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Azt a felkérést kaptam, hogy írjak a szám elejére valami pozitívat. Egyszerűen meg lehetne 

oldani a feladatot, ha betennénk néhány koronavírus tesztet. Az utóbbi időben több kolléga 

átesett a betegségen, lenne miből válogatni. Kacérkodtam a gondolattal, hogy megcsinálom, 

főleg, amikor kiderült, hogy ismét digitális oktatás lesz, az óvoda bezár. Hirtelen a szívemnek 

kedves cikkírás is egy újabb kipipálandó tétel lett a napi feladatlistámon, amit teljesen felülírt 

a gyerek órarendje. 

Tudom, hogy sokan így éltétek meg az elmúlt évet, mégis a rengeteg új kihívás, bizonytalanság 

és feladat közepette még mindig maradt energia és lendület arra, hogy megosszátok 

eredményeiteket, szakmai teljesítményeiteket, történéseiteket a kollégákkal. 

 

 

 

 

 

Böjte Csaba szavaira jól rezonálnak a most következő cikkek. Öröm volt megismerni ezt a 

sokszínű válogatást arról, hogy a könyvtárosok még a legrosszabb helyzetből is a legjobbat 

próbálják kihozni. Innovációk, új szolgáltatások, megújulás, alkotás, minőségbiztosítás… 

Olvassátok érdeklődéssel, örömmel a Kaptárt, mert megerősít minket abban, hogy 

könyvtárosnak lenni a világ legjobb dolga. 

És tudjátok mit? Nem igaz, amiről a sajtóban kárognak, hogy eltűnik a szakmánk, feleslegesek 

a könyvtárak és a könyvtárosok. Tudjátok miért?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden elismerésem a megyebeli könyvtárosoknak! 

 

Czakóné Gacov Katalin 
igazgato@vfmk.hu 

igazgató 
Verseghy Ferenc Könyvtár 

„Bármi, ami az életben történik, az lehet botlasztó, amelyen elesel 

és feladod, de lehet egy dobbantó is, amely még magasabbra emel, 

és még tovább visz az életed útján. Ezért nagyon fontos, hogy ott 

belül, a lelked mélyén tudd elfogadni, hogy van, amit nem tudsz 

megvédeni, de bármikor elölről kezdheted.” 

 

Mert „Nem a legerősebb faj lesz a túlélő, nem is a legintelligensebb, 

hanem az, amelyik a leggyorsabban képes változni.” Darwin 

 

Koronavírus és könyvtárak 

A járványhelyzetre tekintettel  

az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai  

a Könyvtári Intézet koordinálásával  

rendszeresen hírt adtak nemzetközi szinten is a könyvtárak munkájáról. 

https://www.ki.oszk.hu/node/9835
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Szekrényes Miklós: Járványok idején 
megszaporodnak a járványnaplók, mint 
háborúk idején a háborús naplók. Teljesen 
természetes módon az irodalom is reagál a 
maga sajátos eszközeivel az efféle 
kataklizmákra. Emlékszel még, mi volt az az 
esemény vagy eseménysor, ami arra 
ösztönzött, hogy lírai járványnaplót kezdj el 
írni? Egyáltalán, hogyan születtek ezek a 
versek? A munkamódszeredre is kíváncsi 
lennék.  
Jenei Gyula: Karap Zolival (író, filozófus, 
zenész – érdemes rámenni a carPEDIGnem 
együttes honlapjára: –, és kunhegyesi, mint 
én) hosszasan telefonoztunk akkortájt, 
amikor a miniszterelnök bejelentette a 
veszélyhelyzetet. A járványról beszélgettünk, 
a félelmeinkről, és azokról a furcsa, visszás 
lélektani helyzetekről, amiket már 
tapasztalhattunk. Én néha tárcaszerűségeket 
írok a Tiszatájonline-ra, és egy 
járványtémájúhoz épp volt néhány kis 
történetem, s Zoli azt kérdezte, miért nem 
írok egy verses járványnaplót. Abban a 
pillanatban tudtam, hogy megpróbálom.  
Egyébként Zoli is írt a pandémiáról egy 
humoros jelenetet, amit épp a napokban 
közölt A Vörös Postakocsiban:. 
Sz.M.: Mi hajtott valójában, amikor 
elhatároztad (aztán meg is valósítottad), 
hogy a járvány idején lírai naplójegyzetekben 
rögzíted a tapasztalataidat? A kíváncsiság, 
hogy hová fut ki ez az egész? Vagy valami 
egészen más? 
J. Gy.: A versírás, a munka. Hogy írjak. Elég 
rendszertelen vagyok, mondhatnám, lusta. 
Bár sokat dolgozom (vagy legalább ezzel 
áltatom magam), de szinte mindig a 
határidők szorításában. Ez az interjú is, látod, 
az általad meghatározott utolsó pillanatban 
készül.  
Sz.M.: A versek sora március 11-én indul, és 
kisebb-nagyobb megszakításokkal május 4-ig 
folyamatos (mondhatni: végigkövetted az  

 
 
 
első hullám történéseit). Aztán kimarad hat 
hónap, az utolsó vers november eleji. Mintha 
megvártad volna vele a második hullámot. Mi 
az oka annak, hogy a féléves szünet után 
egyetlen verssel le is zárod lírai 
vírusnaplódat?  Azt írod az utolsó versedben: 
„elgémberedett végtag a lélek.” Úgy érezted, 
nem tud már újat mutatni neked ez a 
járvány? Ami megtapasztalható volt a 
hatásaiból, azt már bőven megtapasztaltad? 
J.Gy.: Bőven mutathat újat a járvány, pedig 
örülnék neki, ha már csak a visszahúzódását 
láthatnám. De úgy tűnik, mi hamarabb 
kifáradtunk, mint a vírus.  
Márciusban új volt a karanténlétezés, a 
viszonylagos bezártság, a szorongás, az 
óvatos séták, vásárlások, ahogy hallgattuk a 
híreket, s kutattunk utánuk a neten, 
találgattunk, reménykedtünk és szoktuk a 
távoktatást. Május 4-én gyakorlatilag 
visszatértünk az iskolába, írásbeli érettségit 
felügyeltem. És észrevétlenül oldódtunk bele 
a nyárba, amibe aztán egy-két sörözés is 
belefért a Tisza-parton. Veled is.  
Amikor befejeztem a járványnaplót, illetve 
tisztázgattam, javítgattam, szétküldtem 
folyóiratoknak, először arra gondoltam, hogy 
kicsit meghúzva lehetne egy ciklus az új 
kötetemben, abban viszont nem találtam 
meg a helyét. Jött az ötlet, hogy esetleg külön 
kis füzetbe megjelentethetném, mondjuk 
szeptemberre, amikorra a második hullámot 
ígérték. Egyértelmű volt, hogy Verebes 
Gyurival beszélem meg a kötetborító tervét. 
Aztán arra gondoltam, hogy néhány grafikát 
is adhatna a kötetbe. De akár többet is 
csinálhatna. Mondjuk lehetne közös kötet, 
ami nagyjából hasonló arányba tartalmaz 
verseket és grafikákat. Végül az utóbbi 
kéréssel kerestem meg, s ő egyből ráállt, de 
akkoriban volt a művésztelep átadása, a 
festészet napjára készülődés, úgyhogy a 
megvalósítás folyamatosan csúszott.  

„ha az isten, az ördög és a vírus is úgy akarja” 

beszélgetés Jenei Gyulával a tavalyi év végén megjelent Légszomj című kötetéről 

 

https://carpedignem.webnode.hu/
https://tiszatajonline.hu/?tag=jenei-gyula
https://www.avorospostakocsi.hu/2021/02/09/hatha-csak-natha/
https://verebesgyorgy.com/
https://verebesgyorgy.com/
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November elején úgy éreztem, hogy ha 
megjelenik a könyv karácsonyra (megjelent), 
illene frissíteni az anyagon, hogy időben is 
közelebb legyen a záróvers az olvasóhoz, s 
akár reflektálni kicsit a féléve lezárt naplóra. 
Végül az egyik nap írtam egy hosszabb 
szabadverset, pontosabban egy nap többet 
is, amit akár tizenegy külön bejegyzésre is 
bonthattam volna, ha nem a naptáridő 
szervezi a kötetet. 

 
Verebes-Nagy Edit felvétele 

Sz.M.: Mióta vagy Verebes Györggyel és a 
munkáival beszélő viszonyban? Neked miért 
fontos az ő személye, miért fontos, hogy a 
kötetben az ő grafikái szerepelnek? 
Egyáltalán: hogyan dolgoztatok együtt? 
J.Gy.: Gyuri munkáival legalább tizenöt éve 
vagyok beszélő viszonyban (bizonyság rá ez a 
versem is, amit az egyik szolnoki kiállítását 
látva írtam), vele meg annál is régebben. 
Nagyszerű művésznek tartom, 
munkakapcsolatunk hosszú időre nyúlik 
vissza, több kötetem borítóját tervezte, az 
Esőben is együtt dolgozunk, képszerkesztője 
a lapnak.  
Hogy hogyan dolgoztunk együtt? Először a 
napló készült el, de valamikor nyár végén 
sokat beszélgettünk, milyen legyen a könyv. 

Mindenki megéli valahogy a 
járványhelyzetet, s az hat rá. Abban 
maradtunk, hogy Gyuri nem a szövegekhez 
készít illusztrációkat, hanem a saját 
élményanyagát, a helyzettel kapcsolatos 
gondolatait vetíti bele a képekbe. Így lett. 
Viszont érdekes, hogy a grafikák és versek 
mégis mennyire rímelnek egymásra. S még 
érdekesebb, ha elmondom, hogy Gyuri csak 
öt-hat képet jelölt meg, hogy azokat melyik 
vershez kellene tenni, a többi helyét a könyv 
grafikai tervezője, tördelője, Cselle Judit 
találta meg, s illesztette őket egymáshoz. 
Mert a versek és a képek valami nagyon 
hasonlóról szólnak. És erősítik egymást. Azt 
hiszem.    
Sz.M.: Többször is hangsúlyozod a 
versekben, hogy a lírai én hipochonder. 
Bizonyára láttál a környezetedben olyanokat 
is, akik nem azok. Hogy érzed? Könnyebben 
viselik a járvánnyal járó korlátozásokat azok, 
akik rendíthetetlenül egészségesnek 
gondolják magukat? 
J.Gy.: Szerintem több hipochonder létezik, 
mint ahányan bevallják maguknak, vagyis az 
ismerősi köreinkben jóval többen vannak, 
mint akikről tudunk, mert nem mindenki 
beszél róla. A tágabb környezetemben is 
vannak, akikről nem gondoltam, hogy 
hipochonderek, de most a járványidőben 
mégis annyit és úgy hisztiznek a közösségi 
oldalakon, hogy legalábbis gyanúsak. És most 
nem az illő és kötelező óvatosságról, a 
szabályok betartásáról beszélek. Az 
természetes kellene, hogy legyen.  
Sz.M.: Verseidben nemcsak a betegség 
lehetősége, de a halál ténye is meg-
megjelenik. De, mint az az igazán jó 
irodalomnak szokása, elrugaszkodsz ezektől 
a témáktól. Ha szabad ezt a szót használni, 
dobbantóként alkalmazod őket ahhoz, hogy 
általánosabb érvényű lírai megállapítások 
közelébe juss. A Tandori-féle helyből távol elv 
ebben a kötetben is megvalósulni látszik. 
Viszont egyáltalán nem vagy optimista. Hogy 
látod most? A járvány vége hozhat valamiféle 
katartikus megtisztulás élményt? Vagy? 

http://www.jeneigyula.hu/book/view/11#bookItem_203
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J.Gy.: Örülök, ha ez a Tandori-elv megvalósul, 
bár még sosem hallottam róla. Hogy a 
járvány végével kapcsolatban mit várok, azt 
megírtam a Légszomjban. Amúgy töretlenül 
optimista vagyok. Ennek bizonyságául álljon 
itt egy pár évvel ezelőtt írt versem: 

Sz.M: Költő, szerkesztő és tanár is vagy. Hogy 
látod a költő, a tanár és az Eső lehetőségeit 
most, a harmadik hullám kezdetén? Mit vársz 
az egyes „szerepeidben”, milyen rövid- és 
hosszú távú esélyek nyílnak vagy csukódnak 
szerinted? 
J.Gy.: Teszem a dolgomat, ahogy a 
körülmények (meg amíg a vírus) engedik. 
Szerkesztőként épp egy lapzártához 
közeledünk, mondhatnám: határidőhöz. És 
próbáljuk összerakni a folyóirat körül a 
gazdasági évet. Vannak még 
bizonytalanságok, kiforratlanságok, mégis 

úgy tűnik, azt remélem, hogy az elmúlt négy 
évhez hasonlóan a következő négy anyagi 
háttere is megnyugtató lesz. Mindez a lap 
színvonalában is megmutatkozik.  
Tanárként az online oktatással kínlódunk két 
hónap kihagyással lassan esztendeje. Nem jó 

ez, főleg a diákoknak. Úgy értem, 
pszichésen nem jó. A tanulás meg… Aki 
akar, s eddig is akart, az el tudja 
sajátítani az anyagot. Aki korábban 
sem akart, akkor is a kisebb ellenállást 
kereste, most sem fog megszakadni. 
Vagyis kevesebbet fog tudni. De hát az 
ember középiskolás korában már 
bőven felelősséggel tartozik a sorsáért. 
Én sem hibáztathatok senkit, hogy nem 
tanultam meg például oroszul, pedig 
tíz évig tanítottak. Egyébként 
sajnálom, hogy nem tanultam meg. 
Akár oroszul. 
Ami a verseket illeti, négy év anyagából 
összeállt a következő kötetem. 
Könyvhétre tervezte a kiadó a 
megjelentetését, de még a pályázat 
sincs kiírva, meg annyi a 
bizonytalanság, hogy talán nem is baj, 
ha őszre csúszik. Akkorra talán 
visszaállhatunk a normál 

kerékvágásba. (Ha megérjük…) 
Sz.M.: Gratulálok a kötetedhez, s miközben 
köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy 
belátható időn belül újra találkozhassunk egy 
„élő” irodalmi rendezvényen. 
J.Gy.: Az jó lenne! Beszélgethetnénk, 
olvasnék verseket a Légszomjból, Gyuri meg 
zenélhetne, billentyűzhetne közben vagy 
alatta. Csináltunk már ilyet. A könyvbéli 
rajzaiból pedig lehetne egy jó kis kiállítást 
rögtönözni. Várom már nagyon. 
  

látom közeli ismerőseimet, hozzátartozóimat,  

magamat. ahogy valami padon ülünk: egyszerre  

mindig csak egyvalaki. ősz van, jön a tél,  

a hideg. aztán mint egy elfeledett jégtömb, el- 

dőlünk. fagyott arcunk a földön, a hóban. a szánk  

nyitva, s bőrszínünk a fagyás színeit  

mutatja. később tavasz lesz, kiolvadunk,  

s történik mindaz, ami ebből következhet –  

tavaly levélhullástól hóolvadásig figyeltem  

a járda mellett egy döglött macska előbb táguló,  

férgektől pulzáló, majd szétrobbanó tetemét.  

amíg csak a csont meg a bőr meg a szőr maradt.  

a végén már büdös sem volt. ez a micsoda meg  

pörög, kering és egyre csak száguld az értelmetlen  

tágulásban. s mindezt kívülről látom (ahogyan  

isten látná). de nem ijeszt. és szomorú sem vagyok.  

inkább megnyugtat ez az egész. 

Szekrényes Miklós 

szekrenyesm@vfmk.hu 

Könyvtáros 

VFK Szandaszőlősi Fiókkönyvtár 

mailto:szekrenyesm@vfmk.hu
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2019. augusztus 1-vel létrejött a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa, amely a Neumann 

János Egyetem Gazdálkodási Karának Debreceni Egyetembe történő beolvadása révén 

valósult meg nagy változást hozva Szolnok város felsőoktatási intézményének életébe. A 

Debreceni Egyetem új campusának a célja a 40 éves szolnoki felsőoktatás hagyományainak 

megőrzése és folyamatos fejlesztése. A campusban jelenleg a Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara folytat oktatási tevékenységet felsőoktatási szakképzési-, alap- és 

mester szakokon. 

A Debreceni Egyetem szenátusának döntése következtében a Neumann János Egyetem 

Könyvtár és Információs Központ Gazdálkodási Szakkönyvtára a Debreceni Egyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtár (DEENK) részeként működik tovább. 2019. augusztus 1-től a könyvtár a 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Szolnok Campus Könyvtára (SZCK) nevet 

vette fel. 

A könyvtár integrálódását előkészítő tárgyalások a nyár folyamán indultak meg. Az 

előkészületek eredményeként a DEENK új szolgáltatási pontjának átvétele a szeptemberi 

tanévkezdetre zökkenőmentesen lezajlott és kialakításra került a DEENK egységes 

szolgáltatási környezete is. 

De hogyan tudtunk egy nagy gépezetbe bekapcsolódni és miként alakul könyvtárunk jövője? 

Erre keressük most a választ. 

Új munkatársként a szeptemberi nyitás előtt 3 napot töltöttünk Debrecenben a DEENK 

asszimilációs programjának keretében, így támogatva és meggyorsítva beilleszkedésünket a 

szervezetbe. Ezeknek a napoknak a célja a kölcsönös megismerés, a személyes kapcsolatok 

kialakulása, amely megalapozta a hatékony együttműködést. 

A DEENK nagy figyelmet fordít a folyamatos 

karbantartásra, fejlesztésre; fontos számára, 

hogy a napi működés során a tárgyi és 

infrastrukturális feltételek megfelelő 

formában álljanak a felhasználók és a dolgozók 

rendelkezésére. Ennek fényében megújult a 

dolgozói munkakörnyezetünk: új ergonomikus 

székek kerültek beszerzésre, valamint a 

számítógép eszközparkunk is teljes 

átalakuláson ment keresztül, így ma már 

korszerű gépeken végezhetjük a munkánkat és 

nemcsak mi, könyvtárosok, hanem az olvasók 

is. Egy vállalkozó segítségével a könyvtár növényei is megújultak, a nyári tűző napfénytől pedig 

most már az újonnan felszerelt szalagfüggönyök óvnak bennünket. 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Szolnok 
Campus Könyvtára  

Bemutatkozás 
 

Szolnoki Campus 

https://szolnokcampus.unideb.hu/
https://econ.unideb.hu/
https://lib.unideb.hu/
https://lib.unideb.hu/
https://lib.unideb.hu/hu/szolnok-campus-konyvtara
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Az elmúlt évben keményen meg kellett dolgoztatnunk a bicepszeinket; a Corvina Integrált 

Könyvtári rendszer elindulásával elkezdődött a szolnoki könyvállomány honosítása. 75 ezer 

kötet vár arra, hogy bekerüljön a Corvinába. Megtanultuk a CIRC (kölcsönző modul) és CAT 

(katalogizáló modul) modul használatát, folyamatos az aktív felhasználók átemelése, 

megugrott a könyvtárközi kérések száma, a speciális adatbázisok, a könyvtár online 

szolgáltatásai az egyedi igények kielégítésére alkalmasak. 

A DEENK szolgáltatásaiban mindenkor a felhasználók 

igényeit helyezi a középpontba. A fiatalok részéről igény 

mutatkozott, hogy olyan szépirodalmi könyvek is 

kölcsönözhetőek legyenek, amelyek az ő 

érdeklődésüknek megfelelő. A kérést megvalósítottuk, 

így került kialakításra egy ifjúsági sarok. 2020 

októberében megtartottuk első karspecifikus 

tréningjeinket szakdolgozatírás és a hivatkozáskészítés 

témakörében. Ez a felhasználóképzés a DEENK oktatási 

tevékenysége iránti igényt mutatja a hallgatók és az 

oktatók részéről is. A tréninget szolnoki könyvtáros 

kolléga tartotta . Sokat kell tanulnunk, képeznünk 

magunkat könyvtárosként, hogy megfelelő színvonalon 

tudjuk átadni az adatbázisok használatát a felhasználók 

részére. Kinyílt a világ a hallgatók, az oktatók és 

szerintem előttünk, könyvtárosok előtt is. 

A szolnoki oktatók előtt megnyílt az iDEa Tudóstér, amely a Debreceni Egyetem profil-

adatbázisa, ahol egy helyen látható az egyetem kutatóinak és egyes egységeinek tudományos 

munkássága. Az iDEa Tudóstéren egyéni profilja van az egyetem kutatóinak, kutatási 

egységeinek, doktoranduszainak és pályázatainak. A profil tartalmazza a kutató személyes 

adatait, intézményi affiliációját, oktatott tárgyait, teljes publikációs listáját, valamint az 

ezekhez kapcsolódó statisztikai adatokat. Szolnokon folyamatos munkát adott az elmúlt 

időben az oktatók segítése, hogy megismerjék és használják az oldalt. 

Kinyílt és bezáródott a könyvtár ajtaja 2020 márciusában. Nem gondoltam volna, hogy egyszer 

a hallgatót kell arról megnyugtatni, megerősíteni, hogy ne féljen, minden rendben lesz. Így 

indultunk a járvány elején… 

Bár a járványhelyzet miatt hetek óta zárva tart a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtára, az olvasóknak, kutatóknak nem kell nélkülözniük a DEENK szolgáltatásait, hiszen 

azok nagy része mára online is elérhető. A tapasztalatok azt mutatják, nem csökken a könyvtár 

látogatóinak száma – írja az unideb.hu.  

Szerintem mi, akik dolgozunk, így tudunk hathatósan védekezni a félelemjárvány ellen. A 

lényeg: muszáj kapcsolatban lenni azokkal, akiket szeretünk! 

 

  
Teleki Józsefné 

Ügyfélszolgálati osztály 
teleki.jozsefne@lib.unideb.hu 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
Szolnok Campus Könyvtára 

Szolnoki Campus 

https://tudoster.idea.unideb.hu/
https://hirek.unideb.hu/hu/hir/20200415_konyvtarlatogatas-online
mailto:teleki.jozsefne@lib.unideb.hu
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Intézményünk első benchmarking 

elemzése 2017-ben készült el. A 

minőségirányítási projekt keretében 

elvégzett elemzés lényege saját 

szolgáltatásaink és folyamataink minőségi 

összehasonlítása más intézményekkel. A 

kapott eredménnyel (országos viszonylatban) 

meghatároztuk az intézmény relatív 

helyzetét, javítási lehetőségeket, 

beavatkozási pontokat és fejlesztési 

lehetőségeket. Képet kaptunk a vizsgálatban 

részt vevő intézmények eredményeiről, 

helyzetéről. 

Elemzésünk elkészítéséhez az évente 

megrendezésre kerülő két országos könyvtári 

rendezvénysorozatot választottuk: az 

Internet Fiesta és az Országos Könyvtári 

Napok programjait. A résztvevő 19 megye 

adatainak felhasználásával a kapott 

eredményekből táblázat, diagram és 

szöveges értékelés készült. A következő évek 

eredményeit összehasonlításképpen 

folyamatosan gyűjtöttük, feldolgoztuk, 

táblázatba foglaltuk. Szép eredményt értünk 

el a csatlakozott intézmények számában, 

programszámban, résztvevők létszámában és 

korosztályok szerinti megoszlásban. Az 

Internet Fiesta programsorozatban a megyék 

viszonylatában 5. helyet, az Országos 

Könyvtári Napokon 6. helyet tudhatunk a 

magunkénak. Figyelembe vettük azt a tényt 

is, hogy a megyék eltérő településszámmal 

rendelkeznek. A legmagasabb településszám 

358, mellyel Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

rendelkezik, megyénk településszáma 78.  

2018-tól olyan benchmarking elemzés 

is született, ahol a Verseghy Ferenc Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény 

intézményrészlegeinek eredményeit 

hasonlítottuk össze. Szintén a két országos 

programsorozathoz kapcsolódóan vizsgáltuk, 

hogy milyen hatékonyan tudjuk szervezni a 

programjainkat, mozgósítani a különböző 

korosztályokat. A statisztikai adatok 

elemzése során lehetőségünk volt 

tájékozódni a hibákról és javítani azokon.  

 A 2020-as év egy olyan helyzetet 

teremtett, amire a könyvtárak sem voltak 

felkészülve. A napi munkánkat, 

programjainkat újra kellett gondolni, 

tervezni. Ebben az évben több hónapon 

keresztül az online térben, a közösségi 

oldalainkon tudtunk kapcsolatot tartani 

olvasóinkkal, vagy megvalósítani 

programjainkat. Ilyen helyzetben kellett 

mindkét országos programsorozatot 

megszervezni. Intézményünk gyorsan reagált 

a kialakult helyzetre, és sok színes programot 

nyújtott az érdeklődőknek. A kapott adatokat 

nem hasonlíthattuk össze az előző évekéivel, 

hiszen más körülmények között történt a 

megvalósítás. 2021-ben az Internet Fiesta 

még hasonlóan az online térben fog zajlani, 

ám már a tavalyi év tapasztalatával kezdjük 

szervezni programjainkat.  

A benchmarking elemzések készítése 

közben sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 

Megfigyeltük, hogyan változik 

teljesítményünk a másik könyvtárakhoz, és 

önmagunkhoz képest. Az eredmények 

megmutatták, mely területeken vagyunk 

sikeresebbek másoknál, vagy mely terület 

szorul fejlesztésre.  

  

Gálné Weiger Éva 

gyermekkönytáros, intézményegység vezető 

galneeva@vfmk.hu 

VFK Hild Viktor és Közösségi Tér 

A benchmarking hatékonysága könyvtárunkban 

 

mailto:galneeva@vfmk.hu
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Sok mindent borított a járvány ebben az 

évben, de szerencsére a jó dolgokat nem 

tudta mindig! A Verseghy Ferenc Könyvtár 

hagyományteremtő céllal alapított 

vándordíja 2020-ban is gazdára talált. Az Év 

könyvtárosa vándordíj egy kézzel írt 

emlékkönyv, melynek immár harmadik lapját 

is teleírhattuk a könyvtárosság értékeivel, a 

munkatársunk megbecsült munkájával. 

A díjat a közösség szavazatai alapján 

nyerheti el az arra legérdemesebb 

könyvtárszakmai munkakörben dolgozó 

munkatárs. Az eljárás jelölési és szavazási 

szakaszból áll. Minden munkatárs jelölhet 

egy, a könyvtári területen dolgozó, nem 

vezető beosztású munkatársat. A jelölőlapon 

röviden meg is kell indokolni a választást a 

jelöltnek az aktuális évben nyújtott 

kiemelkedő teljesítményének leírásával. 

Mindig nagy öröm olvasni ezeket, mert 

nemcsak a szakmai munkát, de a munkatárs 

jellemzését is meghatóan írják meg a 

kollégák. A választást lebonyolító 

Humánerőforrás munkacsoporthoz 2020-

ban összesen 17 jelölés érkezett 4 

munkatársra. Ebből hárman szerezték meg a 

kellő számú támogatót, így ők kerültek fel a 

szavazólapra. A jelöltek az intézmény 

teljesen különböző munkaterületein 

dolgoznak: a feldolgozóban, a Hild 

Könyvtárban illetve a Szandaszőlősi 

Fiókkönyvtárban; munkájukkal mégis sikerült 

kivívni a kollégák elismerését. 

A szavazóládát december 7-én zártuk, a 

titkos szavazáson összesen 48-an adták le a 

voksukat. 

 Marsiné Volter Mária 8, 
 Négyesi Ildikó 18,  
 Szekrényes Miklós 20 szavazatot kapott.  

Verseghy Könyvtár Fotótára 

A díj ünnepélyes átadására december 16-

án szűk körben, a járványügyi szabályok 

betartásával került sor, de az átadásról 

készült videófelvételen az érdeklődők 

megtekinthették az eseményt. Az 

emlékkönyv mellett – melynek egy évig 

őrzője a díjazott – a szavazólapra felkerült 

minden jelölt díszoklevelet és könyvjutalmat 

vehetett át Czakóné Gacov Katalintól, az 

intézmény igazgatójától. 
 

Nagy szeretettel gratulálunk Szekrényes 

Miklósnak, akinek minőségi munkáját 2020-

ban Az év könyvtárosa díjjal ismertük el! 

 

  

Balázs Ildikó 
Humánerőforrás munkacsoport vezetője 

ibalazs@vfmk.hu 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

Az év könyvtárosa 2020 

 

https://vfmk.hu/2019/06/04/az-ev-konyvtarosa-vandordij-2018/
https://vfmk.hu/2019/06/04/az-ev-konyvtarosa-vandordij-2018/
mailto:ibalazs@vfmk.hu
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Magas színvonalon képviseli szakmánkat, 

rengeteget tesz a kortárs irodalom 

népszerűsítéséért a könyvtár irodalmi életének 

színesítéséért. Számos irodalmi rendezvény 

lebonyolításában működött közre szervezőként 

és moderátorként. A kapcsolatrendszerét, 

tudását is felhasználva népszerű és tehetséges 

írókat hívhatunk az intézménybe. Az alkotó 

vendéget mindig megtiszteli felkészültségével, 

bennünket kollégákat is arra ösztönözve, hogy 

jobban megismerjük a kortárs irodalmat. 

Elindította a SZIA író akadémiát. Stabil 

irodalomkedvelő közösség kezd köré épülni. 

A közösségi média munkacsoport tagjaként, a 

Szanda Tigers brand építőjeként is sokat tesz 

azért, hogy az intézményt minél szélesebb 

körben ismerje meg a város. Az irodalmi 

érdeklődést a COVID alatt is fenntartotta pl. a 

Költészet napi videók megszervezésével. Sok 

esetben ezek a tevékenységek messze 

túlnyúlnak a munkaidőn. 

A látogatóktól nagyon sok pozitív visszajelzés 

érkezik a tevékenységére.  

Az írópályázatokban zsűritagként is részt vesz. 

Ő maga is ír, tevékenysége elismert kortárs 

irodalmi körökben. 
 

 

Szekrényes Miklós 

Munkatársként igazi csapatjátékos, jó 

közösségi ember. Minden ötletre ötlettel 

válaszol. Kollegialitására, sokoldalú 

segítségére lehet számítani. 

Példája ösztönözzön bennünket! 

 
 
 
 
A járványhelyzet miatt 2020 november óta az 
intézmény zárva tart. Ez idő alatt a könyvtár 
munkatársai háttérmunkálatokat végeznek: 
új könyvek feldolgozása, statisztika, 
beszámoló, tervek készítése és tájékoztatás 
tartozik a teendők közé.  
Helyismereti médiafigyelés folyik naponta, és 
a cikkek bevitele, továbbá elavult, 
elhasználódott kötetek kerülnek 
selejtezésre.  

Elkezdődött az új szerver építése, 
informatikai eszközök karbantartása és 
fejlesztése. 
A gyermekkönyvtárban virtuális 
programokat készítenek és szerveznek a 
könyvtárosok. 
A raktári állomány rendezése, és a lejárt 
kölcsönzések hosszabbítása naponta a belső 
munkálatok része. 
 

Mozgalmas élet zajlik a tiszafüredi városi könyvtár falain belül és 

kívül a járvány ideje alatt 

Az év könyvtárosa 2020: Szekrényes Miklós 
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Otthoni munka keretében az adatbázis 
hibáinak javítására, új gyermekkönyvtári 
székpárnák készítésére is sor került. 
 

Tiszafüredi Városi Könyvtár felvétele 

2021 januártól fenntartói engedéllyel 
lehetőség van biztonságos kölcsönzésre 
ajtón kívül, amely közkedvelt a használók 
körében, a könyvtár munkatársai számára 

pedig az olvasószolgálati tevékenység 
folyamatosságát jelenti, amely a hivatásunk 
gyakorlása is egyben. 
A könyvtárosok összekészítik az előre leadott 
igények alapján a könyvcsomagokat, 
amelyek a könyvtár bejáratánál vehetők át az 
asztalon, lezárt csomagban. A könyveket is 
vissza lehet hozni, amelyek egy hétig 
karanténba kerülnek. 
 
Köszönettel, üdvözlettel: 
 

 

 

 

 

 

 

2019. július 9-én a Jászdózsa, Szent Mihály tér 11. 
szám alatti községi könyvtár a látogatók előtt 
határozatlan ideig felújítási munkálatok miatt 
bezárta kapuit. Azért, hogy a szolgáltatás ne 
szakadjon meg, a Petőfi Sándor Közösségi 
Színtérben működött tovább. Az idő elteltével, 
2020. február 20-án már a régi – új, szépen 
felújított épületben voltunk. Az egész könyvtárat 
állományával együtt visszaköltöztettük, és 2020. 
február 27-én nyitottunk meg ismét, a 
könyvtárlátogatók nagy örömére. 
A jászdózsai könyvtár épületének belső és külső 
felújítása, valamint a kerékpártároló építése a 
társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés Jászberény és 
Jászdózsa települések összefogásával tárgyú TOP-
1.2.1-15-JN1-2016-00015 kódszámú pályázatból 
valósult meg. 
A pályázat célja az volt, hogy az épület visszanyerje 
eredeti formáját, amely a község és az egyház 
költségén épült fel 1898-ban és „Csengettyűs 
iskola”- ként funkcionált több évtizeden keresztül.  
A könyvtári rendeltetése 2000. március 15-től 
lépett életbe.  

Az épület helyi védettség alatt áll. Korabeli fényképek segítségével került visszaállításra a régi 
formája, többek között az ajtók és ablakok is. A tetőszerkezet felújítása során a kisharang is 

Prinyi Tünde 
igazgató 

furedlib@gmail.com 
Városi Könyvtár és Információs Központ 

Megújult a jászdózsai könyvtár 

Jászdózsai könyvtár 

mailto:furedlib@gmail.com
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elnyerte méltó helyét a tetőn, melynek a kötele a „régi tanterembe” nyúlik be. Korábban a 
csengettyű meghúzásával jelezték az órák kezdetét és végét a diákoknak. A pandémiás helyzet 
megszűntével egy-egy rendezvény, könyvtári óra kezdetét tervezzük ezzel a kis csengettyűvel 
jelezni. Nagy örömünkre a gyermek- és felnőtt részleg, olvasóterem és a klubhelyiség mellett 
teret kapott a „Régészeti barangolások Jászdózsa múltjában” című kiállítás. A tárlat interaktív 
eszközökkel vonja be a könyvtárlátogatókat a bronzkor rejtelmeibe, felkeltve az érdeklődést a 
történelem különböző korszakai, a helyismeret, a régészet, a kézművesség iránt. Az igényes 
kiállítás és a gyönyörűen felújított épület megtekintésére és programjainkon való részvételre 
invitálok minden kedves kultúrakedvelőt. Annál is inkább, mert minden év áprilisában a 
költészet napja alkalmából itt kerül megrendezésre a Jász- Nagykun megyei versmondó 
verseny. Továbbá könyvtárunk szervezi meg és ad helyet minden év októberében a Jászsági 
mesemondó versenynek is. Csodálják meg könyvtárunkat, csodálják meg településünket, 
amely a Jászságban egyedüliként őrizte meg jászsági településszerkezetét.  

 

 

 

 

 

 

Az alapötlet Erdősné Márta Mária 
kolléganőben fogalmazódott meg 2012-ben, 
hogy a könyvtárostanárok munkaközösséget 
alkossanak. (A kolléganő a mostani Szolnoki 
Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Technikum jogelődjének könyvtárát vezette. 
2018-ban vonult nyugdíjba.) 
Az idők folyamán többször változott az 
intézmény neve, többször változott a 
tagkönyvtárak létszáma, de a 
munkaközösség a fenntartó jóváhagyásának 
köszönhetően még mindig működik. 
A Szolnoki Szakképzési Centrum két 
intézményből alakult meg 2019. július 1-jén. 
A munkaközösség a korábbi intézmények, a 
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum és a 
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
könyvtárostanáraiból jött létre 12 fővel. 

A tagok különféle tevékenységeket végeznek 
(pl.: különböző képzési típusok vannak az 
adott intézményben, különbözőek a napi 
munkát befolyásoló tényezők), mégis 
mindenkinek ugyanaz a célja: a nevelő-

oktató munka támogatása az iskolai könyvtár 
eszközeivel. 
A munkánkat éves munkaterv alapján 
végezzük, amely tartalmazza a közösen 
megfogalmazott célokat, feladatokat, 
határidőket, felelősöket. Félévkor és tanév 
végén munkaközösségi beszámolót 
készítünk. Ezekben szó esik a megvalósított 
célokról, a könyvtárpedagógiai 
tevékenységről, a könyvtárostanár egyéb 
feladatairól, beszerzésekről. A tanév végi 
beszámolóban közzétesszük a könyvtárak 
forgalmi statisztikáit. Ez a statisztika lehetővé 
tesz egyfajta összehasonlítást. Azonban ez 
csak viszonyítási alap lehet, hiszen az 
adatokat több tényező is befolyásolhatja, 
például a tanulói létszám vagy a könyvtár 
nyitvatartása is. 
A célok közül minden évben visszatérő elem 
a tudásmegosztás, a könyvtárpedagógiai és 
könyvtárszakmai továbbképzési lehetőségek, 
az iskolai könyvtár munkáját közvetlenül 
szabályozó dokumentumok szükség szerinti 
átdolgozása, a használt integrált könyvtári 
rendszerekből igény esetén belső 

A Szolnoki Szakképzési Centrum könyvtárosainak munkaközössége 

 

Baranyiné Csomor Katalin 

könyvtáros, művelődésszervező 

jaszdozsakonyvtar@gmail.com 

Jászdózsa 

jaszdozsakonyvtar@gmail.com
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továbbképzés tartása. Az éppen aktuális 
pályázat kapcsán információk megosztása a 
könyvtárosok között, pl.: olvasásfejlesztés 
témaköre, tanulásmódszertan, BaCulit 
módszer megismertetése, amelyet a kollégák 
eljuttathatnak a saját intézményben tanító 
kollégáikhoz. 
Vállaljuk ajánló bibliográfia készítését. A 
2020/2021-es tanévben a téma: a 
projektalapú oktatás és a tanulói portfólió 
készítése. 
A tanév során állandó feladat a 
könyvtárostanár munkáját segítő 
szakirodalom figyelése és erről a 
munkaközösségi tagok tájékoztatása. 
Az értekezleteket személyes jelenléttel 
szoktuk tartani, azonban a pandémiás 

helyzet miatt át kellett állnunk az online tér 
használatára. 
A tanév végén értékeljük az egész éves 
munkát, megbeszéljük, hogy mit sikerült 
végrehajtani az eltervezett feladatokból. 
Amennyiben a körülmények engedik, 
szakmai kirándulással zárjuk a közös munkát. 
Korábban ennek keretében más 
könyvtárakat kerestünk fel, hogy mélyítsük 
szakmai tudásunkat, megbeszéljük az 
esetlegesen bevált eljárásokat. 
Úgy gondolom, hogy ez egy hasznos szakmai 
közösség. Jó, hogy van lehetőségünk 
könyvtárszakmai kérdések megvitatására, a 
kapcsolatok építésére. Bízom benne, hogy 
még sok tanéven keresztül működhet a 
munkaközösség a jövőben! 

Szolnok, 2021. 01. 27. 

 

 

  

Popovics Éva 

munkaközösség-vezető 

popovics.eva@jendrassik.hu 

Szolnoki Szakképzési Centrum 

mailto:popovics.eva@jendrassik.hu
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„A népmese a nevelés 

táltosparipája…” „A mese az élet diadala…” – 

valljuk mi is, ezért gyermekkönyvtárunkban 

évek óta tartunk havi rendszerességgel 

mesefoglalkozásokat, családi mesedélutánt 

Mesélde néven. Ezzel a foglalkozással a 

legkisebbeket szólítjuk meg bevonzva az 

egész családot így a könyvtárba. Ezzel a 

programmal célunk az olvasóvá nevelés már 

egész kicsi korban és élményajándékozás a 

mesék csodálatos erejével. Erre a feladatra 

küldetésként tekintünk. Nagyon fontos 

számunkra, hogy már az egészen kicsi 

gyermekekkel megszerettessük a könyvtárat, 

hogy később is rendszeres látogatóink 

legyenek, hogy átadjunk valamit abból az 

értékből, amit hatalmas népmesekincsünk, 

hagyományos játékaink, mondókáink, találós 

kérdéseink rejtenek magukban. 

A járványhelyzet miatt 2020-ban csak 

egyetlen alkalommal tudtunk személyesen 

találkozni a családokkal. Ki kellett találnunk 

egy új formát, hogy ne szakadjunk el ettől a 

célcsoporttól sem, ezért elindítottunk egy 

online elérhető Mesélde-sorozatot. 

Médiacsoportunk segítségével minden héten 

rögzítettünk egy meseprogramot, és hetente 

jelentkeztünk, jelentkezünk ma is a Fb-on, a 

Youtube-on keresztül egy-egy 

mesefoglalkozással (eMesélde). 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy így még 

több gyermekhez eljutottak a mesék, 

szívesen fogadták és igénylik azóta is.  

A felvételeken elhangzó meséket 

többnyire hatalmas népmesekincsünkből 

választom, de hallhatók kortárs mesék is. 

Remekül használható erre a célra a 

papírszínház gyönyörűen illusztrált 

mesékkel, bábjátékkal is. A Meséldéknek 

minden esetben van egy tematikája; a mesék 

kiválasztását általában egy aktuális esemény, 

az évszak, egy ünnep határozza meg. A 

meséket odaillő népdalokkal, mondókákkal, 

találós kérdésekkel kötöm össze. A találós 

kérdéseket a felvétel megjelenése után a Fb-

on írásban is közzétesszük, és várjuk vissza a 

válaszokat üzenetben. A jól válaszolók 

jutalomban részesülnek.  

Kamerának, nem pedig egy csoport 

csillogó szemű gyermeknek mesélni más 

élmény, más feladat. Amikor jelenlévő, 

lelkes, érdeklődve hallgató, velem együtt 

mondókázó, éneklő gyerekeknek mesélek, 

én is sokat kapok vissza az ő energiáikból, 

élmény számomra is a mesemondás. Ebben 

az új helyzetben feladat az is, hogy 

lelkesedésemet megőrizzem a kamera előtt 

is, ne feledjem, hogy nem egy eszköznek, 

hanem mosolygó gyerekeknek mesélek. 

Ebben nagy segítségemre van a felvételt 

készítő kolléganőm, aki nem csak 

munkatársként, hanem mesehallgatóként is 

jelen van a kamera mögött .  

Fontosnak tartjuk, hogy a járvány 

adta helyzetben is, a zárt ajtók mögül is 

gondoskodjunk olvasóinkról, látogatóinkról. 

Nem hagyható magára senki, nem fosztható 

meg a közösségtől, a kultúrától. Ezért 

igyekszünk a legkisebbekkel is folyamatos 

kapcsolatot tartani, megakadályozni, hogy 

elfelejtsenek bennünket, a könyvtárukat, a 

meséket. 

  

Székácsné Tálas Gabriella 

könyvtárvezető 

martfuvarosikonyvtar@gmail.com 

Martfű Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 

Új szolgáltatás a zárt ajtók mögül a Martfű Városi Könyvtárban 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ec2LrscFvg&t=1s
mailto:martfuvarosikonyvtar@gmail.com
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A Babázó foglalkozás 2010 óta működik heti 

rendszerességgel (szerdánként 9:30-tól) a 

Hild Viktor Könyvtárban, amelynek 

résztvevői a 0-3 éves korosztály és szüleik. A 

foglalkozás célja a korai fejlesztés 

(személyiség-, beszéd- és mozgásfejlesztés), 

az anya-gyermek kapcsolat erősítése, mellyel 

megalapozzuk az olvasóvá nevelést. Ezzel a 

fajta közösséghez való tartozással pedig 

elősegítjük a kisgyermekes családok 

rendszeres könyvtárhasználati szokásait. 

A 2020-as év a járvány miatt új típusú 

kapcsolatteremtési formát eredményezett a 

gyermekkönyvtárban is. Az intézmények (pl. 

nevelési-, oktatási intézmények) többsége 

bezárt, köztük a könyvtár kapui is, így 

legtöbben "home office"-ban dolgoztak. 

Ekkor született meg az ötlet (Farkasné Rácz 

Erika gyermekkönyvtáros), hogy vigyük 

online térbe a Babázót, ezzel támogatva a 

kisgyermekes családokat abban, hogy 

továbbra is átélhessék a közös játék örömét, 

a mondókázás és éneklés során. Az online 

Babázó változatlanul szerdánként került fel 

az intézmény honlapjára és Youtube 

csatornájára, ezzel hozzájárulva az érzelmi 

biztonság megteremtéséhez, hiszen a 

váratlan bezártság minden korosztályt 

egyaránt megviselt. 

 

 

A járvány 2. hullámában sajnos ismét bezárt 

az intézmény az olvasók előtt, így a 

kisgyermekes családokkal való 

kapcsolattartás ismét az online térbe került, 

azzal a különbséggel, hogy a foglalkozást új 

köntösben - egyedülálló módon - élőben 

közvetítjük a könyvtár Facebook oldalán. 

Az Élő Online Babázó sokkal inkább igazodik 
a hagyományosan megtartott formához, 
hiszen a könyvtár megszokott falai között 
történik a bábozás, mondókázás, ölbeli 
játékok a két gyermekkönyvtárossal … 

"Csapó 1"… felvétel indul… 

Minden alkalommal a megszokott 

gyermekkönyvtári környezetben, az adott 

évszak és ünnep figyelembevételével 

tervezzük meg a foglalkozást, igazodva a 

videófelvétel sajátosságaihoz. 

Az olvasói visszajelzések motiválnak 

bennünket abban, hogy amit csinálunk, 

annak értelme és haszna van: így még 

nagyobb lelkesedéssel várjuk az online 

térben is a kisgyermekes családokat csakúgy, 

mint a személyes Babázó foglalkozásokon. 

  

  

Farkasné Rácz Erika és Tuzáné Lukács Márta 

gyermekkönyvtárosok 

era.farkasne@vfmk.hu; tuzanemarti@vfmk.hu 

VFK Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér 

Babázó az online térben 

https://vfmk.hu/2020/11/11/online-babazo
https://vfmk.hu/2020/11/11/online-babazo
https://www.facebook.com/hildkonyvtar
mailto:era.farkasne@vfmk.hu
mailto:tuzanemarti@vfmk.hu
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Szép nyugdíjas éveket kívánunk! 

Kedves Magdi! 
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk. 

Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rád. 
További jó egészséget kívánunk! 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elindította idén az MKE Online Akadémiát. Minden hónap 

utolsó szerdáján két videós előadással jelentkeznek, amelyek az MKE Youtube csatornáján 

bármikor visszanézhetők. Az előadókat a tagszervezetek ajánlásai alapján kérték fel. 

Az előadóinkról az MKE honlapján tájékozódhatnak! 

MKE-HÍREK 

https://mke.info.hu/blog/2021/02/mke-akademia/
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 Tisztelt Kollégák! 
 Kedves Könyvtárosok! 

 
 

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

Írjuk együtt a Kaptár következő számait! 
 

A következő szám várható megjelenése: 2021. június 21. 
Lapzárta: 2021. május 31. 
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CSATLAKOZZON  

KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ! 

KÖVESSEN BENNÜNKET  

A FACEBOOKON IS! 

 

 

BÚCSÚZUNK 
 

 

 

 

 

2021 március elején elhunyt 

Kubicsek Mártonné, aki 1983 és 

1990 között volt a Verseghy 

Könyvtár gazdasági osztályának 

munkatársa. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

 

A Verseghy Ferenc Könyvtár Területi szolgálatának munkatársai várják a 

megye könyvtárosait a Facebookon és az Instagramon is. 

#TRendben 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232/user/100063066421450
https://www.instagram.com/teruletiszolgalat/

