 

megtartsák a fiatal olvasókat, Vesna a 

következőket mondta: hagyjuk, hogy azt 

olvassák, amit szeretnének. Akkor is, ha az 

adott mű témája nem egészen az életkorának 

megfelelő. Így talán nagyobb az esély arra, 

hogy hosszabb távon is a könyvtár olvasói 

maradnak. Fontos továbbá a személyes 

kapcsolatok kiépítése az ifjúsággal és az, hogy 

ha nem értünk egy adott kifejezést (ami 

számukra evidens), akkor ne próbáljunk úgy 

tenni, mintha ismernénk, hanem kérjük meg 

őket, magyarázzák el. Az is jó, ha van egy hely 

a könyvtárban, ami csak az övék. Az apróbb 

könyvtárlátogatók is fontosak a könyvtárnak. 

Óvodások számára a következő rendszeres 

programok vannak: meseolvasás, valamint fél 

órás angol, illetve német nyelvi klub. A 9-11 

éves korosztálynak pedig van egy 

olvasócsoportja, ahol egy rövid mese 



2019. 2. KAPTÁR 5 

 

elolvasása után beszélgetés, illetve azon alapuló 

játék következik.  

2002 óta rendezik meg Rijekában a gyermekek 

kreativitási fesztiválját. A fesztivál szövege, 

zenéje, jelmezei és koreográfiája teljesen megfelel 

az előadók korának, és a dalok zenei és 

művészeti iskolai műhelyekből származnak. 

Ezen a fesztiválon az összes helyi kulturális 

intézmény együttműködik, így a rijekai könyvtár 

dolgozói is.  

Különféle foglalkozásokat biztosítanak a 

résztvevőknek, illetve szereplőket is adnak, akik 

beöltöznek egy-egy mesefigurának. Nemrégiben 

például egy kétfejű sárkánynak öltözött be az 

egyik könyvtáros. Azért kétfejű, hogy két 

könyvet is tudjon olvasni egyszerre. Ő a nagy 

könyvimádó sárkány! Rijeka 2020-ban Európa 

Kulturális Fővárosa lesz. Ezzel kapcsolatosan 

nagyon sok program lesz, illetőleg anyagi 

forráshoz is jutottak a kulturális intézmények, 

hogy működésüket még hatékonyabbá tehessék. 

A rijekai városi könyvtár ennek köszönhetően új 

társasjátékokat vásárolt. A koncepció az, hogy 

minden héten másik társasjátékot mutatnak be a 

résztvevőknek. Ám ez nem egy könyvtáros 

feladata, hanem egy önkéntesé. A gyermekeken 

kívül a felnőttekre is nagy hangsúlyt fektetnek. 

Annak érdekében, hogy minél több színvonalas 

szolgáltatást tudjanak nyújtani számukra, sok 

pályázatot nyújt be a könyvtár. Nemrégiben 

például 3D-s nyomtatót nyertek egy nemzetközi 

innovatív technológiával foglalkozó 

magáncégtől. Ez már a makerspacek (egyfajta 

közösségi tér) kialakítása felé tett első lépések 

egyike. Adott volt egy kolléga, akinek a 

szenvedélye a 3D-s nyomtató, szinte minden 

információt tudott róla, így egy nagyon erős 

pályázatot tudott írni. Rijekában sem egyszerű 

megnyerni az embereket arra, hogy 

szabadidejüket feláldozva segítsék a kulturális 

intézmények, vagy civil szervezetek munkáját. 

Sokat számít az, hogy Horvátországban 

 

nagyobb eséllyel kap ösztöndíjat a 

főiskolákon, egyetemeken az, aki valamilyen 

önkéntes munkát végez. Azon kívül az 

iskolákban is működnek önkéntes klubok 

mind a tanárok, mind a diákok számára. 
 

 

Ez a tanulmányút a nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása terén is fontos volt 

intézményünknek. Vesnanának felvetettem az 

együttműködés lehetőségét a két intézmény 

között, amit ő örömmel fogadott. 

Könyvtárunk stratégiájának távlati célja a 

nemzetközi kapcsolatok erősítése. Rijeka 

Európa Kulturális Fővárosa lesz 2020-ban. 
 

Négyesi Ildikó 

HVK, könyvtáros 
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Szolnokon „Az én könyvtáram” 
 

2019. május 13-án ismét Szolnokra 

látogatott „Az én könyvtáram" program a 

rendezvénysorozatával. Szakmai bemuta-

tó és workshop keretében ismerkedhettek meg 

az általános- és középiskolás 

tanárok, valamint a megye könyvtárosai a 

projekt keretében kidolgozott 

mintaprogramokkal, az elért eredményekkel, 

a várható fejlesztésekkel, lehetőségekkel. 

A rendezvény alkalmat adott a helyi 

együttműködéseket erősítő információ-,  és 

tapasztalatcserére is.    

 A résztvevőket  Czakóné Gacov Katalin, a 

Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója 

köszöntötte. 

 

 
 

A szakmai rendezvényt Illés Julianna megyei 

szaktanácsadó moderálta. A szakmai 

napot Farkas Ferenc  a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár EFOP projektiroda szakmai vezetője 

nyitotta, aki Az én könyvtáram program elért 

eredményeit mutatta be. Ezt követően 

Steigervald Krisztián generációkutató új 

megvilágításba helyezve segített megérte-

ni a Z és alfa generációk gondolkodásmódját és 

megmutatta, milyen kihívásokkal kell 

szembenéznie a 21. századi könyvtáraknak. 
 

A délelőtt további részében két helyi 

mintaprogram-fejlesztő mutatta be 

programjait. Litkei-Nyíri Anita 

könyvtáros mindjárt kettőt is, a Védd 

magad! Önvédelem a neten és Főiskolás 

leszek! programokat.  Dr. Korpásné 

Cserfalvi Katalin mintaprogram-fejlesztő 

könyvtáros pedig a Ne hagyd otthon a 

mobiltelefonod! Használd a kreativitásod! 

programját ismertette. 
Végül két mintaprogram kipróbálásáról és 

azok tanulságairól is hallhattunk. Először 

Molnárné Moravszki Mária ny. könyvtáros, 

tanár mutatta be a Lengemesék programot. Ez a 

program már a KSZR-ben együttműködő 

megyebeli településeken folyamatosan 

jógyakorlatként jelen van. Másodikként 

Balázs Ildikó, a Verseghy Ferenc Könyvtár 

mintaprogram-kipróbáló könyvtárosa beszélt 

a Széllel slamben program kipróbálásán 

szerzett tapasztalatairól.  

A kidolgozott mintaprogramok már 

elérhetők a projekt honlapján, a 

www.azenkonyvtaram.hu oldalon, így a 

könyvtáros és pedagógus szakemberek 

elérhetik, elolvashatják, és ha megtetszett, 

adaptálhatják és kipróbálhatják ezeket a 

helyi könyvtárakban. A könyvtárosokat 

segíti, hogy a projekt keretében 

folyamatosan induló, ingyenes 

módszertani képzéseken vehetnek részt. 

A projekt keretében a legjobb gyakorlatok 

felkutatásával és integrálásával 90 

mintaprogramot dolgoztak ki a fejlesztők. 

A fejlesztési irányok között megjelent az 

olvasásfejlesztés támogatása, a digitális 

írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat 

és információkeresés fejlesztése, valamint 

a szövegértés támogatása, fejlesztése. 
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A programfejlesztők és kipróbálók egy 

csoportja az elismerő okleveleket a szakmai 

napon vehették át. 

Esélyteremtő és hátránykompenzáló 

programok is készültek, hiszen alapvető cél a 

korai iskolaelhagyók számának csökkentése. 

A módszertani tanulmányok 2019 januárjától 

elérhetők a projekt portálján és négy kötetben, 

1500-1500 példányban jelennek meg. A 

mintaprogramokat bemutató köteteket 

szeptember végén tervezzük átadni a 

könyvtáraknak a megyében. Ekkor tervezünk 

egy előadást is, melynek eredményeként a 

programban továbbra is részt vállaló 

könyvtárakat keresünk. Még korai összegzést 

készíteni, hiszen a program 2020 január végén 

fejeződhet be. 

2017-től sok feladatot láttunk el 

szaktanácsadó munkatársammal Némethné 

Matastik Magdolnával. A projekt kötelező 

elemei és a dokumentáció is komoly 

tennivalókat hordoz magában, sok kötelező 

szakmai napon és több továbbképzésen is 

voltunk és még vár is ránk ilyen elfoglaltság. 

 
 

Örülünk, hogy a mintaprogramok 

keresésében, felderítésében nagyon szép 

eredményt értünk el a megyében dolgozó 

könyvtárosokkal. Komoly eredményeket 

értünk el a kiválasztások során is. Így 

összesen a 90 mintaprogramból a megyéből 8 

került ki. Országos szinten mérve is sokan 

vettek részt a továbbképzéseken megyénkből, 

és még lesz ennek folytatása is. A megyebeli 

módszertannak mindenképpen fontos része 

volt eddig is ez a projekt. Sok ismeretet 

tudtunk átadni a kollégáknak, amivel a 

könyvtár látogatói – főleg az iskolás 

korosztály – sikeres programokon vehettek 

részt, innovatív megoldásokkal 

gyarapíthatták ismereteiket. Minden 

közreműködőnek tisztelettel köszönöm a 

támogatást, a tevékeny segítést, a szakmai 

napokon való interaktív részvételt.  Az 

elégedettségvizsgálat rövid összefoglalója a 

2019. május 13-án megrendezésre került 

szakmai napról: 

Arra a kérdésre, hogy előzetesen mely 

előadások keltették fel a figyelmét a szakmai 

bemutató és workshop programjából 23 

válaszból, 22-en a Z és Alfa generációk 

előadásra voltak leginkább kíváncsiak, majd 

ezt követte Ne hagyd otthon a mobiltelefonod! 

Használd a kreativitásod! programja és a Védd 

magad! Önvédelem a neten és Főiskolás 

leszek! program érdeklődése. 

Természetesen a jól megválasztott téma és 

cím nagyban befolyásolja az érdeklődést. A 

program minden szakmai napon elvégzi az 

értékelést, így előadónként is vártunk 

értékelést. 

Kérjük, értékelje Farkas Ferenc előadását! 

Milyen mértékben segítette áttekinteni Az én 

könyvtáram program előrehaladását? A 

kollégák 1-10-ig pontozhattak, az eredmény a 

grafikonról leolvasható. 
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Kérjük, értékelje Steigervald Krisztián előadását! 

Mennyire segítette megérteni a generációk közti 

kommunikációs különbségek feloldását? 

kérdésre az alábbi pontokat adták a kollégák az 

1-10 adható pontszámokból: 

 
 

Mennyire segítette Litkei-Nyíri Anita 

beszámolója a bemutatott mintaprogramot 

megérteni kérdésre az alábbi adatok érkeztek: 

 
 

Mennyire segítette dr. Korpásné Cserfalvi 

Katalin beszámolója megvilágítani a bemutatott 

mintaprogramot kérdésre szintén 23-an 

válaszoltak az alábbi pontszámokkal: 

 

 

 
A Verseghy Ferenc Könyvtár az eddig be nem 

mutatott megyebeli mintaprogram fejlesztéseket 

és kipróbálásokat a következő szakmai 

rendezvényein bemutatja. 

 

Illés Julianna 

VFK, szaktanácsadó 
 

KSZR szakmai nap 2019. június 17. 
 

Mint minden évben, 2019-ben is szerveztünk 

szakmai napot annak a 46 településnek, melyek 

együttműködési megállapodás alapján a 

Verseghy Ferenc Könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételével biztosítja a fenntartó kötelező 

feladatellátását a könyvtári szolgáltatás 

biztosítását. 

A megjelenteket Czakóné Gacov Katalin 

köszöntötte. 

Takáts Béla, a Verseghy Ferenc Könyvtár 

szakmai igazgatóhelyettese – a KSZR vezetője – 

a múlt év adatainak összefoglalásával nyitotta 

az előadások sorát. 

Litkei-Nyíri Anita a rendezvények 

lehetőségeiről, a dokumentációk rendszeréről 

nyújtott információt. 

Némethné Matastik Magdolna a nyilvántartások 

fontosságáról és helyes vezetéséről tartott 

tájékoztatót. Második előadásában a 

könyvtárhasználatról szóló négymodulos 

jógyakorlatát mutatta be, Hogyan lesz a 

könyvkupacból könyvtár? címmel. 
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Károly Nóra hasznos és látványos szerkesztési 

tanácsokat osztott meg az érdeklődőkkel, 

tanította a kollégáknak az infografika alapjait a 

gyakorlatban. Előadása elérhető:  
https://prezi.com/2fwvqy-

vyopt/jatekositas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Az előadások folyamatosan kerülnek fel a 

Verseghy Ferenc Könyvtár megújult honlapjára 

a következő címre: 

https://vfmk.hu/2019/06/11/szakmai-napok-

tanacsadas/  

 

(szerk.) 

 

KönyvtárMozi 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

KönyvtárMozi szakmai napra hívta meg a 

szolgáltatásban érintett munkatársakat. A 

szakmai rendezvényre 2019. június 20-án, 

Kecskeméten került sor a Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtárban. Ez a szakmai nap 

rendkívül jó alkalmat teremtett arra, hogy a 

megyei tevékenységünket is áttekintsük. 

Az országos összesítő eredményeit Ramháb 

Mária igazgató asszonytól tudhattuk meg. 

Örömmel láttuk, hogy a legtöbbet vetített 

települések első tízes listájába két Jász-

Nagykun-Szolnok megyei település is bekerült. 

Tiszasüly 77 vetítéssel, Cibakháza 75 vetítéssel 

a hetedik, ill. nyolcadik helyen található. 

A KönyvtárMozi szolgáltatáshoz csatlakozott 

települések aránya az adott megye KSZR- 

szolgáltatásban részt vevő településeinek 

számához viszonyított adatsorból az derült ki, 

hogy átlagosan 28%-a csatlakozott a KSZR 

településeknek a szolgáltatáshoz. Megyénk itt is 

átlagon felüli eredményt tudhat magáénak 

(83%). 

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a 

csatlakozott megyebeli települések könyvtárai- 

 

ban a szolgáltatás jól működjön. Nem ér semmit, 

ha csatlakozott egy település és nem építi be a 

szolgáltatásai körébe a rendszeres KönyvtárMozi 

programot. Ahol igény van rá, ott az első 

vetítések alkalmával személyesen is biztosítjuk a 

könyvtári program zavartalan megvalósítását, a 

módszertani tanácsadást. 

A Cigánymesék sorozat eddig is rendkívül 

népszerű volt a településeinken. Ramháb 

Máriától megtudhattuk azt is, hogy az első kötet 

meséi több mint 100 vetítést tudhatnak maguk 

mögött mesénként… Nagy örömmel fogadtuk a 

szakmai napon a Cigánymesék 3. foglalkoztató 

füzetét. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a KSZR-ben 

együttműködő könyvtárak közül eddig 38 

település igényelte a szolgáltatást, melynek 

eredményeként: 

5917 gyermek látogató, 1899 felnőtt látogató és 

509 idős látogató lehetett részese a 

KönyvtárMozinak. 
 

 
 

Minden támogatónak, együttműködő partnernek 

köszönjük a munkáját. Bízunk benne, hogy 

továbbra is hasznos ismeretszerzésre, jó 

beszélgetésekre adnak lehetőséget a filmek a 

könyvtárakban. 
 

Illés Julianna 

VFK, megyei KönyvtárMozi koordinátor 

https://prezi.com/2fwvqy-vyopt/jatekositas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/2fwvqy-vyopt/jatekositas/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://vfmk.hu/2019/06/11/szakmai-napok-tanacsadas/
https://vfmk.hu/2019/06/11/szakmai-napok-tanacsadas/
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A jászágói beavatottak 

 
Idén negyedi alkalommal került megrendezésre a 

Nagy Könyves Beavatás nevű olvasásnépszerűsítő 

játék, ahol immár harmadik alkalommal vettünk 

részt. Az Így jártunk a könyvekkel nevet választottuk 

csapatunknak, melynek tagjai: Mozsár Balázs, 

Faragó Anikó, Dobos Hanna, Kovács Petra és 

Terdik Vanda. 154 napon, vagyis 22 héten át tartott 

a verseny, amely során elolvastunk 6 könyvet és 

készítettünk 7 kreatív feladatot. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésre a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárban került sor 2019. április 13-án. A 

megmérettetésen a 11. helyet szereztük meg, 

teljesítményünkért könyvjutalomban és oklevélben 

részesültünk. 
 

 
 

A játék egy nagy, izgalmas kaland volt számunkra 

és reméljük, hogy még sok éven keresztül 

kalandozhatunk együtt a könyvek világában. 
 

Bordás Anett 

Jászágó, az Így jártunk a könyvekkel csapat 

könyvtárosa 

 

Búcsúzunk… 

 
Csáti Péterné Buka Ilona, a megyebeli 

kollégák Icusa életének 73. évében, 2019. 

május 15. napján elhunyt. Egy csodálatos 

anya, feleség és nagyszerű könyvtáros 

hagyott itt bennünket. 

A Verseghy Ferenc Könyvtár 

módszertanosaként vitte éveken keresztül a 

megyei feladatokat. Hihetetlen ember-

ismerettel és szakmaszeretettel tette a 

dolgát. 

Kiemelkedően sokat dolgozott a 

továbbképzésekért, a szakmai tudás 

biztosításáért. Mindig higgadt, megfontolt 

kolléga volt. Azonos mércével mért, 

felelősséget vállalt és értékelte a munkát. 

Sokat tanultam Tőle, elmondhatatlanul 

sokat. A könyvtárosságról, az emberi 

empátiáról, a magabiztos tudásról, a hittel 

vállalt feladatokról, a mindig egyenes 

tartásról. A titoktartásról, a megértésről, a 

mindig képezhetem magamról, törekedj a 

jóra a ne add fel-ről. Tanultam Tőle a 

problémamegoldást, a szakmai alázatot, a 

tiszteletet mások iránt. Bízott bennem, 

minden tudást megosztott vezetőként a 

munkatársaival, soha nem volt féltékeny a 

sikereinkre a magánéletben is velünk örült. 

Ő volt az első jó vezetőm (az utolsó is), ma 

már tudom, hogy jó vezetőnek lenni jó. 

Emléked és tanításod őrizzük, barátságodra 

büszkék vagyunk. 

Köszönöm, hogy a munkatársad lehettem! 
 

Illés Julianna 

VFK, Területi szolgálat, ov. 
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