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Az év könyvtárosa, 2019 
 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019-ben ismét 

átadta Az Év könyvtárosa vándordíjat. A díjat 2017-ben alapítottuk meg a 

minőségirányítási munkálatok részeként „Az anyagi és erkölcsi 

elismerések” eljárásrendjében. A vándordíjat a közösség szavazatai alapján 

nyerheti el az arra legérdemesebb, szakmai munkakörben dolgozó 

munkatárs. 

A választási eljárás jelölési és szavazási szakaszból állt. A jelölés nyílt 

jelölőív, a szavazás titkosan, szavazólap segítségével történt. A jelöléseket 

a HR-bizottság gyűjtötte össze. Összesen egy jelöltet lehetett megnevezni a 

jelölőlap használatával. Az ajánlásnak tartalmaznia kellett a könyvtáros 

nevét, a jelölt rövid szakmai jellemzését, az adott évben nyújtott 

kiemelkedő teljesítményét. És ekkor ért bennünket a meglepetés! Az előző 

évben sikeresen, zökkenőmentesen zajlott le a projekt, ezért fel sem merült, 

hogy a vándordíj kiírása sajnálatos, félreértésre lehetőséget adó 

megfogalmazást tartalmaz. Most viszont szükséges volt a pontosítás, és a 

jelölés megismétlése. Igazi PDCA! Lám, mindenütt ott van a TQM, a 

minőségi szemlélet! 

A megismételt jelölési időszakban összesen 14 jelölés érkezett 4 

munkatársra az alábbiak szerint: 

 Károly Nórára 6, 

 Szekrényes Miklósra  4, 

 Vona-Gődér Krisztinára 2, 

 Tóth Karolinára 2. 

A szavazáskor már csak a két legtöbb jelölést begyűjtő munkatárs közül 

kellett választani. A szavazás megkönnyítése érdekében a jelölések 

összesített szövegét – a jelölők neve nélkül – kifüggesztettük a 

hirdetőtáblára. Örömteli, hogy a két jelölt az intézmény teljesen különböző 

munkaterületén dolgozik, Nóra a helyismereti részlegben, Miklós pedig 

fiókkönyvtárban, és innovatív munkájukkal mégis sikerült kivívni a 

kollégák elismerését. 

A szavazóládát november 25-én zártuk, a díj ünnepélyes átadására 

december 9-én került sor. 
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Az év könyvtárosa a vándordíj mellett 

(emlékkönyv, melynek egy évig őrzője) 

díszoklevelet, könyvjutalmat vehetett át. 

Nagy szeretettel gratulálunk Károly Nórának, 

akinek minőségi munkáját 2019-ben Az év 

könyvtárosa díjjal ismertük el! Az 

emlékkönyvbe az alábbi laudáció került bele. 
 

 

A helyismereti részlegben végzett kiemelkedő 

munkájáért, elhivatottságáért. Magas szintű 

szakmai tevékenységet folytat, jól meglátja a 

helyismereti munkában kínálkozó lehetőségeket, 

megvalósítja a terveit, kitartóan végzi az ezzel 

kapcsolatos feladatokat. Látványos eredményeket 

ért el a helyismereti tevékenység megújításával, a 

gyűjtemény népszerűsítése, a lokálpatriotizmus 

erősítése érdekében. 

Öt éve működik a Szolnoki Kalendárium 

klubfoglalkozás, négy éve rendezzük a Kedvenc 

Városom Szolnok várostörténeti vetélkedőt, 2018-

ban indult a Szolnok Anno elektronikus 

folyóiratunk, 2018-ban kezdődött a Képpel írt 

várostörténet fényképgyűjtő akció. 2019-ben vette 

fel az intézmény a kapcsolatot a Topotheque projekt 

magyarországi koordinátoraival, majd regisztrált 

intézményünk az ICARUS szervezeténél. Az új 

projekt és a közel két évtizede összegyűlt digitális 

archívum közreadására nagyon jó megoldásnak 

bizonyul a Szolnoki Topotéka. 

Könyvtárunkban a helyismereti munka és Károly 

Nóra személye közé akár egyenlőségjelet is 

tehetünk. Rendkívül sok munkát fektetett az 

intézményi holnap megújításába, menedzselésébe. 

A könyvtári közös rendezvényeken mindig 

számíthatunk munkájára.  

Szakértelme és eredményei mellett hivatástudata, 

szorgalma, elkötelezettsége példaértékű. 

Tudományos tevékenységét külső partnereink 

elismerik, az intézmény jó hírét növeli. 
 

 

Balázs Ildikó 

VFK, osztályvezető,  

a Humánerőforrás munkacsoport vezetője 

 
 

 

 
 

Gratulálunk Nórának és Miklósnak! 
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„Kapd el a könyvtárat!”                vadászat 

a Verseghy Ferenc Könyvtárban 
 

A Pokémonok egy japán cég által kitalált 

lények: „zsebszörnyek”. Joggal kérdezheti a 

kedves olvasó, hogyan kerülnek a Verseghy 

Ferenc Könyvtárba? Elmondom… vagyis 

leírom.  

Gyermekkönyvtárosként nap mint nap arra 

törekszem, hogy minél több fiatalt be tudjunk 

csábítani a könyvtárba. Ha bejöttek, akkor 

lássák, érezzék, hogy ez egy számukra 

kialakított közösségi tér, modern felfogású 

könyvtárosokkal és nem mellesleg rengeteg 

könyvvel, amit hazavihetnek és elolvashatnak. 

Na, de ne szaladjunk ennyire előre! Ez a 

modern, nyitott szemlélet ösztönzött 

néhányunkat arra, hogy egy teljesen új, játékos 

könyvtárhasználati órát dolgozzunk ki a fiatalok 

számára. Az alapötletet a pokémonvadászat 

SzolnoConon elért sikere és egy már meglévő 

QR-kód beolvasós könyvtárhasználati óránk 

adta, melyet Szabó Péter kollégám ötlete alapján 

Cserfalvi Katalin és Szőke Ildikó 

kolléganőimmel tovább fejlesztettünk. A játékot 

alsós és felsős tanulóknak ajánljuk. 

A játék lényege, hogy 16 különböző 

kinyomtatott pokémonfigurát rejtünk el a 

könyvtár egész területén. Ezeket kell a 3 fős 

csapatoknak megtalálniuk, „levadászniuk”. A 

figurákhoz egy-egy pokémonlabdát erősí-

tettünk, melyekre kérdéseket dolgoztunk ki, 

mindig egy adott témakörben. 

A könyvtárhasználat mellett kapcsolódtunk már 

Curie-versenyhez környezetvédelemmel 

kapcsolatos kérdésekkel; Ünnepi Könyvhéthez 

könyves kérdésekkel; 24 órás vetélkedőhöz; az 

alsós diákoknak pedig könnyített könyvtár-

használati kérdésekkel. 

A labdákon lévő kérdésekre a helyes választ 

három lehetőségből választhatják ki a játékosok. 

Ha fejből nem megy – és itt jön be egy a fiatalok 

körében népszerű, sőt elengedhetetlen dolog, a 

telefon, mint segítségnyújtási eszköz – akkor a 

telefonjukra korábban rátöltött QR-kód beolvasó 

applikációval beolvashatják annak a könyvnek a 

címét és helyét vagy weboldalunk elérhetőségét, 

amelyikben a válasz olvasható. Nagy az öröm, 

hisz az unalmasnak vélt könyvtárhasználati óra 

máris egy izgalmas vadászattá, versennyé 

alakult. A játék végén plusz feladatként a helyes 

válaszok előtti betűkből még egy mondatot is 

összeállíthatnak a gyerekek: „Kapd el a 

könyvtárat!”  

 

 
 

A játék nagyon népszerű, a gyerekek örömmel 

tartózkodnak a könyvtárban, délután is 

visszajönnek egy plusz játékra. Ha visszajönnek, 

akkor könyvet is a kezükbe vesznek, sőt 

kölcsönöznek. Ha kölcsönöznek, akkor mi 

könyvtárosok igazán elégedettek lehetünk, hisz 

elértük a célunkat: a gyerekek örömmel jönnek a 

könyvtárba, örömmel vannak bent a könyvtár-

ban, és örömmel kölcsönöznek 

könyveket, melyeket hazavisznek 

és elolvasnak.  

Tóth Karolina 

VFK, gyermekkönyvtáros 

 
  



4 KAPTÁR 2020. 3. 

 

Búcsúzunk - Fodor István Ferenc  

(1949-2020) 
 

Szomorú hír érkezett. A napokban elhunyt 

Fodor István Ferenc, a jászsági helytörténeti 

kutatás egyik kiemelkedő alakja. 

71 évvel ezelőtt, 1949. február 26-án látta meg a 

napvilágot Jászapátin. A jákóhalmi tanyavilág 

egyik osztatlan iskolájában kezdte meg 

tanulmányait. Már középiskolás korában 

országos versenyen is megmutatkozott 

tehetsége. A jászberényi Kállai Éva 

Gimnáziumban érettségizett 1967-ben. Egy 

évvel később a Jászságról szóló ismeretterjesztő 

cikkével a Természet Világa pályázatán 

különdíjat kapott. 

Szolnokon a debreceni tanítóképző kihelyezett 

tagozatán 1975-ben népművelő-könyvtáros, 

majd a Nyíregyházi Főiskolán felsőfokú 

könyvtáros végzettséget szerzett. Mindig 

igyekezett gyarapítani ismereteit. Közel 50 

évesen, 1998-ban vehette át az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen terület- és 

településfejlesztő szociológus oklevelét. 

A szülőhelye sajátosságaihoz igazítva asztalos 

szakmunkás és mezőgazdasági vállalkozói 

bizonyítványt is szerzett.  

A jászjákóhalmi Művelődési házban dolgozott. 

Egy ideig a Jászberény és Vidéke Általános 

Fogyasztási- és Értékesítő Szövetkezet, majd 

a Budapesti Geodéziai- és Térképészeti Vállalat 

jászberényi kirendeltségének munkatársa 

volt. Könyvtárosként a jászberényi és a 

jákóhalmi bibliotékában tevékenykedett. 

A rendszerváltástól, 1990-től 2002-ig 

Jászjákóhalma polgármesteri feladatait látta el. 

Több civil szervezet munkájában vett részt: 

1983-tól évtizedeken át vezette a jákóhalmi 

Horváth Péter Honismereti Szakkört. 1995 óta 

tagja volt a Magyar Újságírók Közösségének is. 

 

A Gubicz András Gazdakör elnöki teendőit 

1997-2017 között látta el. 2003-ban alapító elnöke 

lett a Jászsági Honismereti Egyletnek. A 

Honismereti Szövetség és a Tájak-Korok-

Múzeumok Egyesület országos elnökségi tagja 

volt. 

A közművelődés területén végzett több 

évtizedes munkája során az országos 

honismereti mozgalom meghatározó 

személyiségévé vált. 1966-ban kapcsolódott be a 

mozgalomba, iskolatörténeti, ipartörténeti, 

helytörténeti kutatásai könyvekben és saját 

kiadású füzetsorozatban láttak napvilágot. A 

honismereti konferenciák állandó előadója volt. 

Sok figyelmet szentelt annak, hogy a fiataloknak 

is átadja a tudását, megismertesse és 

megszerettesse velük elődeink életét és 

hagyományait. Számos emléktábla felállításában 

működött közre. 

 

 
 

Kép: Illés Anita felvétele – Új Néplap 

 

Életpályáját számos kitüntetéssel ismerték 

el: Ortutay Emlékplakett (l988), Társadalmi 

Munkáért ezüst fokozat (1988), 25 éves 

ismeretterjesztő munkáért (1993), Kátay Gábor 

Emlékplakett (1995), Pro Patria Ezüstszarvas Díj 

(1996), Honismereti Munkáért emlékérem 

(1999), Jászságért Díj (2000), Oklevél a rendszer- 
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változtatás évtizedének újságíró munkájáért 

(2000), IPOSZ-díj (2005), Magyar Kultúra Lovagja 

(2008), Lant és Toll Díj (2009), Örökség serleg 

(2009), MAGOSZ-díj (2017), Miniszteri Elismerő 

Oklevél (2013), Magyar Ezüst Érdemkereszt 

polgári tagozat (2019). 

A Jászság, megyénk közösségi életének 

kiemelkedő alakja távozott közülünk. Emlékét 

kegyelettel megőrizzük! 

 

Károly Nóra 

helyismereti könyvtáros, részlegvezető 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

 

Felhívás! 

 
A Nemzeti összetartozás éve tiszteletére a 

Verseghy Ferenc Könyvtár helytörténeti blogja új 

rovatában az egykori és mai országzászlókról, a 

trianoni emlékművekről készítünk összeállítást a 

megyénkben, valamint a helyismereti wiki e 

témával kapcsolatos szócikkeit is bővítenénk, 

frissítenénk. Sajnos, a járvány miatt nem áll 

módunkban felkeresni és lefényképezni az 

emlékhelyeket.  

Ehhez kérjük a könyvtáros kollégák szíves 

közreműködését. Az emlékművekről készített 

fényképek mellett bármilyen helyismereti 

információt örömmel fogadunk pl. 

avatóünnepség beszéde, június 4-i 

megemlékezések beszéde, helyi testületi 

rendeletek az emlékhely felállításáról, stb.  

Köszönettel 

Károly Nóra 

helyismereti könyvtáros, részlegvezető 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

 

E-mail-cím, amelyre a fényképeket várjuk: 

knora@vfmk.hu 

 

Kapcsolódó link: http://szolnoktar.hu/ 

Határidő: 2020. május 27. 

 

 

Szolnoki topotéka 

http://szolnok.topoteka.net 
 

A Verseghy Ferenc Könyvtár egy új 

helyismereti adatbázis építésébe fogott 2019-

ben, amely nem csak küllemében tetszetős és 

felhasználóbarát, hanem korszerű eszközökkel 

pl. online térkép és idővonal is kielégíti a 

helytörténet iránt érdeklődő távhasználók 

igényeit. 

Intézményünk 65 éve építi a Jász-Nagykun-

Szolnok megyére vonatkozó helyismereti 

gyűjteményét. Az ezredforduló óta számos 

képi és szöveges dokumentumot 

digitalizáltunk a gyűjteményből, valamint 

archiváljuk a digitálisan született anyagokat is. 

A fényképek mellett a kötelespéldány 

szolgáltatásnak köszönhetően jelentős 

kisnyomtatvány gyűjteménnyel rendelkezünk, 

illetve cikk-kivágatokat is őrzünk. A 

helyismereti könyvtárosok által épített helyi 

nevezetességekről készült fényképes 

adattárunk néhány magánszemély 

hagyatékával egészült ki. 2018-ban pedig 

Képpel írt várostörténet címmel digitalizálási 

felhívást indítottunk útjára, hogy a 

magánszemélyek, családok birtokában 

megtalálható, helytörténetileg és 

kultúrtörténetileg is fontos fényképeket és 

kisnyomtatványokat gyűjtsünk össze. 

Az új projekt és a közel két évtizede összegyűlt 

digitális archívum közreadására nagyon jó 

megoldásnak bizonyul a Szolnok Topotéka. 

A topotéka (http://topothek.at) helyi történeti 

források nyilvános gyűjtőhelye online 

felületen. 

Az uniós támogatásból megvalósuló 

nemzetközi programot a bécsi székhelyű 

International Centre for Archival Research 

(ICARUS) fogja össze. Elsősorban a 

magánkézben őrzött személyes iratok, 

gyűjtemények, családi fotók, hagyatékok 
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megőrzésének jelentőségére kívánja felhívni a 

figyelmet. Egy település, egy városrész, 

intézmény, vagy akár egy jelentős épület, egy 

közösség múltjának bemutatására is alkalmas a 

források közzétételének segítségével. Jelenleg 11 

ország több mint 220 közösségének, múltjának és 

jelenének digitalizált képi- és hanganyagai 

érhetők el mindenki számára egy 

felhasználóbarát adatbázis segítségével. 

 

 

A projekt fontosabb célja, hogy a nagyközönség 

és a közgyűjtemények között aktív alkotói 

kapcsolat alakuljon ki a digitális korszak adta 

lehetőségek kihasználásával, közelebb hozni a 

történelem alkotóit és a történelemre vonatkozó 

információkat. 

 

A közgyűjtemények anyagait minél jobban 

hozzáférhetővé teszi a nagyközönség számára 

interaktív módon, így a közönség is alakítani 

tudja a tartalmakat. 

Az elmúlt egy évben közel 5000 dokumentumot 

töltöttünk fel az adatbázisba, amelyet 

folyamatosan építünk. További terveink között 

szerepel, hogy a saját gyűjteményünk és a 

magánszemélyek által rendelkezésünkre 

bocsátott anyagok mellett megyebeli 

közgyűjtemények és más intézmények (pl. 

színház) archívumával is gazdagítsuk a mi 

topotékánkat. 

 

Károly Nóra 

helyismereti könyvtáros, részlegvezető 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

 

Fájó szívvel búcsúzunk… 

 

 
 

Budainé Alattyányi Magdolna 
1951-2020 
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