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Óriási kihívással indult a Gyermekkönyvtár 

idei éve, mivel lehetőségünk adódott egy új 

tér kialakítására. A Kossuth téri épületünk 

belmagasságából adódóan galéria kiépítésére 

alkalmas, ezért ide álmodhattunk egy 45 m2-

es teret, melyet a tini korosztály igényeinek 

figyelembevételével alakíthattunk ki. 

Valamit előre megérezhettünk, mert épp a 

tavalyi év végén kezdtünk hozzá a lassan 

funkcióját vesztő kézikönyvtári állomány 

apasztásának. A kölcsönzésre alkalmasnak 

ítélt műveket átirányítottuk kölcsönözhető 

állományba, így a gyűjtemény a felére 

csökkent. Csak a többkötetes lexikonok, 

enciklopédiák, a nagyobb méretű és 

terjedelmű szakkönyvek maradtak a 

polcokon. 

 
A galéria tervezett helye 

Ekkor érkezett az igazgató asszonyunk 

örömhíre: van forrás a galéria 

megvalósítására. Így januárban elkezdődött 

az ötletelés, hová pakoljuk az építési 

területen lévő könyveket, folyóiratokat? A 

félig üres olvasótermi polcok éppen kapóra 

jöttek, a megmaradt állomány kötetei pedig a 

raktárban kerültek elhelyezésre. Ezzel 

párhuzamosan a teljes kölcsönözhető 

állományt „átszőröztük”, a kevésbé keresett 

és duplumpéldányokat is a raktárba vittük. 

Már ekkor külön polcon gyűjtöttük a tini 

galériába elhelyezendő köteteket. Az 

állományrendezéssel április közepére kellett 

elkészülnünk. 

Az új közösségi teret – az országban 

egyedülállóan – a 10-14 éves tini korosztály 

igényei, elképzelései szerint akartuk 

berendezni, felszerelni és majd a nekik szóló, 

őket érdeklő programokat, klubokat 

szervezni ide. Éppen ezért a tervező, szervező 

munkába bevontuk a Szolnok Városi 

Gyermektanácson keresztül a felsős diákokat 

is. 

 
Közös ötletelés a tinikkel 

Mivel nekik készült, ezért számunkra nagyon 

fontos volt az igényeik, ötleteik 

meghallgatása és figyelembevétele.  

Sőt a könyvtárba ellátogató olvasóink 

véleményére is kíváncsiak voltunk, ezért több 

mint 60 kérdőívet töltettünk ki és dolgoztunk 

fel. 

 

T - zóna 
Új közösségi tér a Gyermekkönyvtárban tiniknek 

https://vfmk.hu/verseghy-konyvtar/v-reszlegek/v-gyerekkonyvtar/
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Az eredmények ismeretében választottuk ki 

nemcsak a színeket, bútorokat, az ott 

elhelyezendő könyveket, hanem az 

elektronikai, műszaki eszközöket is, így 

megfelelnek majd a kialakuló közösségek 

(klubok, szakkörök, tanulócsoportok) 

igényeinek. 

A február óta tartó közös munka során 

sikerült egy olyan teret megtervezni, ami 

számukra vonzó, és ahol jól érzik magukat. 

 
A beépítés folyamata 

A galéria tényleges építésének munkálatai 

2022. április 19-én kezdődtek. Ekkor 

olvasóink védelme érdekében polcsorral 

zártuk le az építési területet, mivel a 

munkálatok alatt végig folyt a szolgáltatás, 

egyetlen csoportfoglalkozás, könyvtári 

program sem maradt el. 

A kivitelező csapat egy délután alatt behordta 

a nagy gerendákat és a gépeket, két nap 

múlva már állt a galéria és a lépcsőváz. 

Majd jöttek a villanyszerelők, fúrtak-faragtak, 

vezetékeket húztak, és már világítás is volt. A 

rendszergazda pedig kiépítette a szükséges 

informatikai rendszert. 

Közben folyamatosan haladt a festés, a 

bútorok átalakítása (alacsonyabb polcok, 

ülősarok a régi számítógépes asztalból) és az 

új bútorok beszerzése (kanapé, színes 

babzsákok, trapézasztalok, székek). 

 

 
A berendezett galéria 

A gamersarokba vásároltunk két nagyobb 

teljesítményű laptopot a játékhoz. 

Informatikai cégek támogatásának 

köszönhetően kaptunk vezeték nélküli 

fejhallgatókat, telefontöltő tornyokat és 

egereket.  
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Szalay Ferenc, Szolnok város 

polgármesterének felajánlása: egy PS5 

játékkonzol beszerzése folyamatban van. 

Lassan minden polc, szék, asztal a helyére 

került, jöhettek a könyvek. Az átalakítás alatt 

több mint 25.000 kötetet mozgattunk meg 

kétszer. 

Állományunkból közel 300 kölcsönözhető 

kötet felkerült a tinigalériára.  

Ahogy már lenni szokott, az átalakítás újabb 

és újabb ötletet vetett fel. Így volt ez nálunk 

is. 

 
A felavatott T-zóna 

Szerettünk volna kialakítani egy baba-mama 

helyet, ahol a 0-3 éveseknek és évesekről 

szóló könyveket és játékokat helyezzük el. 

Mivel már évek óta van egy szép nagy, 

közkedvelt Babóca házunk, szűknek bizonyult 

a hely a meglévő mesesarokban.  

Jött a következő gondolat, helyezzük át a 

tájékoztató asztalainkat, így lesz hely a 

babáknak, kialakíthatjuk a Manózugot és 

központibb helyre kerülhet az újjávarázsolt 

könyvtárosi pult is. 

 
A Manózug első vendégei 

Az új közösségi terünk átadó ünnepségét 

2022. május 31-én tartottuk. Azóta a tinik és 

a babák is birtokba vették a területeiket. 

 
A megújult pult – Verseghy Könyvtár felvételei 

Köszönjük az intézmény vezetőségének a 

támogatást, az Üzemeltetési osztály 

munkatársainak a kivitelezést, 

informatikusunknak az informatikai rendszer 

kiépítését. 

A hely most már adott, kezdődhet a 

közösségek, szakkörök, klubok, 

tanulócsoportok szervezése, a terület 

„belakása”. 

 

 

 

 

  

Munkácsiné Szabó Katalin 
csoportvezető 

munkacsi@vfmk.hu 
Verseghy Ferenc Könyvtár - Gyermekkönyvtár 

 

Kövess bennünket 

a Facebookon is! 

https://www.facebook.com/vfktzona/
https://www.facebook.com/vfktzona/
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2022. április 22. Shakespeare-fesztivál a Varga Katalin Gimnáziummal közös szervezésben 

  
2022. május 21. Krimi nap szabadulószobával és kvízekkel 

  
2022. május 28. Koreai kulturális nap táncprogramokkal és kalligráfiával 

  
2022. július 9. A 3. SzolnoCon. Jelmezesek, anime fanok kint és bent 

Pillanatképek 
Színes tavaszi és nyári programok a Verseghy Könyvtár Ifjúsági részlegében 

További képek a Verseghy Könyvtár galériájában  

https://vfmk.hu/verseghy-konyvtar/galeria-verseghy-ferenc-konyvtar/
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A programunk célja az volt, hogy megismertesse a stratégiai tervezést, a folyamatokat és a 

szolgáltatásmarketing elméletét és gyakorlatát a Jász-Nagykun-Szolnok megyebeli települési 

könyvtárakkal, akik a minőségügyben fejlődni szeretnének, illetve új szerepet vállalni, vagy a 

meglévőt megerősíteni egy közösségvezérelt könyvtári szemlélet kialakításával. 

Tematikus műhelynapok témái: 

1. könyvtárak a helyi közösségekért, avagy a közkönyvtárak szerepe a helyi közösségek 

jólétében és jól-létében, 

2. stratégiai tervezés (küldetés, jövőkép), folyamatok, minőségbiztosítás általános 

szemlélettel, 

3. workshop, szolgáltatásmarketing, elméleti előadással és gyakorlati feladatokkal. 

A képzések előadói: Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 

főigazgató-helyettese, Molnár Georgina, a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, mb. 

gyűjteményépítési főigazgató-helyettese és dr. Szűcs Róbert Sándor, a Debreceni Egyetem, 

Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet egyetemi docense. 

 

 

Kovácsné Koreny Ágnes előadása 

Az első alkalom témája a könyvtárak a helyi közösségekért, avagy a közkönyvtárak szerepe a 

helyi közösségek jólétében és jól-létében volt. Megismerkedtünk a közösségvezérelt könyvtár 

elméletével és gyakorlatával, a közösségvezérelt szolgáltatásfejlesztés folyamatával és 

eszközeivel, továbbá a szolgált helyi közösség elérésének eszközeivel. 

Szeretném Ági gondolatait is ide idézni: 

 

 

 

 

 

 

Térségi tematikus műhelynapok 2022 

„Ma Szolnokon jártam, a megye települési könyvtárosaival töltöttem a napot. Beszéltünk a 

közösségvezérelt könyvtári működésről és szolgáltatásfejlesztésről, valamint a 

placemakingről; megismertünk néhány új kutatási módszert; a tervezői gondolkodás 

kapcsán megtanultuk, mire jó a "how might we..." kérdés és még perszónát is alkottunk! Ja, 

és a "színeket" el ne felejtsem [...] 

Köszönöm a meghívást, az érdeklődést, a végig csillogó szemeket, az inspiráló aktivitást! 

Remek kis napunk volt!” 

Forrás: Librarian day by day 

 

http://librariandbd.blogspot.com/
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A második alkalom a minőségbiztosítást helyezte fókuszba. Pontosabban a stratégiai tervezést 

– küldetést és jövőképet, a folyamatokat és a minőségbiztosítást általános szemlélettel. 

Előadónk Molnár Georgina, a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár mb. gyűjteményépítési 

főigazgató-helyettese volt. 

  

Molnár Georgina előadása 

Megismerkedtünk a minőség fogalmával, a teljes körű minőségmenedzsmenttel, a könyvtári 

minőségmenedzsmenttel, a stratégiákkal és a folyamatokkal.  

Gerdi hétköznapi helyzeteken keresztül próbált rávezetni gyakorlati példákkal bennünket, 

könyvtárosokat arra, hogy egyáltalán ne féljünk ezektől az első hallásra ijesztőnek tűnő 

kifejezésektől, folyamatoktól, mert ha jobban belegondolunk, mi is ugyanúgy elvárjuk más 

szolgáltatóktól a minőséget (pl. egészségügy, szabadidő, ügyfélszolgálat, termék). Rámutatott 

arra, hogy tulajdonképpen a könyvtárakban már leírás nélkül is sokan használják a 

folyamatokat, csak éppen nem öntötték még a megfelelő keretek közé. Kiscsoportos 

munkákban dolgoztunk, meghallgattuk olyan könyvtárosok könyvtárainak bemutatkozásait is, 

ahol már a minőségbiztosítás útjára léptek, és rendelkeztek jövőképpel, 

küldetésnyilatkozattal, folyamatleírásokkal is. Az előadás végén pedig közösen elkészítettünk 

egy egyszerűbb folyamatleírást is. A nap végére a résztvevők rájöttek, hogy nem „ördögtől 

való” a TQM (Total Quality Management). 

Előadónktól, Molnár Georginától szeretnék idézni pár gondolatot, ami az ő meglátása volt a 

nappal kapcsolatban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…Nagyon hasznos volt számomra is megismerni a könyvtáros szakma más területeinek 

tapasztalatait. Egyetemi könyvtárosként más szolgáltatásokkal és más helyzetekkel 

találkozunk, mint egy kistelepülési könyvtáros. Jó volt látni az elhivatott kollégákat. 

Különösen nagy élmény volt számomra, hogy a kollégák aktívan részt vettek a feladatokban 

és ezáltal kicsit jobban megismerték egymást is, és egymás tapasztalataiból is építkezhettek. 

Jó volt látni a kollégák lelkesedését.  

Azt gondolom, hogy Nálatok igazán érezhették, hogy nincsenek egyedül, és a Megyei 

Könyvtártól minden segítséget és támogatást megkapnak a munkájukhoz. …Köszönöm, hogy 

részese lehettem ennek a folyamatnak én is.” 
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A műhelynapok harmadik és egyben utolsó előadása szolgáltatásmarketing témakörben 

folytatódott. Előadónk dr. Szűcs Róbert Sándor, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet egyetemi docense volt. 

Robi beszélt a szolgált helyi közösség elérésének eszközeiről, hogyan lehet hatékonyan 

kapcsolatokat építeni, és hogyan lehet hatékonyan érdekérvényesítést alkalmazni. A nap 

folyamán megtanulhattuk, hogyan lehet marketing eszközök segítségével kutatást végezni a 

felhasználók és leendő felhasználók körében. Továbbá arról is beszélt, hogyan vezessünk be 

egy új szolgáltatást, hogyan tudjuk azt reklámozni, felkutatni a közönségét. 

 

 

Dr. Szűcs Róbert Sándor előadása – Verseghy Könyvtár felvételei 

Összességében egy igazán érdekes és tartalmas napot tudhattunk magunk mögött. A 

résztvevők sok hasznos, gyakorlati ötlettel, tanáccsal térhettek haza a könyvtáraikba. 

Zárásként pedig tanár úr szavait idézném ide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A három napos térségi tematikus 

műhelynapok résztvevőinek 

visszajelzéseit pedig egy szófelhőbe 

gyűjtöttük össze. Remélem, tudunk 

még sok hasonló, élményekkel teli, 

hasznos, gyakorlatias napot szervezni 

a megyében dolgozó települési 

könyvtárosoknak. 

 Bakondi Brigitta 
könyvtáros 

bakondi.brigitta@vfmk.hu 

Verseghy Könyvtár – Területi szolgálat 

„…Szerettem volna egy olyan előadást tartani, ami szakmai jellegű, de nem túl szakmai, 

érdekességekkel tűzdelt, figyelemfelkeltő, elgondolkodtatja a célközönséget, néha kicsit 

talán meg is hökkenti, ráadásul egy más aspektusból világít rá a könyvtárak helyzetére, mint 

a számukra megszokott szemléletmód.  

A léc magasra volt téve, így csak remélni tudom, hogy nem vertem azt le. Annak megítélése, 

hogy sikerült-e elérnem a kitűzött célt, egyértelműen a csapat feladata. Ahogyan az 

előadáson is mondtam: "Nem az a lényeg, hogy mennyi piros bizgentyűt tudsz előállítani, 

hanem az, hogy az előállított piros bizgentyűből mennyit tudsz eladni." Én sem vagyok 

kivétel, ez az én előadásomra is igaz. A magam részéről azt gondolom, hogy szuper volt, 

nagyon jól éreztem magam. Ritka az olyan alkalom, amikor egy ennyire érdeklődő közönség 

előtt tarthatok előadást. Köszönöm a csapat figyelmét és gratulálok számukra, sikeresen 

teljesítették a kurzust; mindenki indexét aláírom.” 

https://unideb.hu/
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Ej, mi a kő, Könyvtáros, te  
Min gondolkozol most itt bent? 
Lám, csak jó az isten, jót ád, 
Hogy adott neked fantáziát! 
 
Itt szaladgál fel és alá, 
Könyveket is elpakolász' 
Eszébe jut, elábrándoz' 
Átköltő versenyt varázsol. 

A Költészet Napja egy olyan ünnep, amit 

ugyan nem jelölnek piros betűvel a naptárak, 

mégis fontos a könyvtárosoknak. Ezt minden 

könyvtár igyekszik hangsúlyozni és mi sem 

vagyunk kivételek ez alól. 

De hogy tegyük emlékezetessé? 

Könyvtárunkban nincs a Költészet Napjához 

kapcsolódóan olyan rendezvény, ami évről 

évre ugyanaz, ami hagyományként 

megjelenne. Igyekszünk minden alkalommal 

valami újat, valami érdekeset kitalálni, hogy 

minél többeket meg tudjunk mozgatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két éve versíró pályázatot hirdettünk, de nem 

szerettük volna most ugyanazt megvalósítani. 

Illusztrációs pályázatban gondolkodtunk, de 

mire kitaláltuk, addigra más már 

meghirdette. Ezután jutott eszünkbe a 

versátköltő pályázat ötlete. Kérdés volt, hogy 

szabadon választott mű legyen vagy egy 

meghatározott? Bármely költő vagy 

választani lehessen? Végül a Petőfi-

emlékévet figyelembe véve a téma Petőfi 

Sándor szabadon választott verse lett, ezáltal 

sikerült egy viszonylag tág keretet adnunk az 

alkotóknak. Négy, életkor szerinti kategóriát 

állapítottunk meg (7-10, 11-14, 15-17, 18-+). 

A kiírás nem csupán a Jászságra 

korlátozódott, így nagy örömünkre a 

Dunántúlról is érkeztek munkák. (A két évvel 

ezelőtti versíró pályázatunk hasonlóan nem 

területi jellegű volt.) A 18 pályázó összesen 21 

kitűnő pályamunkát küldött, amiknek nagyon 

örültünk. 

A zsűri tagjainak Pernyész Anita és Szőrös 

Zoltán magyartanárokat kértük fel, akik 

örömmel vállalták el a munkát. 

Kategóriánként állították fel a díjazási 

sorrendet és egy különdíjat is adtak. A 

könyvtárosok is kiválasztották azt az átköltött 

verset, amelyik a legjobban tetszett nekik, így 

két különdíjasunk is lett. 

Célunk volt, hogy ne csupán okleveleket és 

emléklapokat osszunk, hanem lehetőség 

szerint mindenki kapjon ajándékot, mivel 

szerettük volna mindenki erőfeszítéseit 

díjazni.  

Rendszeres támogatóink mellé újak is 

csatlakoztak, így meg tudtuk valósítani ezt a 

célunkat. 

 

Átköltő verseny a Költészet Napja alkalmából 

http://jaszkonyvtar.hu/
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Díjátadó – Városi Könyvtár felvétele 

A díjátadásra 2022. április 11-én került sor. A 

köszöntő után a zsűri tagjai véleményezték a 

beküldött műveket, majd a díjak átadása 

következett. Az egyes kategóriák után Kispál 

Berta, a Lehel Vezér Gimnázium tanulója 

felolvasta a kategórianyertes munkákat, így a 

hangulat ünnepélyes, mégis fesztelen és 

vidám volt.  

A munkák és a szponzorok listája is 

megtekinthető a Jászberényi Városi Könyvtár 

Facebook-oldalán. Tervbe vettük továbbá, 

hogy a közeljövőben készítünk egy kis 

kiadványt a beküldött pályaművekből úgy, 

hogy melléjük tesszük az eredeti művet, 

összehasonlításként. Reméljük, hogy jövőre 

hasonlóan emlékezetes módon tudjuk 

megtisztelni a Költészet Napját. 

 

 

 

 

 

 

Interaktív, zenés, jelmezes gyermekelőadás 

és mesekönyv-bemutató 

A településen található könyvtár 

önkormányzati fenntartású intézmény, nem 

önálló gazdálkodási jogkörű. A nyilvános 

könyvtári szolgáltatás a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 

szakmai irányításával valósul meg. 

Könyvtárunk 2013-ban csatlakozott a Megyei 

Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerhez – a 

KSZR-hez. Mint KSZR-es könyvtár minden 

évben a feladatellátáshoz támogatást is 

kapunk, mint pl.: olvasáskultúra fejlesztési, 

népszerűsítési rendezvényekre. 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek keretében került megrendezésre 2022. 

március 5-én Hajdú Katalin meseíró interaktív 

könyvbemutatója. 

A mesefoglalkozás első részében az írónő a 

gyerekekkel beszélgetett a kedvenc 

állataikról, a testvéreikről, a könyvtárról és a 

könyvekről, továbbá az olvasás 

fontosságáról. 

Ezt követően plüssfigurákkal adta elő egyik 

kedvenc állatmeséjét: A páncél című mesét, 

amelynek a tanulsága az, hogy nekünk, 

embereknek a legfőbb páncélunk a fejünkben 

van. Az eszünk, a gondolkodásunk véd meg 

bennünket. 

A bemutató második részében az írónő Rút, a 

boszi képében bukkant elő egy 

vesszőseprűvel. Legújabb könyvéből, a Rút és 

Hel címűből a „Rút boszi engedelmesség 

varázslata” mesét mutatta be a jelenlévő 

gyermekek bevonásával. A mese előadása 

alatt a gyerekeknek játékos-vicces formában 

a meseírónő kérdéseket tett fel, amire 

Tavaszi programok a csataszögi könyvtárban 

Takács Hedvig 

könyvtáros 

jaszkonyvtar@gmail.com 

Jászberényi Városi Könyvtár 

https://hu-hu.facebook.com/jaszkonyvtar/
https://hu-hu.facebook.com/jaszkonyvtar/
https://vfmk.hu/2021/12/01/szolgaltatohelykent-mukodo-konyvtarak/
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őszintén válaszoltak és mesélték el a 

történeteiket. Nem féltek bevallani, hogy 

bizony már előfordult az árulkodás, irigység, 

a veszekedés az életükben. A történet 

erkölcsi üzeneteket közvetít. 

 
A programon részt vevő gyerekek élvezettel 

hallgatták a mesés történeteket és aktívan 

kapcsolódtak bele. 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

Minden évben a tavaszi szünetben 

megrendezésre kerülő húsvéti kézműves 

foglalkozással kezdődik el a könyvtári 

programok sorozata, de ebben az évben ez 

nem így történt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Községi Könyvtár felvételei 

Már hagyománnyá vált a településünkön a 

húsvéti kézműves foglalkozás, és a helyi 

gyermekek alig várják, hogy részt 

vehessenek. Erre a programra a 

településünkön működő Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, 

Nagyné Rácz Melindát is felkértük. Így a 

megjelenő gyermekek választhattak, hogy 

kinek a húsvéti dekorációját szeretnék 

elkészíteni. A kisebb korosztály számára, akik 

még önállóan nem tudják elkészíteni a 

húsvéti díszt, színezők és útvesztő feladatok 

várták. Azok a gyerekek, akik kitartóak és 

ügyesebbek voltak, két-három féle díszt is 

elkészítettek. A foglalkozás nagyon családias 

hangulatban zajlott. 

A településen élő gyerekek nagyon szeretik a 

kézműves foglalkozásokat.

 

 

 

 

  

Tóth Annamária 
könyvtáros 

csataszog@vfmk.hu 
Községi Könyvtár - Csataszög 

Könyvajánló 

Hábenciusné Balla Andrea írta meg a jászberényi könyvtárosképzés 

történetét, amely 2018-ban jelent meg magánkiadásban. Három 

évvel később készítette el dr. Hamar Mária - a főiskola tanárának, a 

jászberényi könyvtárosképzés egyik kiemelkedő személyiségének - 

életútját bemutató munkáját „Könyvtártól a katedráig” címmel. 

Szívből ajánljuk a könyvet a Jászberényben végzett könyvtárosok 

figyelmébe. 

mailto:csataszog@vfmk.hu
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Kedves Kollégák! 

Húsz év egyéni, tanulmányi és 13 év szakmai tapasztalattal a hátam mögött kiaknáztam 

ötleteim javát a helyi közös célért. Azt hiszem, ez már jó teljesítmény lehet, mégsem látom 

értelmét eddigi munkám folytatását helyi viszonyok között ugyanúgy, mint eddig. 

Megváltoztak az igények, az elvárások, a munkakörnyezet, mely inspirálás helyett erősen 

csökkenti a munkakedvet, motivációt. Közben elkezdett gyengülni az alap, az egészségi 

állapotom, amitől nehezebben megy a közösséghez kapcsolódás. Egy van belőlem is, mint 

mindenki másból, s ezt az egyet kell most újraépíteni, hogy újra kapcsolódni tudjak más 

elemekkel. Egy mérföldkőhöz ért az életem. Olyan helyzet állt elő, ahol egyik helyen már nem 

jó, az új hely pedig bizonytalan. Csak a tények vannak, melyben térdig állok, s csak pihenésre, 

feltöltődésre várok testileg, lelkileg, szellemileg. Hogy ez mit jelent a távoli jövőre nézve? – 

Nem tudom. 

De köszönöm a lehetőséget, a segítséget, a harcot, amik megtanítottak élni, boldogulni ezen 

a pályán; amik adott környezetben kitartottak mellettem, s kitartásra ösztönöztek; új 

készségekkel gazdagítottak, akármilyen minőségben tudtam is alkalmazni azokat. E készségek 

velem maradnak, elkísérnek, alapot adnak az új dolgokhoz, amiket ezután tapasztalok majd. 

Most el kell engednem valamit – egy helyet, egy környezetet –, ami már nem úgy szolgál, mint 

régen. Sajnálom, ha ezzel bárhol is hiányérzetet keltek, de ideje továbblépnem. A változás új 

lehetőségeket hordoz magában. A közösség a jövőhöz igazodó, korszerűbb kiszolgálást és 

aktivitást kaphat, az egyén pedig saját élettereit teheti rendbe, amíg nem késő. 

2008-tól én is újítani akartam. Tettem ezt legjobb tudásom, gondolataim, közös ötleteink 

révén. A mai gyorsuló világ ritmusát már van, aki jobban felveszi, élvezi, érti, mert bele 

született. Engem most másfelé szólít az élet, amit nem tudok mindig irányítani, csak haladni, 

követni, amit diktál jelenleg. 

 

 

 

 

 

 

  

Lóczi Melinda 
 könyvtáros 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely - Jászivány 

Könyvtári végszó 

Lapszemle 

 

Korszerűsíti a pusztamonostori önkormányzat a helyi művelődési háznak és könyvtárnak 

helyet adó egykori Balázsovich-kastélyt. 

Több mint 120 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat a TOP 

Plusz pályázatán a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér épületének energetikai 

korszerűsítésére. Az elnyert támogatásból megújul a tetőszerkezete, homlokzata, fűtési 

rendszere és kicserélik a nyílászárókat, valamint akadálymentesítést végeznek. 

 

Forrás: Illés Anita: Korszerűsítik a pusztamonostori művelődési házat (szoljon.hu) 
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Az Autistákért Szolnokon Civil Társaság és a 

Verseghy Könyvtár 2022. április 23-án rendezte 

meg az Autizmus Világnapja Szolnokon eseményt, 

amelynek keretében szakmai előadások, 

workshopok és autizmus világnapi séta valósult 

meg az autizmusban érintett családok, személyek 

és az érdeklődők számára. A programon 

könyvtárunk AUTISTABARÁT HELY elismerésben 

részesült, amelyet az Autistákért Szolnokon Civil 

Társaság adományozott az intézménynek. 

 

 

2022. június 15-én Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzata „Szolnok 

Családbarát Munkahelye” elismerő címet 

adományozott az intézmény számára. 

Az átvett díszoklevéllel az intézményben 

folyó családbarát gyakorlatot, a munka-

magánélet összhangjának megteremtését 

célzó tevékenységek kialakítását értékelte 

és ismerte el a város.  
 

 

 

2022 nyarán Cibakháza Nagyközségi 
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
elnyerte a Családbarát szolgáltató hely 
címet. 
 
Gratulálunk a könyvtáraknak és a 
kollégáknak az elért eredményekhez! 

 

  

Kitüntetések 

27. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

2022.09.29.-10.02. 

Idén is lesz Könyvtárosklub a 

Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválon. 

 

https://csalad.hu/csaladbarathely/dijazottak/2022
https://bookfestival.hu/
https://bookfestival.hu/
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89 éves korában elhunyt Magyarosi Sándor, a Verseghy Ferenc Könyvtár 

nyugalmazott könyvtárosa. 

Családjával 1989-ben települtek át Romániából Magyarországra. 

Feleségével a megyei könyvtárban találtak munkára és otthonra. A 

felnőtt tájékoztató szolgálatban nyújtott kiemelkedő szakmai 

tevékenységéért 1994-ben elismerésben részesült. 

2000-ben nyugdíjba vonult, de olvasóként gyakran felkereste egykori 

munkahelyét. 

 

 

 

Elment Garai Ildikó, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központ (korábban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Intézet) könyvtárosa. 

Ildikó 1984-ben szerzett diplomát a Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolán. Magyar-orosz szakos tanárként 

szülővárosában, a Dr. Csanádi György Körúti Általános 

Iskolában helyezkedett el. Két évvel később a Magyar 

Honvédelmi Szövetség megyei szervezeténél lett főelőadó, ahol a fiatalok honvédelmi 

nevelésével kapcsolatos rendezvények lebonyolítását vállalta. 1990-ben került a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézethez. Korábbi munkahelyein szerzett tapasztalatait 

felhasználva tanulmányi versenyeket szervezett, valamint az intézet kiadványainak 

szerkesztésében is nagy szerepet vállalt. Emellett feladatul kapta a pedagógiai szakkönyvtár 

gondozását. Nevéhez fűződik a megyei közoktatási intézményekről 2000-ben megjelent 

összefoglaló millenniumi kiadvány szerkesztése. 

Mindig kész volt gyarapítani tudását. 2005-ben informatikus könyvtáros végzettséget szerzett 

a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán, hogy szakismeretével szolgálja a 

könyvtárba betérő hallgatókat és gyakorló pedagógusokat. 2010-ben pedig az ELTE Pedagógiai 

Pszichológiai Karán „szakvizsgázott pedagógus” továbbképzésen vett részt. Számos verseny 

szervezése és koordinálása fűződik a nevéhez. Például 2011-ben közreműködött a Zounuk, a- 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál létrehozásában. 2015-ben a Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ könyvtáros munkatársa lett. 

Súlyos betegségben, váratlanul hunyt el. A közszolgálat saját halottjának tekinti. 2022. május 

20-án helyezték örök nyugalomra a szolnoki római katolikus temetőben. 

Könyvtáros kollégáink emlékét kegyelettel megőrizzük.  

Búcsúzunk - Gyászhírek 
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93. Ünnepi Könyvhét megyei eseményeiből 
 

 

.  
Június 9-én Szolnokon a 

könyvünnepet Tóth Krisztina 

nyitotta meg, aki külön erre 

az alkalomra írta meg A nap, 

amikor a szótárakat kidobtam 

című beszédét. A mű a 

Litera.hu oldalon teljes 

szöveggel elérhető. 

Sokan látogattak el Jászberényben 

a hagyományos Könyves 

Csütörtökre a Főnix Fészek 

Műhelyházba, ahol a 

könyvtárosok egész nap tartalmas, 

kreatív programokkal várták az 

érdeklődőket. 

Fotó: Gémesi Balázs 

A jászfényszarui Városi Könyvtár a 

Facebook-oldalán  kommentelős 

játékra invitálta olvasóit. A 

résztvevőknek egy-egy kép alapján 

könyv- és filmcímeket kellett 

kitalálni. Aki mind a 7 napon át 

kommentelt, egy kis meglepetés- 

csomagot kapott a könyvtárosoktól. 

https://litera.hu/irodalom/publicisztika/toth-krisztina-a-nap-amikor-a-szotarakat-kidobtam.html
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Nálunk a nyár nem a pihenésről szólt, 

hiszen rengeteget dolgoztunk. Igyekeztünk 

minél több gyermeket és szülőt becsalni 

könyvtárunkba sok tartalmas programot 

kínálva. 

A tanév utolsó hónapjában is ez volt a 

helyzet. Megrendeztünk könyvtárunkban 

egy csodás-mesés kiállítást, Saboltász 

Katalin, kétpói kézműves termékeiből. Egy 

hónapra vendégül láttunk mindenféle 

kézzel varrott manót, cicát, tyúkot. 

Természetesen a kiállítás magában is 

megállta a helyét, de nem is lennénk 

önmagunk, ha nem kínálunk mellé egy kis 

izgalmas foglalkozást. Korosztályoknak 

megfelelően kitalálva és előkészítve. 

Az interaktív mesés foglalkozásokra vártuk 

az óvodás és iskolás csoportok 

jelentkezését, amelyre a kiállítás egy 

hónapja alatt 21 csoport látogatott el 

hozzánk, és hozzávetőleg 500 gyermekkel 

játszottunk, meséltünk, énekeltünk. 

Közülük sokan tértek vissza anyával vagy 

apával, hogy aktív tagjává váljanak a 

könyvtárunknak. 

 
Ezzel párhuzamosan sikerült az újonnan 

kialakított Kuckóban lehetővé tenni azt, 

hogy alkalmassá váljon a diavetítésre. 

Sokunk gyermekkori szép emlékeket őriz a 

mesélés, mesehallgatás ezen formájáról. 

Természetesen az iskolás és óvodás 

csoportok ezt a lehetőséget is nagyon 

szívesen kihasználták, így itt is vendégül 

láthattunk 19 csoportot, hozzávetőleg 400 

gyermekkel. Aminek pedig személy szerint 

is nagyon örültem, hogy a Városi 

Bölcsődéből is ellátogattak hozzánk a 

legkisebbek, akikkel a rövid meséken túl 

énekeltünk, játszottunk, zenéltünk és 

mondókáztunk. 

 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felvételei 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél 

fiatalabb korban becsábítsuk a gyerekeket 

hozzánk. Ehhez a Kuckó nagyon szuper 

hely, hiszen biztonságos, könyves és 

kifejezetten számukra megfelelő 

környezetben fogadhatjuk a babákat. 

Kéthetente ellátogatnak hozzánk a város 

legkisebbjei a Höcögtetőre, ahol ölbeli 

játékokat tanulhatnak az anyukák és a 

babák. A kellemes játék alatt az anyukák 

olyan eszköztárral ismerkedhetnek meg, 

melyekkel hatékonyan tudnak játszani, 

kapcsolatot teremteni a kisbabákkal. 

Egy sűrű nyár a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárban 
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Mindez hatékonyan segíti a gyermek nyelvi 

és értelmi fejlődését, valamint elősegíti a 

szoros kötődés kialakulását. 

 
Szintén kéthetente várjuk a totyogó 

gyerekeket a Mocorgóra, ahol fejlesztő 

játékokat játszunk. Itt azt a korosztályt 

várjuk, akik már kinőttek a Höcögtetőből és 

itt mozgásos, dalos, zenés, verses, mesés 

fejlesztő-foglalkozáson vehetnek részt 

szüleikkel. Minden alkalommal 

kézműveskedünk is. A foglalkozások alatt 

megismerik, megszeretik a könyvtári 

környezetet. 

A nyár kezdetével a napközis táborok 

csoportjai is ellátogatnak hozzánk, akikkel 

megismertetjük a könyvtárunkat egy 

játékos nyomozás során. Eközben pedig a 

saját táborunkat, a „Csukás István 

nyomában” tábort is megszerveztük, a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, 

ahol húsz csodás gyerkőccel töltöttünk el öt 

tartalmas napot. 

A nyár hátralévő részében is igyekeztünk a 

nagy melegben alternatívát nyújtani a 

gyerekeknek, családoknak és baráti 

társaságoknak a televízió és számítógép 

helyett a szabadidő aktív eltöltésére. Ezért 

hétfőnként délután diafilmeket vetítünk, 

kedden kézműveskedünk, csütörtökön 

délután mesés foglalkozást tartunk a 

papírszínház segítségével, pénteken pedig 

társasjátékokkal várjuk a gyerekeket és a 

játékos kedvű felnőtteket. 

Most, hogy beindul a következő tanév 

ismét azon törjük a fejünket, mit is kellene 

még kitalálni, hogy minél több gyermeket 

elérhessünk, és megmutathassuk nekik a 

könyvek csodálatos birodalmát. 

 

 

 

  

Gyermekkönyvtárosok 
konyvtar.moricz@gmail.com  

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - 
Gyermekkönyvtár 
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Az első Strandkönyvtár rendezvényünket 2004-ben valósítottuk meg elsőként a megyében a 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár munkatársaival közösen. Az akkori területi szolgálatosok 

közreműködésével hetekig terveztük a részletes programot szorosan kapcsolódva a Nagy 

Könyv című országos mozgalomhoz. Irodalmi totóval, könyvvásárral, kézműves 

foglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket. Az évek folyamán a rendezvény egyéb kiállítással, 

fellépőkkel, előadásokkal bővült. Célunk az olvasás népszerűsítése, a látogatók toborzása, az 

újszerűség volt. Ehhez a törekvésünkhöz a mai napig ragaszkodunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ember Mária Városi Könyvtár felvételei 

A járványhelyzet, illetve egyéb tényezők miatt sajnos pár évet ki kellett hagynunk az esemény 

megrendezésével, de idén nyáron újult erővel vártuk az immár egyhetes kitelepülést az 

abádszalóki Tisza-tó strandra. Településünk könyvtára egyszemélyes intézmény, egy fő 

könyvtáros végzi a munkafolyamatokat. Erre az időszakra a városházától kaptam két 

diákmunkást, akik sokat segítettek nekem, hogy sikeresen lebonyolítsuk a 

strandkönyvtárunkat. A lakosság számára a nyitva tartás a reggeli órákban biztosított volt. 

Július 18. és 22. között vártuk a standunkhoz 11 és 17 óra között a látogatókat. Az év 

legforróbb hetét sikerült kiválasztanunk, de bennünket ez sem tántorított el. Örömmel 

pakoltuk ki a legújabb sikerkönyveinket, gyermekeknek szóló irodalmat, mesekönyveket, 

magazinokat a vízparton felállított pavilonunkba. 

A kicsikre is gondoltunk, nekik játszószőnyegen berendeztünk egy baba-sarkot a 

legárnyékosabb helyen, ahol lapozgatókat, textilkönyveket, építőjátékot, puzzle-t, fajátékokat 

vittünk ki, s melyeket a nap folyamán bárki igénybe vehetett. A felnőttek körében a 

könyvkölcsönzésen kívül talán a legnépszerűbb a folyóirat-kölcsönzés volt. Igazi strandolós 

olvasmánynak bizonyult a 8 féle magazin, melyeket férfiak és nők egyaránt forgattak. A 

gyermekeket minden nap más kézműves tevékenységgel vártuk. Lehetett kavicsot, kagylót és 

uszadékfát festeni, karkötőt fonni, pomponkulcstartót készíteni, könyvjelzőt színezni, 

gyöngyöt fűzni. A foglalkozások ingyenesek voltak, a kész műveket természetesen haza 

Strandkönyvtár Abdászalókon 
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lehetett vinni. Nagyon sok strandoló vette igénybe szolgáltatásainkat, örültek annak, hogy 

kitelepültünk és ezáltal egy üde színfoltja voltunk a strandnak. Nagyon jó és ötletes dolognak 

tartották, hiszen sokan nem hoztak magukkal olvasnivalót. A családosok is jól érezték magukat 

a pavilonunknál, a meleg ellenére a gyermekeik boldogan és önfeledten vettek részt a 

kézműves foglalkozásokon.  

Felejthetetlen hetet töltöttünk lent a strandon, mosolygós, vidám nyaralókkal egy csodás 

helyszínen, kiváló könyvek és kedves emberek között.  

Jövőre ismét lesz Strandkönyvtár Abádszalókon! 

 

 

 

 

 

 

 

A tiszafüredi Városi Könyvtár munkatársai 

2018 óta gondoskodnak nyáron a 

strandolók tartalmas időtöltéséről a 

szabadstrandon felállított faház előtt. 

 
 

 

A szolgáltatás júliusban keddtől szombatig 

11-17 óra között érhető el. Kényelmes 

bútorok állnak rendelkezésre az árnyas fák 

alatt, ahol újságok, regények között 

válogathatnak az érdeklődők. Minden 

korosztály számára található olvasmány: 

krimik, versek, novellák, romantikus és 

humoros történetek. 

A könyveken kívül társasjátékok, színezők is 

várják kis olvasóikat és a családokat. 

A könyvtár ebben az időszakban két helyen 

is az olvasók rendelkezésére áll, 

diákmunkások és közösségi szolgálatosok 

segítik munkánkat. 

A könyvek kölcsönzése papíralapon 

történik. A strandkönyvtári állomány főleg 

adományokból, részben saját 

dokumentumokból tevődik össze. 

A tapasztalatok szerint a kölcsönzött 

kötetek visszakerülnek. Rossz idő esetén a 

szolgáltatás szünetel. 

Ez a program kapcsolódik a legnagyobb 

városi rendezvényhez, a Halas Napokhoz.  

 

Pataki Zsoltné 
könyvtárvezető 

emvkonyvtar@gmail.com  
Ember Mária Városi Könyvtár - Abádszalók 

 

Tiszafüredi strandkönyvtár 
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Ilyenkor vasárnap is nyitva tart a 

strandkönyvtár. 

A strandkönyvtári szolgáltatásokkal a 

kulturált kikapcsolódásra nyílik lehetősége 

a nyaralóknak, amely már hagyománnyá 

vált, és nagyon népszerű. 

 

 

 

 

A tiszafüredi könyvtár elődje 1877-ben 

alakult Tiszafüred-vidéki Régészeti Egylet 

néven (alapítói: Tariczky Endre és Milesz 

Béla). A gyűjtemény nagy része a háború 

alatt elpusztult, szétszóródott, 

megsemmisült. A mai intézményt a 

Tiszafüredi Járási Tanács alapította 1952 

április 12-én "Tiszafüredi Járási Könyvtár" 

néven. 

 
Archív felvétel 

Az egyszemélyes könyvtár vezetője a 

megalakulástól Mihalcsik Menyhért, majd 

1953-tól Horváth Mihály volt, akit Vilmon 

Gyula követett. 1954-től már három 

alkalmazottja volt a könyvtárnak. 1956. 

január 15-én a könyvtár vezetését Nagy 

János pedagógus vette át. 1974-től Gaál 

Sándor lett az igazgató közel 30 éven át 

nyugdíjba vonulásáig, de ezt követően is 

részese maradt hosszú évekig a könyvtári 

munkának.  

2003 őszétől Orbánné dr. Szegő Ágnes volt 

az igazgató, majd 2012 nyarától Prinyi 

Tünde könyvtáros az intézmény vezetője. 

 
1984-ben a Városi Könyvtár nevet kapta az 

intézmény, majd 1987-ben az újonnan 

épült Petőfi utcai könyvtári épületbe 

költözött. 

 
Az 1990-es évektől a könyvtár fontos célja 

lett a számítógép-használatra való áttérés, 

a korszerűbb szolgáltatások bevezetése és 

elterjedése, valamint a megnövekedett 

gyűjtött adatok tárolása/kereshetősége 

céljából 1995-től a TextLib könyvtári 

70 éves a Tiszafüredi Könyvtár 

Városi Könyvtár felvételei 

 

http://www.tfvk.koznet.hu/
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adatbázis feltöltése megkezdődött, amely 

lehetővé tette 2002-től az online katalógus 

alkalmazását. A könyvtári állomány 

vonalkódozása ezzel párhuzamosan zajlott, 

2008-tól már csak számítógépes kölcsönzés 

folyik. 

2004-ben pályázatok segítségével az 

elavult számítógépes park cseréje által 

újabb szolgáltatásokkal bővült a kínálat. 

Elkezdődött a helytörténet egy részének 

digitalizálása: több ezer fotó és dia 

szkennelése és az adatbázisban rögzítése. A 

videófilmek digitalizálása is lehetővé vált, 

és a helyi televízióadások is megőrzésre 

kerültek. 

 
2008-tól az intézmény „Városi Könyvtár és 

Információs Központ" néven működik 

tovább, a pályázatoknak köszönhetően 

jelentős informatikai és könyvtári 

programokhoz szükséges 

eszközbeszerzések történtek. 

2015-től a könyvbeszerzési keret 

többszörösére nőtt, amely által évi közel 

1000 db új kötettel gyarapodik a könyvtár. 

Havi rendszerességgel küldünk hírlevelet és 

könyvajánlót (könyvújdonságainkról) 

olvasóink számára.  

Közösségi terek kialakítására is sor került, 

igazodva a megváltozott használói 

igényekhez (mese-sarok, bábszínház, Tini-

tanya). A könyvtári szolgáltatás bővült az 

ingyenes wifi-elérhetőséggel, laminálással, 

valamint a színes és bő programkínálattal: 

előadások, kiállítások, klubok, 

gyermekfoglalkozások, strandkönyvtár, 

digitális programok. 

2018 nyarától újfajta könyvtári szolgáltatás 

került bevezetésre: strandkönyvtár a 

tiszafüredi szabadstrandon (kölcsönzés, 

helyben olvasás, társasjáték). 

2019-től a „Tiszafüredi Könyvtárpártoló 

Alapítvány" támogatásával (ezt 

megelőzően is), a szolgálati számítógépek 

jelentős részét lecserélhettük. 

A 2020-2021-es covidjárvány miatti 

korlátozások új kihívásként érintették az 

intézmény működését, de ez idő alatt is a 

belső munkálatok, állománykarbantartás, 

online térben való jelenlét erősítése és az 

olvasók távoli kiszolgálása, a "Könyvtári 

csomag" bevezetése adta a megoldást. 

 
Városi Könyvtár felvételei 

Napjainkban a tiszafüredi könyvtárba 

érkező látogató jó színvonalú, megbízható 

szolgáltatásokra, szakszerűen feltárt 

gyűjteményre találhat, a helyismereti 

gyűjtemény folyamatosan fejlődik, a 

programkínálat nő az olvasói igényekhez 

alkalmazkodva. Következő feladat a helyi 

dokumentumok digitalizálása és on-line 

szolgáltatásuk lesz, valamint az 

infrastruktúra fejlesztése, a könyvtár 

épületének és berendezéseinek 

korszerűsítése. 
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Előkészületek és tervek a 70 éves könyvtári születésnapra: 

 Az ünneplés tervezett időpontja: 2022 ősze 

 Szakmai és közönségtalálkozó, amelyen a volt igazgatók tartanak rövid előadást, 

megemlékezést 

 Kiállítás régi könyvtári emlékekből 

 Rajzpályázat  "Az én könyvtáram" címmel 

 A "Vers-és prózaíró" pályázat idei témája a "könyvtári élmények" volt: az ünnepségen 

a beérkezett legjobb mű felolvasása 

 Kiadvány készítése és megjelentetése az elmúlt 70 évről "A tiszafüredi Városi 

Könyvtár rövid története képekben" címmel 

 A legifjabb és a legrégebbi olvasó megajándékozása az ünnepi műsoron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Államalapításunk ünnepén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat Megyei Közművelődési Díjban részesítette Salánki 

Anikó mezőtúri írónőt, népművelő-könyvtárost, valamint Takáts Béla 

népművelő-könyvtárost, a Verseghy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény szakmai igazgató-helyettesét sokoldalú, 

értékteremtő és innovatív szakmai tevékenységük elismeréseként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díj 2022 

Prinyi Tünde 
könvvtáigazgatór 

furedlib@gmail.com 
Városi Könyvtár és Információs Központ - Tiszafüred 
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25 évvel ezelőtt, 1997. augusztus 25-én kapott önálló otthont 

 a Verseghy Könyvtár 



Kaptár 2022. szeptember 

 

 

24 

 

IMPRESSZUM 
KAPTÁR Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
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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: 2022. december 16. 
Lapzárta: 2022. november 25. 

 

 

CSATLAKOZZON  

KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ! 
KÖVESSEN BENNÜNKET  

A FACEBOOKON IS! 

 
 

Elindult a Verseghy Ferenc Könyvtár új online 

szolgáltatása, a Városfoglaló. 

Ebben az alkalmazásban lehetőség van 

helyismereti sétákat és játékos feladatokat 

létrehozni a saját településeitekre szabva. 

Használata egyszerű, élményszerű.  

Kérünk Benneteket, nézzétek meg, 

tanulmányozzátok át, tudnátok-e használni a 

könyvtáraitokban. Lehetne ez akár egy fajta 

szolgáltatásbővítés is. 

Aki lát benne fantáziát, jelezze a Területi 

szolgálat munkatársai felé!  

Mi részletesen megmutatjuk, hogyan működik, 

és adminisztrációs jogosultságot is adunk a 

könyvtárának. 

https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
https://www.facebook.com/groups/996664150410232
http://varosfoglalo.vfmk.hu/

