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      László Cecília             Bulbuk Kornélia      Némethné Matastik Magdolna 

 

Bulbuk Kornélia laudációja: 

Közművelődési területen végzett tevékenysége, aktivitása vitathatatlan, 

hiszen rövid ittléte alatt számos közösségfejlesztő és innovatív rendezvény 

megszervezése fűződik már nevéhez. Szívvel – lélekkel szervezi a helyi 

kiállításokat. A művészekkel való kapcsolattartás és a művészek sokszor 

egyedi, már-már különös személyiségének kezelése Kornéliának a kihívás 

mellett örömet is jelent, hiszen szívügyének tekinti a kiállítók és látogatók 

elégedettségét. Nagy lendülettel és aprólékos odafigyeléssel vetette bele 

magát az iskolai közösségi szolgálat koordinálásába. Minden gyereket 

névről ismer, személyes kapcsolatban vannak és maradnak az ötven óra 

letelte után is. 

Az intézmény minőségfejlesztő munkájában aktívan részt vesz a 

kommunikációs munkacsoport tagjaként, továbbá szervezője nem csak a 

szandaszőlősi programokkal kapcsolatos mecenatúra folyamatoknak, de 

ugyanúgy az intézményi támogatók felkutatásában is sikerrel szerepel. 
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A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény hírlevelének a Verseghy streetnek 

ötletadója és szerkesztője. Rengeteg időt tölt 

munkaidején túl azzal is, hogy mindenki 

megelégedésére állítsa össze a hírlevél tartalmát, 

ami – lássuk be – nem könnyű feladat, s ezzel is 

szerezzen még több vidám percet 

mindannyiunk munkájában, nagyban 

hozzájárulva az egész intézmény közösségi 

életének ápolásához, fejlesztéséhez. 

A médiával való kapcsolattartása és 

állhatatossága elősegíti azt a jó partneri 

viszonyt, mely ideális feltételeket teremt egy 

intézmény számára a láthatóság eléréséhez. 

Liával jó együtt dolgozni, vidám, határozott 

természete jó hatással van kollégáira. 

 

László Cecília laudációja: 

Végtelen türelemmel és higgadtsággal készíti a 

kreatív anyagokat, melyek annyira egyediek és 

kifejezőek, hogy országos jó hírük van. 

Rugalmasan áll minden kéréshez, még nem volt 

olyan, amit ne tudott volna a lehető legrövidebb 

időn belül elkészíteni. Munkához való 

hozzáállását mutatja, hogy sokszor akár 

hétvégén, vagy késő este is képes kiváló 

színvonalon alkotni. 

Büszkék vagyunk arra, hogy művészi tehetségét 

az intézményért kamatoztatja, nem csak 

plakátok, grafikák készítésével, hanem minőségi 

kiadványok, könyvek szerkesztésével is 

hozzájárul az intézmény hírnevének 

öregbítéséért. 

Az új intézményi arculat nélküle nem született 

volna meg. 

A Europe Directben végzett munkája kimagasló, 

neki köszönhetően számos nemzetközi 

kapcsolatot ápolunk, tolmácsként  és fordítóként 

is megállja a helyét. 

Határtalan együttműködési készségével 

minden hozzá forduló munkatársnak segít, 

tudását, szellemi termékeit önzetlenül 

megosztja. 

Némethné Matastik Magdolna laudációja: 

Szívét, lelkét odatéve segíti a megyében működő 

könyvtárakat. Módszertani feladatain túl a 

vidéki könyvtárosok emberi kapcsolatait is 

ápolja, türelmesen, alázattal áll hozzá minden 

kérdéshez, kéréshez. Évről évre képes 

elmondani ugyanazt, különösen, ami a 

statisztikai adatokat illeti. 

Kidolgozott „Hogyan lesz a könyvkupacból 

könyvtár?” című jó gyakorlatával az elmúlt év 

során számos kistelepülésen élő gyermekkel 

ismertette és szerettette meg a könyvtárat. A 

települések pedagógusainak elismerését is 

kivívta, hozzájárulva ezzel az intézmény jó 

hírnevének növeléséhez. Elkészített 

tudásanyaga alkalmas arra, hogy széles körben 

használja a szakma, a mintaprogramját nagy 

sikerrel alkalmazták az ország több pontján is, 

különböző könyvtárakban. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jász-

Nagykun Szolnok megyei szervezete harmadik 

alkalommal választotta meg elnökének. Az 

Egyesületben végzett szolgálatával nem csak a 

tagokért, hanem az egész könyvtárért is sokat 

tesz. 

Könyvtári szakértői tevékenysége alapos és 

széleskörű, lelkiismeretes munkáját az országos 

könyvtárszakma is elismeri. 

 

 
 

(szerk.) 

  

https://europe-direct-szolnok4.webnode.hu/
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/32823/Hogyanleszakonyvkupacbolkonyvtar.pdf
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/32823/Hogyanleszakonyvkupacbolkonyvtar.pdf
https://vfmk.hu/2019/06/11/mke-jasz-nagykun-szolnok-megyei-szervezete/
https://vfmk.hu/2019/06/11/mke-jasz-nagykun-szolnok-megyei-szervezete/
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Törzsgárda emlékérem 2020. 

 
2020-ban három kolléga kapta meg a 

„törzsgárda” emlékérmet.  

40 éves szolgálatért Illés Julianna, 20 éves 

szolgálatért Majzik Judit és Szőke Ildikó vehette 

át a plakettet. 

 

 
 

(szerk.) 

 

Olvasásnépszerűsítés egy influencer 

eszköztárával 

 

Minden cégnek, szervezetnek, közművelődési 

intézménynek kiemelten fontos célcsoportja a – 

különböző definíciók szerint meghatározott – 

fiatalság, hiszen az ekkor felvett szokások 

általában egy életen át megmaradnak. Egy hálás, 

érdeklődő csoportról van szó, akiket azonban 

mindig új módszerekkel kell megszólítani. 

A web 2.0 és az okostelefonok térnyerésével 

mindinkább előtérbe kerültek a videós 

tartalmak. Ezek többségének egyetlen célja a 

szórakoztatás, viszont az oktatóvideók is 

hatalmas népszerűségnek örvendenek. 

Ma már nem csak a tökéletes palacsinta titkát 

tudhatjuk meg néhány perc alatt, hanem például 

bonyolult, folyton változó számítógépes 

programok használatát is elsajátíthatjuk. Amíg 

az ezredfordulón a többség könyvekből próbálta 

megtanulni a Windows 98 használatát, ma már 

senkinek nem jutna eszébe „Windows 10 nem csak 

zseniknek” címmel könyvet kiadni. Hiszen mire 

megjelenik, már rég elavult. Itt jönnek képbe a 

videók, amelyeknek elkészítése csak néhány 

napot vesz igénybe. Érdekes, közérthető módon 

szólnak a nézőkhöz, és a long tail effektusnak 

köszönhetően a speciális témáknak is nagy az 

elérése.  

A könyvtárak is egyre inkább tartalmat és nem 

csak könyveket szolgáltatnak. A folyamatot 

felgyorsította a koronavírus-járvány. A 

különböző klubfoglalkozások felköltöztek a 

YouTube-ra, és a kényszerű bezárás miatt jutott 

idő olyan összetett műsorok készítésére is, mint 

az Alapművek Extrákkal.  

A műsor a magyar- és világirodalom 

legnagyobb klasszikusait (közismertebb és az 

olvasókat elrettentő nevén a kötelező 

olvasmányokat) igyekszik látványos, érthető és 

szerethető módon bemutatni. Az Alapművek 

epizódjai a regények, drámák cselekményének 

összefoglalása mellett értelmezéseket és 

érdekességeket is tartalmaznak a mű keletkezési 

körülményeiről, szerzőjéről, vagy a korról, 

amelyben az adott mű játszódik. A műsor fontos 

elemei az idézetek, amelyek a feldolgozott 

könyv hangulatát és fordulópontjait hivatottak 

bemutatni, valamint a „grafikus díszítőelemek”. 

Ide tartoznak a különféle vizuális effektek, 

képek, feliratok és filmrészletek. Ezek mind a 

művek könnyebb megértését és a szereplőkkel 

való azonosulást segítik. Például elsőre talán 

túlzásnak tűnhet Baradlay Richárdot Amerika 

Kapitányhoz hasonlítani, de az elemzésből 

kiderül, hogy több bennük a közös, mint 

gondolnánk, és így sokkal könnyebb megérteni 

Richárd jellemét, értékrendjét és motivációját.  

A műsor első visszajelzései határozottan 

pozitívak. Elsőként a könyvtár állandó követő- 
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táborát jelentő, negyven évnél idősebb 

korosztály fedezte fel a videókat. Számukra a 

műsor az új ismeretek, érdekességek mellett a 

régi kedves olvasmányélmények felidézését 

jelenti. Az iskolás korosztály nagyobb számú 

érdeklődésére a jövő tanévtől számítunk, 

amikor segítségre lesz szükségük a feladott 

olvasmány értelmezésében. A kezdeti számok 

biztatóak: a műsor indulása óta eltelt két 

hónapban a könyvtár YouTube csatornájára 

feliratkozók száma megduplázódott. Az eddig 

megjelent három részt összesen több mint 2300-

an látták. A legnépszerűbb A kőszívű ember 

fiainak tartalmi összefoglalója, több mint 1200 

megtekintéssel. 

 

Liska Enikő 

VFK, Felnőttolvasó-szolgálat 

 

Mi dolguk lehet a Községi Könyvtár 

könyvtárosainak a karantén ideje alatt? 
 

A világjárvány mint „derült égből villámcsapás” 

jött szerintem mindenki életébe, gyökerestül 

felforgatva azt. Az addig megszokott életünk a 

mindennapok monotonitása – bevásárlás, 

munka, család, házimunka – megszakadt, mi is 

az itthoni szakmai munkára rendezkedtünk be. 

A cibakházi Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely is fizikailag bezárt, nem tudunk könyveket 

kölcsönözni, le kellett mondani az előadásokat, 

emellett a szolgáltatásaink is szünetelnek 

(fénymásolás, szkennelés, fotószerkesztés, 

nyomtatás, foglalkozások iskolai és óvodai 

csoportoknak), átálltunk a virtuális könyvtári 

szolgáltatásra. 

A könyvtárnak van hivatalos honlapja és 

Facebook oldala már 2013 óta, így viszonylag 

könnyű volt az átállás a virtuális térben történő 

munkára. A munkatársammal telefonon 

egyeztetjük a teendőket, pl. linkeket ajánlunk a 

tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

A teljesség igénye nélkül: ingyenes e-könyvek, 

hírlapok, diafilmek, mesefilmek, mese-

képregények, klasszikus képregények, 

virtuálisan látogatható múzeumok, természeti 

csodák, természetfilmek, állatkertek 

webkamerái. 

Emellett fontos, hogy mindenki hivatalos és 

naprakész információkat kapjon a 

koronavírussal kapcsolatos hatósági 

intézkedésekről, megelőző lépésekről, országos 

és helyi rendeletekről, ezeket is rendszeresen 

megosztjuk honlapunkon.  

Az Internet Fiesta online játékait ajánlottuk az 

olvasóknak és nagyon büszke vagyok, hogy 

cibaki kislány is volt az „Írjuk jól” játék nyertesei 

között. 

Játékokat hirdettünk a honlapunkon: mese-totót, 

Fekete István élete és munkássága-totót és 

Cibakházáról szóló helyismereti totót. Szép 

számmal érkeztek megfejtések, volt, hogy 

megkerestek bennünket, hogy segítséget 

kérjenek a kitöltéshez. 

Az iskolások távoktatása is komoly kihívás elé 

állította a gyerekeket, szülőket és bennünket is. 

Kértek segítséget pl. kötelezően megnézendő 

film linkjét, dolgozatokhoz e-könyveket, 

bibliográfiát, de volt, aki azért hívott fel, hogy 

mondjam már meg, a @ jelet hogyan kell írni. 

Amikor a kábeltévé adása műszaki okokból 

szünetelt, akkor is telefonáltak, mert akiknek 

nincs internetjük, azok nem tudták elképzelni, 

mi történt a tvadással.  

Kapcsolattartás, minden lehetséges módon: 

telefon, Messenger, Viber, e-mail. Egy idő után 

elveszíti az ember az időérzékét is, vannak, akik 

rendre este 8 után aktívak, esetleg hétvégén. A 

külföldön karanténban rekedtek is nagyon 

nehéz helyzetbe kerültek, így a lelkisegély-

szolgálat este 10 óráig is működött nemegyszer.  

A világjárvány következtében az emberek nagy 

része a négy fal közé szorult, lett idő rendezgetni 

a fényképeket, iratokat. 
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Páran elkezdték keresni honnan származnak, hol 

voltak a családjuk gyökerei, rokonai, 

leszármazottai, ismerősei. Szerencsére tudtam 

segíteni a családfakutatásban is, nagyon 

meglepődtem, amikor Franciaországból is 

felhívtak ez ügyben és ahogy sorolta a neveket, 

rögtön tudtam, hogy a dédszüleink testvérek 

voltak. A honlapunkra a helyismereti 

gyűjteményt elkezdtük feltölteni: fotókat, 

filmeket, iratokat, képeslapokat, régi könyveket. 

Minél több dokumentum került fel, annál több 

követője lett a honlapunknak is. Megkértem, 

hogy segítsenek a feldolgozásban, aki adatokkal 

bír az adott dokumentumról, írja meg, hogy 

könnyebb legyen a leírása.  

A nemzeti régiók védelmét célzó petíció 

aláírásában is segítettünk, mert itt is volt aláírva 

jó pár ív, de már nem bírták elvinni a gyűjtő 

személytől, de megoldottuk, feltöltöttük a netre 

az adatokat. 

Emellett maszkokat varrunk és osztjuk ingyen 

annak, aki kéri.  

Sokan nincsenek tisztában azzal a munkával, 

amit mindennap végzünk, hogy egy-egy 

tartalom felkerüljön a honlapra: először 

összegyűjtjük, megszerkesztjük, feltöltjük, 

megosztjuk az olvasókkal. (Nem a manók jönnek 

be éjjel és készítik el nekünk). Amikor 

elakadtunk a honlap szerkesztésében, a 

Verseghy Könyvtár dolgozói mindig 

készségesen segítettek. Így dióhéjba sűrítve a mi 

intézményünk mindennapi munkáját a fent 

leírtak teszik ki, nem unatkozunk, 

megpróbálunk segíteni, becsülettel helyt állni 

addig is, amíg újra kinyithatunk.  
 

Gál Zoltánné  

Cibakháza, könyvtáros 

 

Elment egy gyerekkönyvtáros… 

 
Gyászol a könyvtárosok nagy családja 2020. 

június 13-án elhunyt a Verseghy Ferenc 

Könyvtár osztályvezetője, dr. Horváth Attiláné, 

Jutka néni – ahogyan városunkban és 

országszerte ismerték. 

Aktív, eleven, mozgalmas időszakban volt a 

gyerekkönyvtár vezetője 1973-tól 34 éven át. 

Koordinátora volt megannyi rendezvénynek:  

- a „Kalandos nyár”, a Néplapban megjelenő 

szünidei rejtvénysorozatnak,  

- számtalan hangulatos csoportos 

foglalkozásnak,  

- tanulságos író-olvasó találkozásoknak,  

- felejthetetlen országos (sőt külföldi) sikerű, 

majd húsz évig tartó „Verseghy nyelvművelő 

versenynek”! 

Erős gyerekkönyvtáros közösséget kovácsolt és 

tartott össze, olyan „egy mindenkiért…” jelszó 

alapján. 

„Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, 

amellyel az emberek ügye felé fordulunk”.  

(Márai Sándor) 

Ő ezt maximálisan megtartotta: mindent megtett 

a gyerekolvasókért! Hosszú pályafutása során – 

negyven év – sok-sok ezer kis olvasót nevelt. A 

későbbiekben is kapcsolatot tartott velük, 

érdekelte az életük: szerette a gyerekeket! 

Az egykori közösségünk fogyatkozó csapata 

nevében megköszönöm, hogy sokáig 

munkatársaid lehettünk! 

Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled, drága Jutka! 

 

Szűcs Gyuláné, Mária (ny. gyerekkönyvtáros) 

és a régi gyerekkönyvtárosok: Gizi, Judit, 

Karolina, Kati 
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