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Amikor pályáztam erre az állásra, és kiderült, hogy 
sikeresen felvettek, valaki azt mondta nekem, hogy a 
világ legnehezebb munkaterületére vállalkozom 
könyvtáron belül. Igen, a munka sokrétű, bár az elmúlt 
időszakban a pandémia miatt úgy érzem még nem 
merítettek bele a mélyvízbe, pl. statisztikai 
adatszolgáltatás.  

Az elmúlt hónapokban, új fogalmakat, kifejezéseket 
kellett tanulmányoznom, mint pl. könyvtárellátási 
szolgáltató rendszer, területi ellátó, területi statisztika, 
települési könyvtár, szakmai nap és még 
sorolhatnám… 

 

 

 

 

 

A tavaszi időszak sajnos megint a bezártságról szólt, 
ezért homeoffice üzemmódban ismerkedtem tovább a 
munkaterülettel. Megszülettek a területi szolgálat 
közösségi platformjai is. Létrehoztunk egy csoportot a 
Facebook-on Könyvtár(os) napjai néven a megyében 
lévő könyvtáraknak, hogy tudjuk tartani virtuálisan a 
kapcsolatot. 

Ezen időszak alatt sok tartalmat 
gyártottunk a települési 
könyvtáraknak, pl. tudásmegosztást, 
kvízeket az Internet Fiestára. Próbáltuk 
online térben tartani a kapcsolatot, 
szerveztünk élő bejelentkezéseket, és 
kis klipeket is forgattunk. Készültünk a 
költészet napjára is egy kis filmmel.  

 

 

 

Területi szolgálat „újonc” szemmel 
 

Erre nagyon egyszerű, és átlátható 
infografikát készített Litkei-Nyíri Anita 
kolléganőm, ami segített az átláthatóságban 
rögtön. 
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Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és tagjaink nagyon aktívak a csoportban. Szeretik 
megosztani egy-egy örömhírüket, érdekességeket, hogy mi történik náluk. 

A másik profilunkat @teruletiszolgalat néven pedig az Instagram oldalán hoztuk létre, és 
folyamatosan építjük közösségünket.  

Szerencsére, ahogy az idő javult, úgy enyhültek a szabályok is, és mi is útnak indulhattunk a 
megyében. Betekintést nyerhettem a területi könyvtárak életébe, megismerhettem új 
kollégákat, kolléganőket. Kíváncsian várom az elkövetkezendő időszakot, amikor már lehet 
rendezvényeket, szakmai napokat is szervezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A versek szeretetére nevelést nem lehet túl korán elkezdeni. Már az anyaméhben növekedő 
magzathoz is jó, ha ritmusosan beszél, mesél és énekel a leendő anyuka. Megszületésük után 
pedig a legelső irodalmi élményt az ölbeli mondókák és dalocskák nyújtanak a piciknek. Ahogy 
telnek az évek a gyermekek a mondókák, a versikék és a rövid mesék világában élnek. Az 
óvodások szinte naponta hallanak és tanulnak meg újabb és újabb mondókákat, versikéket, 
dalokat és meséket. Örömüket lelik ezek mondogatásában, dúdolgatásában. 

S ha ez élményt nyújt nekik, 

akkor biztosítsunk lehetőséget számukra a bemutatkozásra!  

2021-ben harmadik alkalommal hirdettük meg a Verselő Óvodások pályázatunkat. Először 
tizenkét évvel ezelőtt, 2008. április 11-én rendeztük meg a versmondó délelőttünket, melyen 
megyénk több mint 30 versszerető óvodása vett részt. Ezt a régi versenyt élesztettük újra 
2019-ben, amikor tíz szolnoki óvoda 12 nagycsoportos óvodása nevezett be a kedvenc 
versével. 

 
Verselő Óvodások 2008, 2019. - VFK felvételei 

Verselő Óvodások 
Költészet napi megemlékezés a Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárában 

 

 

Bakondi Brigitta 
bakondi.brigitta@vfmk.hu 

könyvtáros 
Verseghy Ferenc Könyvtár 
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Idén rendhagyó módon, a járványügyi helyzetből adódóan „Online Verselő Óvodások” 
versenyt hirdettünk. A szolnoki óvodákat és szülőket arra kértük, hogy videofelvételen küldjék 
be a gyermekek versmondását. 28 videó érkezett a felhívásra. A zsűri az értékelés során több 
klasszikus és kortárs költő versét hallgathatta meg az ifjú versenyzők tolmácsolásában. A 
zsűritagok jegyzeteltek, értékeltek és végül díjaztak: minden versenyző arany vagy ezüst, vagy 
bronz fokozatú minősítést kapott. 

Szeretnénk a hagyományt folytatni, és minden évben megrendezni a Verselő Óvodások 
versmondó délelőttünket a Városi Költészet napi rendezvénysorozat eseményeként, ahol 
városunk legifjabb lakói mutathatják meg tehetségüket. 
 

 

 

 

 

 

volt egyszer egy gyermekkönyvtár. Mi 
történik itt nap mint nap? A gyerekek 
csendben ülnek, olvasnak, tanulnak, vagy 
épp a könyvek között válogatnak… 

No, ez igen félrevezető kép. Egy igazi 
gyerekkönyvtárba jönnek a csoportok, akik 
úgy távoznak, hogy jönnek máskor is, mert 
olyan jókat mesélünk nekik és játszunk velük. 
Jönnek klubfoglalkozásra a babák és a 
mamák, akik a mindennapi rutinból 
kizökkennek, beszélgetnek egymással, 
szakavatott védőnőtől tanácsot kérnek, és 
természetesen a kicsiknek és maguknak is 
kölcsönöznek könyveket. Jönnek a Cimborák, 
akik végre nemcsak saját iskolájuk tanulóival, 
nemcsak osztálytársukkal találkozhatnak, 
hanem más gyerekekkel is; amúgy 
mellékesen egy kis könyvtári-irodalmi 
játékon is részt vesznek. Iskolán kívüli időben 
többen itt készülnek másnapra, vagy csak 

épp bekuckóznak, és megbeszélik a világ(uk) 
folyását. Munkaidő után a családok beülnek, 
a mesesarokban olvasnak a gyerkőcöknek a 
könyvekből, vagy a kicsik a benti játszótéren 
játszanak, míg a nagyok – fél szemük 
csemetéjükön – beszélgetnek egymással. 

2020. március 11…  

A vírus tüskéi behatoltak a könyvtár életébe 
is. Elhallgatott a gyerekkacaj, kiürültek a 
terek. Persze, egy könyvtáros ilyenkor is 
feltalálja magát: rendet rak, selejtezi az 
elhasználódott vagy elavult 
dokumentumokat. A könyvkiadás sem 
szünetel. De egy élő gyermekkönyvtár után 
bizony nagy a csend. Hiányoznak a kis 
olvasók, családok… Így történt ez nálunk is. 
Vártuk, mikor tárhatjuk ki kapunkat, de 
hiába. Még mindig nem lehetett kinyitni. 
Ekkor ismét elgondolkodtunk. Mi lehet az, 
amivel – az újranyitásra gondolva – szebbé 

Munkácsiné Szabó Katalin 
munkacsi@vfmk.hu 

csoportvezető 
Verseghy Ferenc Könyvtár 

 

Egyszer volt, hol nem volt… 
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varázsolhatjuk könyvtárunkat? 
Legfeltűnőbb: itt-ott a falak – bár nem túl régi 
az épületünk – elkoszolódtak, néhány helyen 
a festés is lepergett. Barátságosabbá kellene 
tenni a bejárati nagy fehér részt.  

El is kezdődött a munka, vettünk festéket, 
kerestünk darab anyagokat; hiszen már 
régen terveztük, hogy a bejáratnál kirakjuk a 
meseposztócska figuráit. De ami volt 
(sárkány, királyfik, palota, táltos) azt csak 
egy-két meséhez tudjuk használni, bővíteni 
kell. Elkészült a boszorkány, a tündér, a 
királylány. Lett templom, hintó, házak. Jöttek 
az állatok, külön az állatmesékhez. A nyári 
nyitásra a 4 méteres falat betöltötték az 
elkészült művek, sőt van, amit már ki sem 
tudtunk tenni. (A nyári táborokban bizony 
nagy hasznát vettük, színesíteni tudtuk vele a 
meseórákat, vagy a gyerekek játszottak velük 
mesét.)  

Ezt követően a Móra Könyvkiadó felhívására 
összegyűjtöttük az általuk kiadott, dedikált 
könyveinket. A legrégebben dedikált kötet 
Rónaszegi Miklós Keserű komédia című 
műve. A szerző 1971-ben járt 
könyvtárunkban. Elkészült a kiállítás is belőle, 
egyrészt virtuálisan, másrészt a feljáratunkat 
díszítette az előző évben. 

Nagy örömünkre a nyár elején ismét 
kinyithattunk! A vakáció táboroztatással telt, 
a tematikus táboraink mellett állandó 
napközis táborral segítettük a szülőket, 
hiszen sokaknak a tavaszi online tanítási 
időszakban elfogyott a szabadságuk. Sajnos 
az éves Cimbora táborunk nem volt 
megvalósítható. Székre, testvérvárosunkba 
utaztunk volna el a néptáncos gyerekekkel, 
ahol komplex program keretében 
ismerkedhettek volna meg a település 
hagyományaival, meséivel, táncaival, de nem 
volt tanácsos Erdélybe elutazni. A Cimborák 
is igényelték a kapcsolattartást, de ők már 
nagyok a napközis táborhoz, így – Csukás 
István előtt fejet hajtva – klubunk facebook- 
oldalára jómagam feltettem a Vakáció a 
halott utcában című regényének interneten 

elérhető kiadását, majd apránként 
feladatokat adtam hozzá. Ez volt az első lépés 
az online jelenlétben, amelyben nem kértem 
visszajelzést, inkább csak szórakoztatásnak 
szántam – természetesen megbízható 
digitális források becsempészésével. 

Az ősszel újra indult a tanév: megtartottam 
az első Cimbora Klubot, az Őszi Könyvtári 
Napok keretében még elkezdtük a Szerdai 
Szöszmötölő névre keresztelt kézműves 
foglakozásunkat, valamint a könyves 
vasárnapi 7 mese című mesedélelőttje is 
sikeresen lezajlott. Éppen indult volna az 
Óvodások Hete, valamint egyre több tanító, 
tanár jelentkezett be könyvtári foglalkozásra. 
Ám ekkor már érezhető volt a következő 
hullám szele. Sorban le is mondták a 
látogatást… Majd november 11-én ismét 
bezártunk. 

Ekkor ismét átköltöztünk az online térbe. 
Eleinte a Cimbora oldalra egy-egy színes 
információ került fel a jeles napokról, majd a 
könyvtár honlapjára adventi kalendáriumot 
készítettünk. Folyamatosan voltak 
nyithatóak az ablakok, melyek mögött 
információkat találhattak a gyerekek a 
karácsony jelképeiről, szokásokról. 
Természetesen a könyvajánlás sem 
maradhatott el, valamint barkácsötletekkel, 
játékokkal egészítettük ki az oldalt. 

A Miklós TV-vel kooperálva vettük fel az első 
mesét, melyet kézműves foglalkozással 
egészítettünk ki, a Szerdai Szöszmötölőt 
helyettesítve. Folytattam a jeles napok 
ismertetését; majd a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódóan szinte minden napra egy-egy 
információ került fel a facebookra, például a 
tojásfestésről, a nyúlról, népszokásokról, 
ételekről. Természetesen a könyvajánló 
innen sem maradhatott el. Játékkal, 
kézműves foglalkozásról szóló videóval 
színesítettem a feltett anyagot. 

Kis olvasóinkat folyamatosan tájékoztattuk 
újdonságainkról.  

A gyermekkönyvtár is aktívan részt vett 
abban, hogy a gyerekek ne maradjanak 
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dokumentumok nélkül. Az udvari 
kölcsönzéskor megtöltöttünk több 
könyveskocsit is, majd a beérkezett 
kéréseket raktuk össze használóinknak. 

Az terjedt el a közvéleményben, hogy a mai 
gyerekek az online térben jól érzik magukat, 
de nekem más a tapasztalatom. Az utcán 
találkozva kis olvasóinkkal, beszélgetve velük 
bizony mondják, hogy már nagyon várják, 
hogy bevessék magukat a könyvtári térbe, 
élőben hallgathassanak mesét, nem egy 
monitort bámulva. A felnőttek is megosztják 
velem kölcsönzési szokásaikat, a könyvet, 
mint a ruhát, fel kell próbálni: bele kell nézni, 
beleolvasni. Bár online katalógusunk az előző 
évtől tartalmaz ismertetőt, életkori ajánlót is, 
de ez nem ér fel azzal, hogy a könyvet kézbe 
vegyék, beleolvassanak, -lapozzanak 
olvasóink. 

Hamarosan kezdődi a nyári szünet. 
Táborainkat meghirdettük, lassan 
jelentkezgetnek is rá. Az ősztől – reményeink 
szerint – a könyvtári foglalkozásokat is 
elindíthatjuk, már az osztályok és a klubtagok 
is nagyon várják, hogy jöhessenek. Mi is 
várjuk őket.  

Az online jelenlét több dologban is hasznos 
volt: egyrészt többen megtanulták 
katalógusunkat használni, a továbbiakban 
bátrabban fogják kérni a könyvcsomag 
összeállítását. Az online jelenlétünk is 
praktikusabb lesz az elkövetkezendőkben. 
Másrészt foglalkozásainkat, táborainkat az 
időközben kitanult internetes játékokkal 
színesíteni tudjuk majd. A csodás 
meseposztónkról már nem is beszélve… 

 

 

 

 

 

  

Olvasásra bírni a gyerkőcöket – főleg 
napjainkban a hosszú otthoni kényszerpihenő 
után –, igen nagy kihívás. Sok gyerek nem 
szeret olvasni, unalmasnak, fárasztónak 
találja azt, de mi gyermekkönyvtárosok állunk 
a kihívás elébe.  

Hisszük, hogy a gyermekek ez irányú 
érdeklődését fel lehet kelteni – és valljuk, 
hogy fel is kell kelteni! – csak meg kell találni 
számukra a megfelelően izgalmas, őket 
érdeklő, korosztályuknak, korosztályukról 
szóló, igényes, szépen illusztrált 
gyermekirodalmat. 

Mivel a gyermekirodalmi paletta – bátran 
mondhatom – igen széles, ezért nagy 
reményekkel indítottuk útjára „EURÓPAI 
KÖNYVES BAKANCSLISTA EXTRÁKKAL” 
olvasási kihívásunkat. 

 

dr. Szecsei Istvánné Pápay Judit 
gyermekkönyvtáros 
bagoly@mail.ivk.hu  

Ipolyi Közművelődési Központ 
Törökszentmiklós 

 

Olvasásnépszerűsítő játék – NANÁ! 
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EURÓPAI MERT európai uniós szerzők műveit 
kínáljuk olvasásra,  

KÖNYVES MERT az általunk ajánlott könyves 
listából kell 10 könyvet kiválasztani, elolvasni, 

BAKANCSLISTA MERT gyűjtőfüzetben kell 
feltüntetni az olvasásra választott könyveket, 

EXTRÁKKAL megfűszerezve MERT kölcsönzés 
és elolvasás után 3 röpke kérdésre kell 
válaszolni. 

Olvasásnépszerűsítő játékaink mindig nagyon 
népszerűek, reméljük ez a mostani is felkelti a 
fiatalok érdeklődését. A játékot 3 korosztályra 
bontva hirdetjük: 6-10, 10-14 és 14-16 
éveseknek. 

Extra lehetőség 1-1 szabadon választott 

regény elolvasása.  

A játék egészen decemberig tart.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Az elmúlt időszakban sok vállalkozás tért át online kommunikációra. Eszközökben nincs hiány, 
mindenki próbálja megtalálni a számára legmegfelelőbbet. 

Mi a Discord alkalmazás mellett tettük le a voksunkat. 

A fiatalok által már egy ismert programról van szó, és az ő javaslataik alapján kezdtük el a 
szerverünk kialakítását. Méghozzá nem is akármilyen módon: a könyvtár tereit és az ifjúsági 
terem berendezését lemodellezve alakítottunk ki kommunikációra alkalmas szobákat, név 
szerint: (Kata)Pult, Galéria, Kerekasztal, Verseghy-terem, Kanapé, Alsó Körasztal stb. 

Honlapunkon, e-mailen, Facebookon, Messengeren, Instagramon eddig is aktívak és 
megszólíthatóak voltunk. Felmerülhet akkor a kérdés, hogy ezek mellett miért is volt szükség 
még egy újabb útra és módra, hogy csatlakozhassunk egymáshoz az online térben? 

Úgy gondolom, elérni könnyen el lehet a fiatalokat sok platformon, mivel könnyen mozognak 
az online térben, sok technikai eszközt, alkalmazást használnak. De ez arra is megfelelőnek 
bizonyult, hogy nem csak kapcsolatot tartsunk velük, hanem közösséget is építhessünk, 
közösségi élményt nyújthassunk. 

Tóth Karola 
karolina@vfmk.hu 

gyermekkönyvtáros 
Verseghy Ferenc Könyvtár 

A Verseghy Könyvtár Ifjúsági részlege – határozatlan időre – felköltözött a 
NET-re 

KKK – Karantén Kalandok a Könyvtárban 
 

Kérjük, buzdítsátok a fiatalokat! 

Húzzák fel a -ot! Játszanak velünk! 

7

 

https://discord.com/
https://vfmk.hu/verseghy-konyvtar/v-reszlegek/v-ifi-terem/
https://www.facebook.com/VFKIfi
https://www.instagram.com/verseghykonyvtarszolnok/
mailto:karolina@vfmk.hu


 
Kaptár 2021. június 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmazásban rejlő lehetőségek miatt számos területen helyt tud állni, akár ideiglenes 
ifjúsági térként funkcionálva is fontos kommunikációs platformként üzemelhet. Könnyű 
kezelhetősége és funkciói megadják a lehetőséget, hogy folyamatosan kapcsolatban 
lehessünk, létrehozhatunk külön szobákat az egyes projektekhez, alkalmakhoz, klubokhoz. 
Akár még arra is lehetőséget ad, hogy az eszközök kijelzőinek „streamelésével” (élő közvetítés, 
képernyőkép-továbbítás) bemutathassuk egymásnak aktuális munkáinkat. (Akár podcast 
készítésével is próbálkozhatunk.) 

Rövid idő alatt 40 fő fölé ugrott a szerverünk használóinak száma, ennek nagy része aktívan 
részt vesz a Discordos közösség életében. Jelenleg majdnem 100 állandó taggal 
büszkélkedhetünk, akik többsége az Ifjúsági részleg állandó tagjai is. 

A klubok tevékenysége ennek az 
alkalmazásnak köszönhetően nem állt 
meg. Folyamatosan működik az Agatha 
Christie-kör, a KönyvKlub, aktív az Anime 
Kör, nyelvtanuló csoportok üzemelnek, 
több szerepjátszó csapatunk is van, 
valamint többször játszottunk 
társasjátékokat is ezen a felületen. A 
tavaly lezajlott online Harry Potter-
vetélkedőhöz is itt tudtunk segítséget 
nyújtani varázslótanoncainknak. A 
klubok a gyerekek igényeit tükrözik, és 
önszerveződéssel jönnek létre, jó példa 
erre a krimik szerelmesei által 
megálmodott Agatha Christie-kör (a kör 
vezetője: Kovács Györgyi ELTE modern 
angol és amerikai irodalom és kultúra 

PhD szakos hallgató). Az Agatha Christie-kör a nagy sikerű krimikör folytatása. A tagok 
általában havonta egyszer találkoznak az ifjúsági részlegben, és vagy egy rendőrségi 
nyomozást játszanak el, vagy egy bírósági tárgyalást rendeznek meg. Az egyes játékokat az ifik 
önállóan szervezik, a témáról és az időpontról szavazással döntenek, a könyvtárosok pedig a 
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megvalósításban segédkeznek (pl. véres lábnyomok a könyvtárban, az ifik kisminkelése 
halottnak stb.). Ilyen alkalom volt például a Panzini-per, Mágnás Elza halála, illetve egy 
szolnoki hármas gyilkosság. A könyvtár zárva tartása alatt online folytatódott a kör. 

Kiemelkedő esemény volt a szerver életében, hogy teret adhattunk, – és egy kreatív feladattal 
készülhettünk – a diákok által nagyon kedvelt, népszerű eseménynek: a 24 órás vetélkedőnek. 
Ezen a kiváló ifjúsági nagyrendezvényen egy adott város, megye vagy térség összes 
középiskolása együtt játszhat.  

A most online keretek között tartott 24 órás vetélkedőn már Discord szerveren (az Agatha 
Christie-körön) kipróbált „Martfűi rém” bírósági tárgyalását sikerült újramodelleznünk. A 
bírósági tárgyalás előkészítéséhez használtuk az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)-
adatbázisban megtalálható cikkeket. Ezek segítségével 10 játékosnak készítettük el a 
szerepleírását, amellyel sikerült egy valós bírósági tárgyalást megvalósítani, eljátszani. A 
szerepleírások csupán instrukciókat tartalmaztak, ezért a résztvevőknek használniuk kellett a 
kreativitásukat és improvizációs készségeiket is. A másfél órás tárgyalás nagyon sikeres volt, a 
középiskolások pozitívan jeleztek vissza, jól érezték magukat. Olyan szintű inspirációt éltek át, 
hogy ha idejük engedte volna, még tovább bontogatták volna a tárgyalás szálait.  

Természetesen az online élet nem áll meg a mémek gyártásánál, a játékoknál és a 
szórakozásnál. Összekapcsoltuk a Discordot a könyvtár YouTube csatornájával, így amint 
kikerül egy új videónk, szerverünk tagjai azonnal értesítést kapnak róla. Természetesen 
folyamatosan megosztjuk itt is a könyvtár híreit, pályázatokat, érdekességeket, fontos 
információkat. 

Sajnos, a kialakult helyzet miatt nem találkozhattunk személyesen a fiatal 
könyvtárhasználóinkkal, de a kapcsolatot továbbra is tartottuk. 

Természetesen akármilyen szuper is ez a kommunikációs lehetőség, akkor sem ér fel a 
személyes találkozás varázsával, de mindent megtettünk, hogy élettel töltsük meg ezt az 
online teret is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röviden a DC-szerverről: 
A Discord egy VOIP (Voice over IP -internetes távközlési) alkalmazás. 
Ingyenes. 
Egyszerű a beüzemelése és használata. 
Szöveges-, képi-, videó- és hangkommunikációra is képes. 
Kisebb méretű fájlok átvitelét is biztosítja. 
Felhasználási célunknak megfelelően személyre szabható. 
Windows/Android/IOS/Linux rendszerekre, valamint Apple Mac-re egyaránt elérhető. 
Moderálható közösségi tér létrehozására nyújt lehetőséget. 
Tartalmak, hírek is könnyedén megoszthatók a használatával. 
Alkalmas klubok működtetésére, és akár játszani is lehet ezen keresztül. 
A fiatalok egyaránt tudnak kapcsolatot tartani a program segítségével, 
mind a könyvtárral, mind a barátaikkal egyaránt. 

Szabó Péter Márk 
pszabo@vfmk.hu 

tájékoztató könyvtáros 
Verseghy Ferenc Könyvtár 
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Magyarországon a nyilvános könyvtárak alapfeladata a helyismereti információk, 
helytörténeti dokumentumok gyűjtése. Cibakházán 1974-óta működik a mai helyén és 
formájában a Községi Könyvtár, és kezdetektől fogva van helyismereti gyűjteményünk, 
melynek gerincét községünk és a Tiszazug történetével kapcsolatos szakdolgozatok és könyvek 
alkotják. Szerény gyűjteményünk gyarapítására, a módszeres gyűjtésre a község kulturális 
örökségének megőrzésére a technika fejlődése egyre nagyobb lehetőséget adott. Az internet 
megjelenése előtt a Néplapban és a helyi Cibaki Hírekben jelentettünk meg cikket, melyben 
kértük az olvasókat, hogy segítsék a gyűjtőmunkánkat. A falu mai és elszármazott lakói 
önzetlenül segítettek, sokan, sokféle dokumentumot, – régi fotókat, nyomtatványokat, 
okleveleket – adományoztak az évek során az intézménynek, melyekből lett egy nagy halom 
feltáratlan „irathalmazunk”. Az internet és a közösségi média megjelenésével könnyebben és 
gyorsabban elérhetjük az embereket, így a helyismereti gyűjteményünk még tovább 
gyarapodott. 

Rájöttünk, hogy hosszú út vezet ahhoz, hogy a dokumentumhalmazból gyűjtemény legyen. Az 
archiválással egyenrangú kérdés a dokumentumok kutathatóvá, visszakereshetővé tétele. 
Elsődlegesen az adományozó neve alatt tartjuk nyilván a gyűjteményeket. Törekedtünk arra, 
hogy az adományozó minden ismeretét feljegyezzünk. Ezután a dokumentumokat 
beszkenneltük, majd csoportosítottuk aszerint, hogy mit ábrázolnak, melyik intézményt 
(bölcsőde, óvoda, iskola, tanácsháza, vízügy, gépjavító, TSZ, kendergyár), és milyen társadalmi 
eseményt mutatnak be (régmúlt paraszti élet mindennapjai, esküvők, egyházi élet, I. és II. 
világháborús képek, iratok, szüreti bált, színjátszókör, tánczenekar, fúvós zenekar). Családok, 
intézmények története kezdett kirajzolódni a behozott hagyatékokból.

 

Cibakházi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye  
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Létrehoztuk a könyvtár facebook oldalát, és feltöltöttük a fényképeket, iratokat, kérve a 
használókat, hogy segítsenek azok leírásában. Alapfeltétel egy-egy helyszín, esemény, 
személyek azonosítása, megjelölése, időbeni elhelyezése. Helybeliek és elszármazottak 
örömmel nézegették a régi fotókat, hozzászóltak: ki van rajta, mikor készült, ki fotózta. Közben 
pedig nőtt a gyűjtemény. Az iskola, az orvosi rendelő és az önkormányzat felújítása során egyre 
több és több régi dokumentum került elő, és lelte meg új helyét a könyvtár raktárában. Károly 
Nóra a megyei könyvtár helyismereti könyvtárosa segítségét kértem, mert az összegyűjtött 
anyag feltárása, rendszerezése, meghaladta képességeinket. Létrehoztuk a könyvtár 
honlapját, és azon belül a gyűjtemények részt: helyi televízió, Cibaki Hírek, fényképek, 
aprónyomtatványok, képeslapok mappákkal. 
Kezdett kialakulni a helyismereti gyűjtemény, kereshető elektronikus formában. A 
kábeltelevízió 400 db DVD-ből álló gyűjteménye hónapokra elég munkát adott. Minden egyes 
DVD-t végig kellett nézni, meghatározni a tartalmát, megvágni a filmeket, feltölteni a könyvtár 
You-tube csatornájára és közzétenni. Megosztottuk a munkát, én vágtam a filmeket, 
rámásoltam külső adathordozóra, munkatársam elvitte, feltöltötte és közzétette azokat. 

2020-ban az örökösök a könyvtárnak adományozták 
Blahó Béla hagyatékát, mely több ezer fotót, diát, 
negatív filmet, szuper 8-as filmeket és egyéb 
dokumentumokat tartalmaz – egész életművet. A 
fotók, diafilmek, fotónegatívok archiválásához a 
KSZR-től kaptunk segítséget. Most ezt a nagy 
hagyatékot kezdtük digitalizálni a kölcsön kapott 
szkennerrel. Régi szuper 8 mm-es filmekhez 
lejátszót is kaptunk, amit először meg kellett 
javítani, és egy képtisztázó készüléket is kellett 
venni, hogy digitalizálni tudjuk azokat. Páratlan 
kincsek ezek a felvételek, filmek. Egy része a 
családot és Cibakházát örökíti meg 1962-től, a többi 
felvételen pedig a nagykövetségi időket jeleníti meg 
(Peking, Jakarta, London, Nairobi). Felvettem a 
kapcsolatot a tiszaföldvári múzeum 
igazgatónőjével, Béres Máriával, mert a múzeum is 
kapott a hagyatékból, megállapodtunk, hogy 
összenézzük az anyagot és segít kiállítást rendezni 
Blahó Béla hagyatékából.Nagyon szomorú látni, 
hogy nem ragaszkodnak a múltjukhoz a családok, 
eladják az ingatlant, mindent benne hagyva – 

bútort, fotókat, iratokat, emlékeket. Szerencsére mára már elterjedt a köztudatban, hogy 
hozzánk be lehet hozni mindent, így is gyarapodik a helyismereti gyűjteményünk 
folyamatosan. Sok értékes és érdekes dokumentumot sikerült begyűjteni, és megmenteni az 
utókornak. 
Már 3 éve, hogy egy nyáron a temetőben diákmunkásokkal elkezdtük lefotózni a sírokat, és a 
sírfeliratokat táblázatba bevinni. Most volt időm, átnézni a meglévő adatokat, és a 
helyismereti gyűjteménybe beilleszteni. A helyismereti óra része az általános iskolai és felnőtt 
oktatásnak is. Érdekes, színes órákat tudunk tartani a gyűjtemény segítségével, 
fotónézegetéssel, filmnézéssel, helyismereti játékokkal, melyeket mi készítettünk (Cibakháza 
dobble, és kártya ). 
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Összegezve: nem akartam ilyen hosszú cikket írni a digitalizálásról, a helyismereti munkáról, 
de aki végigolvasta láthatja, a gyűjtemény létrehozása és gyarapítása folyamatos, aprólékos 
munkát igényel. A karantén ideje alatt volt időnk az évek alatt magunk előtt tologatott, 
időigényes munkák elvégzésére. Egyáltalán nem unatkoztunk, és így sem értünk a végére. A 
könyvtárban létrejött, és folyamatosan bővül egy viszonylag gazdag helyismereti gyűjtemény, 
mely szorosan kötődik a településünkhöz és az itt élő emberekhez. Hiszem, hogy ha ezeket a 
dokumentumokat nem gyűjtjük folyamatosan össze, akkor elvesznek, nem öröklődik meg az 
utódainknak a jövő számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Verseghy Ferenc Könyvtár 

Helyismereti gyűjteménye 1954-ben 

jött létre. 

A gyűjtemény napjainkban kutatók 

számára is jól használható helytörténeti 

szakkönyvtárnak tekinthető. 

Az elmúlt két évtizedben, a digitalizálás 

és az internet vívmányának 

köszönhetően, számos távolról is 

elérhető online gyűjteményt építettünk, 

hogy segítsük a tudományos kutatókat 

és a lakóhelyük történelme iránt 

érdeklődő közönséget. 

 

 

  

Gál Zoltánné 
cibakkonyvtar@gmail.com 

könyvtárvezető 
Cibakházi Nagyközségi Könyvtár 

 

Kitüntetés 

Májusban Sebestyén Gyula emlékérem kitüntetésben részesült 

Fodorné Hámori Ágnes helytörténeti kutató, a Magyar Néprajzi 

Társaság tagja, aki a Tiszafüredi Városi Könyvtár nyugdíjas 

könyvtárosa. 

Forrás: Magyar Néprajzi Társaság honlapja 
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„A költészet funkciója, hogy megtisztítsa a 
szavakat, és újra felragyogtassa őket a saját 
jelentésükben.” - Tóth Krisztina vallja ezt. 

A magyar költészet napját Magyarországon 
1964 óta április 11-én, József Attila 
születésnapján (amely egyben Márai Sándor 
születésnapja is) ünneplik. 

A Martfű Városi Könyvtár olvasóival, 
verskedvelő barátaival az idén április 13-án 
ünnepelte az irodalmat, a magyar 
költészetet, a kortárs költői kultúrát, a 
martfűi versírókat a helyzethez 
alkalmazkodva, rendhagyó módon. Virtuális 
találkozásra ítéltettünk, de hálásak vagyunk 
ezért a lehetőségért is. Programunk 
megálmodója ezúttal is Kengyel Éva volt – aki 
maga is versíró – a szerkesztéskor elsősorban 
arra törekedett, hogy műsorunk üzenete a 
remény legyen, mert erre ma nagy 
szükségünk van. Mint egy gyöngysor voltak 
egymáshoz fűzve a martfűi alkotók és magyar 
költők versei, akik egymásnak adták a szót, a 
gyöngyök pedig csak gurultak… 

 

Nyáry Krisztián író Érzelmi vakcina - avagy 
mivégre olvassunk verseket? című online 
előadásában arra kereste a választ, miért 
tömörítjük az érzelmeinket versekbe? Miért 
írunk, miért olvasunk verseket? Arra jutott, 
hogy a vers bár elsősorban örömforrás, 

hasznos is, hasznát akár tudományosan is 
lehet bizonyítani. Legfőbb „dolga”, hogy 
érzelmi tapasztalatokat adjon át. A vers, a 
költészet képes erre leginkább minden 
irodalmi és más művészeti alkotás között.  
Rímelve a napjainkat meghatározó helyzetre, 
a vers úgy működik, mint a vakcina, 
legyengített érzelmi emlékeket juttat a 
szervezetünkbe, így könnyebb feldolgozni 
akár egy sokkot is. A vers segít az empátia, a 
kreativitás, a nyitott gondolkodás 
képességének fejlesztésében is, segít 
beszélni bonyolult és megmagyarázhatatlan 
dolgokról, olyanokról, amelyekről nem 
tudunk vagy nem akarunk másképpen 
beszélni, segít a nyelvi képességek 
fejlesztésében. 
Mindezért, hasznosságáért, és mert örömöt 
is szerez, verset olvasni érdemes akár 
mindennap! 
Igyekeztünk mi is örömöt szerezni a 
versekkel, a martfűi versírók és magyar 
költők verseivel, ebben Drávai Mária és Nagy 
Eszter voltak segítségünkre.  
A műsorban elhangzottak Babits Mihály, 
Gyurkovics Tibor, Illyés Gyula, József Attila, 
Juhász Gyula, Szabó T. Anna és a martfűi 
versírók, Adamik Ágnes, Czető László, Császár 
Mariann, Jakab Edit, Kengyel Éva, Köszler 
Nóra, Péter Emese, Stonawski József, Sulyok 
Imréné, Urbán-Szabó Béla, Vas Béla versei.  
A műsort egy kötetlen beszélgetés követte 
versajánlóval a költészetről, kedvenc 
versekről. Nagyszerű, lélekemelő élmény volt 
sokakkal együtt ünnepelni, irodalomról 
beszélgetni, látni a találkozástól (bár csak 
virtuálisan), az irodalmi élménytől lelkes 
hallgatóságot. Az együttlét, a közösségi 
élmények felértékelődtek ebben a több, mint 
egy éve tartó megszokhatatlan helyzetben. 
Hálásak lehetünk a technikának, hogy nem 
kell teljes mértékben nélkülöznünk a 

„LÉLEK-KÚT” 

Irodalmi összeállítás a Költészet Napja alkalmából 

Kengyel Éva – Martfű Városi Könyvtár 
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kulturális programokat, sőt akár egészen 
távolról is csatlakozhatunk eseményekhez, 
ahogy a mi ünnepünkön is megtörtént. 

Köszönjük versíróinknak és Dárvai Máriának, 
Nagy Eszternek, Kengyel Évának a felemelő, 
lelket tápláló élményt. 

Az alábbi linken tekinthető meg a Martfű 
Média videós összefoglalója az eseményről. 

 

 

 

 

A hónapot teljes zárlattal kezdtük. Nem működhetett a Könyvcsere-pont sem. Csak az online 
szolgáltatások maradhattak.  

Április 2-án a gyermekkönyvek nemzetközi napját egy online játékkal köszöntöttük, április 12-
től ismét működhetett a Könyvcsere-pont. Ennek értelmében hétfői és pénteki napokon az 
előre kért könyveket átvehették olvasóink reggel 8:30-tól 15:30 percig. A több mint egy 
hónapos kölcsönzési szünet után sokan vették igénybe ezt a szolgáltatást. Arra is ekkor nyílt 
lehetőség, hogy az egyenként érkező gyerekek átvegyék jutalmukat a szavalóversenyen 
nyújtott teljesítményükért a Könyvcsere-ponton. 

A hónap kiemelkedő eseménye a magyar költészet napja. Idén egy helyi költőre, Lévay 
Mihályra emlékeztünk. Újszász „költő-plébánosa” saját korának közismert alakja volt nemcsak 
egyházi körökben, de irodalmárként és országgyűlési képviselőként is. A róla készült 
összeállításunk az „Újszászi töredékekben” olvasható, kiegészítő kiállítási anyagunk a könyvtár 
vitrinjében volt látható 2021. április 9-től április 16-ig. (Oldalbejárat, Damjanich út 2. Minden 
nap, sötétedés után is.) 

Székácsné Tálas Gabriella 
könyvtárvezető 

martfuvarosikonyvtar@gmail.com 
Martfű Városi Könyvtár 

 

2021 áprilisa az újszászi könyvtárban 

 

Nemes Zsuzsa felvétele 
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A kihelyezett QR-kódok segítségével a kiállítás nézegetése közben is böngészhették az 
összegyűjtött korabeli sajtóanyagot, és Sallai Péter előadásában meghallgathatták Hazám és 
az Itt, hol a szép Zagyva ... című versét. Ezek a versek a Dalok a magányból 1894-ben megjelent 
verseskötetben olvashatók. 

A kiállítás létrejöttét többen segítették. A kor miliőjét Konka Györgytől, Krassóiné Gyüre 
Rozáliától és Zagyvarákasról Cinka Istvántól kapott tárgyak (tintatartó, lúdtoll, pipa, 
gyertyatartó, olvasó stb.) segítségével idéztük fel. A kiállítás már véget ért. Online 
összeállításunkat viszont folyamatosan olvashatják, hallhatják webes felületeinken. Köszönjük 
a tárgyakat adók és Sallai Péter segítségét. 

Lévay Mihály kiállított kötetei – az Erzsébet királyné halálára írt gyászbeszéde digitális 
változatával együtt – megtekinthetők a könyvtárban. 

A költészet napjára is készítettünk online játékot, amelyet facebook oldalunkon akár most is 
visszakereshetnek. Ezen a linken most is játszható.  

Visszavártuk gólyáinkat. Visszatértek. Köszönjük a róluk beküldött fotókat, amelyeket 
facebook oldalunkon albumban láthatnak. Örömmel tapasztaltuk, hogy mennyire kötődnek 
településünk lakói a gólyákhoz, hisz van gólyapár, akiket el is neveztek a lakók. Gábor és Ágnes 
az Erzsébet körúton fészkelnek. 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján megemlékeztünk magunkról Jonathan Rudman 
Librarian (Könyvtáros) című dalával. Április 19-26-ig Egy Hungarikum kapcsán címmel újabb 
kiállítást tekinthettek meg az oldalbejáratnál. 

A palackozott üdítők és ásványvizek megjelenése előtt a 
szódát (és a különböző fröccsöket) szinte nemzeti italnak 
tartották. Jedlik Ányos bencés szerzetes már 1826-ban 
állított elő szénsavval dúsított „szóda” vizet és az ő általa 
készített gép tette lehetővé a szikvíz nagyüzemi 
gyártását. 

A szikvíz 2013-ban bekerült a Hungarikumok 
Gyűjteményébe. 

Újszászon először Molnár András pékmester foglalkozott 
szikvíz előállítással 1936-tól folyamatosan, még az 
államosítás után is. Az e mellett boltot, pékséget majd 
mozit üzemeltető Molnár Andrásról Varga Ferenc 
írásából tudhatunk meg még többet. 

A tárgyakat Konka György gyűjteményéből kaptuk 
bemutatásra. A könyvtár oldalvitrinjébe kihelyezett mini 
kiállításunk fotói és tárgyai a múlt század „szódás” 
relikviái. 

A kiállítás a Molnár családon kívül kitért az ÁFÉSZ Szikvíz 
üzemére és a Makai János szikvízkészítőre. 

Április 22. a Föld napja. Erről játékokkal és az Erdei fülesbagoly fészkelőpárok felmérésének 
felhívásával hívtuk fel a figyelmet. A Magyar Madártani Egyesület felhívását ezen a linken 
érhetik el. Júliusig még van időnk az Újszászon fészkelő erdei fülesbaglyok felmérésére. A 
Madártani egyesület a madarak hangjával is segíti felfedezésüket. 
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Április 23. A könyv napja. Erről is egy játékkal emlékeztünk meg online felületeinken. Az anyák 
napjára készülő gyerekeknek kreatív ötleteket osztottunk meg facebook oldalunkon. 

Új könyvekkel gyarapodtunk ebben a hónapban is. Ezekről is tájékozódhatnak webes 
felületeinken. Lehetséges, hogy mire ezt a cikket olvassák, a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők már látogathatják könyvtárunkat, és a polcokon is válogathatnak könyveink 
között. A könyvállomány felülvizsgálata is folyik. Egyes könyveket kivonunk az állományból, 
mások raktárba vagy másik állományrészbe kerülnek. A selejtezett könyveket a Válogass! Vidd 
haza! Olvass! akcióban a könyvtár ablakából hazavihetik. Így is olvasnivalóhoz juthatnak. 

A Városi Könyvtár berendezésének korszerűsítése folyik a NKA pályázati keretből. A munkát 
megkezdtük. A kézikönyvtárból az összes könyvet kipakoltuk. A helyiség teljesen üres. Festésre 
és a műanyagpadló cseréjére vár. Ezt követően rakhatjuk majd oda vissza a könyveket. Ott a 
régi állványok maradnak. Rengeteg munka van még hátra. 

Ha a beoltottak száma eléri a 4 milliót, újra látogathatóak lesznek a könyvtárak is a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők számára. A járványügyi szabályokat akkor is szigorúan be kell 
tartani. Ennek a rendelkezésnek a részleteit a cikk írásakor még nem ismerjük. Mindent 
pontosan közölni fogunk webes felületeinken. 

 

 

 

 

 

 

 

Az első és talán legnehezebb feladat egy versenyen való részvételnél, magának a versenyzőnek 
a kiválasztása, motiválása. Ez különösen nehéz akkor, ha a tanuló szakképző intézményben 
tanul, a verseny pedig inkább közismeretis témához kapcsolódik. Én, a Szolnoki Szakképzési 
Centrum Pálfy-Vízügyi Technikumának könyvtárostanáraként szerencsésnek mondhatom 
magam! 

A 2019/20-as tanévben próbálkoztam először a 
Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen való 
részvétellel.  

Jogelőd intézményünkben könyvtárostanár 
elődöm, Erdősné Márta Mária évek óta indított 
tanulót a versenyen, melyen szép sikereket értek 
el. Többek között az ő biztatására gondoltam, 
hogy az előző tanévben megpróbálok én is 
tanulókat toborozni a versenyre. 

 

 

Sz. Borsányi Anna 
könyvtáros 

ujszaszkonyvtar@gmail.com 
Újszászi Városi Könyvtár 

 

Szakképző intézmény tanulója is szerepelhet sikeresen  

a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen 

 

 

2019/20. tanév országos írásbeli fordulóján iskolánkat 3 
tanuló (Hinek Milán, Bordás Péter, Gonda Márton) 

képviselte a JNSZM Pedagógiai Intézet Könyvtárában. 
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Könyvtárhasználati ismeretek témakört oktatva 9. évfolyamon lehetőségem adódik, hogy 
belelássak, melyik tanulót mennyire érdekli ez a témakör, és milyen ügyesen mozog ebben a 
„világban”. Így találtam rá Hinek Milán, akkor még 9. évfolyamos informatika szakos tanulóra. 
Milán okos, érdeklődő és szorgalmas diák, aki nem csak az órákon teljesített szépen, hanem 
délután szabadidejében is szívesen jött el a könyvtárba, a versenyfelkészítő foglalkozásokra. 
Az iskolai fordulót könnyedén teljesítve, iskolánk 2 másik tanulójával együtt bejutott az 
országos írásbeli fordulóra, ahol a szakképző intézmények rangsorában a 3. helyezést érte el!  

Mindketten nagyon örültünk ennek az eredménynek, büszkeséggel töltött el bennünket, és 
annyira „felvillanyozott”, hogy tudtuk, a következő tanévben újra indulunk a versenyen. 

Az idei tanév azonban a pandémia, és ennek 
következtében az online oktatásra való áttérés miatt 
egészen máshogy alakult. Sokáig azt sem tudtuk, hogy 
az Országos Pedagógiai Könyvtár megszervezi-e a 
versenyt, és ha igen, milyen formában. Milánnal 
azonban úgy döntöttünk, hogy készülünk a versenyre, 
és bízunk a megtartásában. Online módon, e-mailben 
tartottuk a kapcsolatot, az előző évi feladatlapok közös 
megoldásával, online elérhető szakmai tartalmak 
átbeszélésével segítettem a sikeres 
versenyfelkészülésben. Amikor pedig lehetőség 
adódott rá, jelenléti foglalkozásokon is találkoztunk, 
hogy „élőben” tudja az állományt használni, abban 
keresni, a raktári rend logikáját elsajátítani.  

Amikor kiderült, hogy az országos írásbeli fordulót 
mindenki a saját iskolai könyvtárában kell, hogy 
megszervezze, és online módon rendezik majd a 
versenyt, bizonytalan kíváncsisággal néztünk elébe. A 
verseny azonban zökkenőmentesen, minden probléma 

nélkül lezajlott. Nagy örömmel olvastuk az OPKM honlapján márciusban, hogy Milán ebben a 
tanévben is a szakképzésben tanuló diákok közül a 3. legeredményesebb tanuló lett! 

Azt gondolom, hogy bárki, aki indul ezen a versenyen, pláne szakképző intézményből, már 
büszke lehet magára, eredménytől függetlenül is. Rengeteget tanul belőle a diák, hiszen 
projektszerű feladatokra épül a verseny, ahol a tanulónak komplexen kell alkalmaznia 
információs műveltségét, a könyvtárak nyújtotta lehetőségek segítségével. Ez a tudás a 
későbbiekben is, pl. továbbtanulásnál óriási segítségére lesz. Csak biztatni tudok mindenkit, 
hogy próbálja ki a versenyt! 

 

  

Hinek Milán 10. E osztályos tanuló az 
online országos írásbeli fordulón iskolánk 

könyvtárában 

Borosné Héja Krisztina 
könyvtárostanár 

palfykonyvtar@gmail.com 
Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum 
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Az NHSZ Szolnok szervezésében felhívás 
jelent meg a Facebookon a fenti címmel. 
Többen nézegettük, de Kati (Czakóné 
Gacov Katalin ig.) volt az ötletgazda, aki 
elindította a folyamatot – kell egy csapat. 
Az első felhívásra lett annyi jelentkező, 
hogy elkezdődhetett a tervezgetés. A 
szervezést nehezítette, hogy az időpont 
bizonytalan volt az árvíz és a pandémiás 
helyzet miatt. A meghirdetett időpont 
végül április 17., szombat lett. Néhány 
nappal előtte átvehettük a kesztyűket, 
zsákokat az NHSZ-nél, és pontos 
tájékoztatást kaptunk a szemétszedés 
helyéről, hulladékgyűjtő pontokról.  

A szemétszedési akció keretében a Zagyva 
árterére delegálták a csapatunkat: a szolnoki 

Zagyva gyaloghíd és vasúti híd közötti szakasz 
lett a miénk. Gyalog, kerékpárral, kocsival, 
busszal érkeztek a résztvevők a Zagyva 
cukrászdai találkozóhelyre. Az egész hétre 
jellemző esős idő péntekre megszűnt, 
szombaton egyenesen hét ágra sütött a nap. 
Szerencsénkre itt volt számunkra egy jó 
bázispont, a Tallinn Városrész Fiókkönyvtára. 
Ott lepakolhattunk, átöltözhettünk, 
gyülekezhettünk. Aznap 10 könyvtáros 
„vette fel a kesztyűt” kiegészülve 3 
gyerkőccel és egy barátnővel. 

Némi verbális bemelegítés után felvettük a 
kesztyűket, a zsákokat és szétszéledtünk a 
területen. Több zsáknyi szemetet gyűjtöttünk 
össze, amit három gyűjtőponton helyeztünk 
el. Főleg háztartási hulladékokat, PET 
palackokat, papírokat, ruhadarabokat 
találtunk. Időnként különleges gyűjteményre 
(műfogsor) is bukkantunk, ami vidám 
perceket okozott. Volt még a begyűjtöttek 
között karácsonykor szebb napokat látott 
fenyőfa is. Értékes zsákmány is a kezünkbe 
akadt, egy rozsdás bicikli váz. Milyen 
„találékonyak” a szemetelők! Összességében 
elmondható, hogy az akció sikeres volt, a 
hangulat pedig remek. 

Résztvevőként szerepeltünk a szervező cég 
fotómontázsában és videójában. 

✓Csapatépítés 
✓Ingyen reklám 
✓Jó kapcsolat kialakítása egy partnerrel 
✓És még szebbé, tisztábbá is varázsoltuk 
környezetünket. 
Ezúton is köszönjük a résztvevők munkáját! 

Legközelebb Rád is számítunk! 

  Majzik Judit könyvtáros 

majzik@vfmk.hu  
és Máté Ágnes  

könyvtáros, osztályvezető 
matea@vfmk.hu 

Verseghy Ferenc Könyvtár 
 

VFK felvétele 

Tisztítsuk meg a Tiszát! 

 

VFK felvétele 
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2021. július 8-9. között rendezi meg 52. vándorgyűlését 

Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár partnerségével. Az idei vándorgyűlés központi 

gondolata a nemzedékek szolgálata lesz. Tekintettel a komoly kihívásokat jelentő járványügyi 

helyzetre, újszerű, innovatív módon, követve a hazai és nemzetközi rendezvényszervezési 

módszereket, az on-line térbe költözik; kétnapos rendezvény minden főbb eseménye 

követhető lesz a virtuális térben. A szakmai szervezetek, szekciók programjai teljes egészében 

a virtuális térben lesznek láthatók. 

 

 

A Verseghy Ferenc Könyvtárban a könyvtárközi kölcsönzés feladatait Horváth Zsuzsanna 
könyvtáros látja el. Elérhetőségek:  

 56 510-121 

 kkozi@vfmk.hu 

 

 
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. szeptember 27. 
Lapzárta: 2021. augusztus 31. 
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