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Az év könyvtárosa, 2018 
 
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény ez évben először adta ki Az Év 
könyvtárosa, 2018 vándordíjat. A díjat a 
közösség szavazatai alapján nyerheti el az arra 
legérdemesebb szakmai munkakörben dolgozó 
munkatárs. 
Az alapító okirat szerint a választási eljárás 
jelölési és szavazási szakaszból áll. A jelölés 
nyílt jelölőív, a szavazás titkosan szavazólap 
segítségével történik. 
A jelöléseket HR bizottság gyűjtötte össze. 
Összesen egy jelöltet lehetett megnevezni a 
jelölőlap használatával. Az ajánlásnak 
tartalmaznia kellett a könyvtáros nevét, a jelölt 
rövid szakmai jellemzését, az adott évben 
nyújtott kiemelkedő teljesítményét. 
A jelölési időszakban összesen 23 jelölés 
érkezett 5 munkatársra az alábbiak szerint: 

• Dr. Korpásné Cserfalvi Katalin: 11 
jelölés 

• Polónyiné Nagy Mária: 5 jelölés 
• Tóth Karolina: 4 jelölés 
• Horváth Zsuzsanna: 2 jelölés 
• Némethné Matastik Magdolna: 1 jelölés 
 

A saját névre leadott jelöléseket hozzáférhetővé 
tesszük a jelölteknek. A jelölőlapokat a 
Humánerőforrás munkacsoport vezetője őrzi. 
Az eredmények alapján az első három 
munkatárs kerülhetett fel a szavazólapra. A 
szavazatokat Verseghy Könyvtár titkársági 
folyosóján egy erre kijelölt dobozban 
gyűjtöttük. Mindenki egyszer, csak egy 
személyre szavazhatott. A szavazás 
megkönnyítése érdekében a jelölések összesített 
szövegét – a jelölők neve nélkül – 
kifüggesztettük a hirdetőtáblára. 
A szavazás december elsejével lezárult. A 
szavazásra jogosult 67 munkatársból összesen 
44-en vették át a szavazólapokat. Ebből végül 
41-en adták le a voksukat, nem született 
érvénytelen szavazat. 
A szavazatokat december 3-án számlálta meg a  
  

Humánerőforrás munkacsoport, az eredmény a 
következőképpen alakult: 

• Dr. Korpásné Cserfalvi Katalin: 20 db 
szavazat 

• Polónyiné Nagy Mária: 12 db szavazat 
• Tóth Karolina: 9 db szavazat 

A munkatársi értekezleten ünnepélyes keretek 
között hirdettünk eredményt.  
Az év könyvtárosa díjazottja díszoklevelet, 
könyvjutalmat és a vándordíjat, az ez 
alkalomra készíttetett emlékkönyvet kapott, a 
jelölőlapra került munkatársak pedig oklevelet 
és könyvjutalmat vehettek át.  A díjat Czakóné 
Gacov Katalin igazgató és Balázs Ildikó, a 
Humánerőforrás munkacsoport vezetője 
közösen adta át. 
Köszönjük a kollégák aktív részvételét, nagy 
szeretettel gratulálunk mind a jelölteknek, 
mind a díjazottnak! 
 

Balázs Ildikó 
VFK, Közönségszolgálatiosztály – 

osztályvezető 
 

Szolnok Olvasóhálója 
 

Évek óta hagyományosan október első hetében 
a könyvtárak szélesebbre tárják kapuikat, és 
naponta érdekes, változatos programokkal 
várják a látogatók széles közönségét. Ez a pár 
nap alkalmat biztosít nekünk, hogy a jól 
bejáratott, sokszínű programok mellett 
újdonságokat is kínáljunk a rendszeres 
könyvtárlátogatók és az új beiratkozók részére. 
Az Országos Könyvtári Napok, a könyvtárak 
egyik jelentős eseménye az idén október 1-7. 
között került megrendezésre, és a Családok 
Éve1, illetve a Kulturális Örökség Európai Éve2 
eseményekhez kapcsolódott. A hét címe a 
KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI 
HOZZÁFÉRÉS3 volt. 
Minden nap más és más témájú programokra 
hívtuk és vártuk a látogatóinkat. 
Gyermekkönyvtárunk október 5-re, a pénteki 
napra egy látványos, formabontó ötlettel állt 
elő: 

 

                                                           
1 2018 a Családok éve lesz. URL: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/2018-a-csaladok-eve-lesz (Letöltés ideje: 2018.12.12.) 
2 A kulturális örökség európai éve. URL: https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu (Letöltés ideje: 2018.12.12.) 
3 Országos Könyvtári Napok 2018. URL: http://osszefogas.kjmk.hu/ (Letöltés ideje: 2018.12.12.) 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/2018-a-csaladok-eve-lesz
https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu
http://osszefogas.kjmk.hu/
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Alkossuk meg Szolnok olvasóhálóját! 
Az elképzelésünk szerint a könyvtárba az az- 
napi látogatókat megkértük, hogy egy színes 
falevélre (mivel ősz van) írják fel kedvenc 
könyvük íróját és címét, és ezt a falevelet 
tűzzék rá egy előre kifeszített hálóra (mivel 
Szolnok folyók torkolatában fekszik, és régen a 
halászat fontos szerepet játszott a város 
életében). A világháló után szabadon mi 
olvasóhálót alkottunk, ahol az egyén tudása, 
ajánlása közösségi - könyvtári hozzáféréssel 
közös tudássá, közös élménnyé válhatott. 
Célunk az volt, hogy kicsit játékos, nem 
szokványos, interaktív módon kérjük meg a 
hozzánk betérőket, osszák meg velünk és az 
olvasóinkkal kedvenc könyvük íróját és címét. 
Felmérésünkből pedig megtudhattuk, mit 
szeretnek olvasni a szolnokiak, melyik mű a 
kedvencük. Ezáltal megalkottuk Szolnok város 
olvasóhálóját. 
 

 
A rendezvény plakátja 

 

Az ötlet annyira felkeltette a kollégák 
érdeklődését, hogy kibővítettük a felhívást. Így 
már egy héten át nyílt lehetőségük az 
olvasóknak, a programokra érkező 
látogatóknak bekapcsolódni a játékba. 

A visszajelzések szerint az Olvasóháló elnyerte 
látogatóink tetszését, melyből az elemzések 
során kiderült, hogy 357 falevél került fel a 
hálóra, melyen 378 féle mű szerepelt (97%-a 
szépirodalom, 3%-a ismeretterjesztő irodalom) 
161 szerzőtől. Ebből a leggyakrabban említett 
művek az alábbiak: 

1. Rowling, J. K.: Harry Potter kötetek (36) 
2. Kinney, Jeff: Egy ropi naplója kötetek 

(25) 
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (22) 
4. Leiner Laura könyvei (20) 
5. Kästner, Erich: A két Lotti (10) 
6. Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Russell, 

R. R.: Egy Zizi naplója; Tolkien, J. R. R.: 
A Gyűrűk Ura (8) 

A felsorolás szerint 2018 őszén a szolnokiak 
legjobban Rowling kis varázslójának, Harry 
Potternek a történeteit kedvelik. Az első öt 
helyen gyermek- és ifjúsági irodalomhoz 
tartozó művek állnak, csak a hatodik helyen, - 
ott is holtversenyben - jelenik meg a 
felnőtteknek szóló regénytrilógia, A Gyűrűk 
Ura. Itt kell megemlítenem azt a tényt, hogy a 
fiatalabb korosztály aktívabban vett részt a 
programban. 
 

 
Az Olvasóháló használat közben - VFK felvétele 
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A 378 válasz közül 68% tartozik a gyermek- és 
ifjúsági irodalom körébe, míg 32% szól a 
felnőtteknek. Igaz, több felnőtt látogatónk a 
gyermekkori kedvencét írta, illetve a babás 
foglalkozáson résztvevők is a gyermekük 
szeretett meséjét, könyvét nevezte meg. 
A sikeren felbuzdulva egy hónappal később, 
novemberben, a szolnoki Csokoládé 
Fesztiválon megismételtük akciónkat a 
könyvtár standján. A csokiszerető közönség 
nagy lelkesedéssel fogadta ötletünket. A 
felmérés kiértékelése még folyamatban van. 
 

 
A Csokoládé Fesztiválon felállított olvasóháló - VFK felvétele 

 

Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a 
kezdeményezéssel, s így nyomon követni 
látogatóink olvasáskultúrájának változását. 
 

Munkácsiné Szabó Katalin 
VFK, Közönségszolgálati osztály, 

Gyermekolvasó szolgálat – részlegvezető 
 

Képzés 
Megnyílt az online jelentkezés A könyvtárosok 
szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 
megvalósításában c. blended képzés 2019-es 
csoportjába. 
A képzésen számos érdekes témával, 
módszerrel és digitális programmal 
ismerkednek meg a résztvevők, melyeket a 
saját munkahelyi környezetükben is 
kipróbálhatnak. http://oktatas.fszek.hu/moodle/  

(szerk.) 

Könyvtárak a hátrányos helyzetű 
emberek szolgálatában 

KONFERENCIA 
2018. november 30 – december 1. 

 
A Publika Magyar Könyvtári Kör és a Verseghy 
Ferenc Könyvtár közösen szervezett 
konferenciát. Ez már nem először történt meg. 
15 évvel ezelőtt is a Verseghy Ferenc Könyvtár 
adott helyet ennek a témának. Az NKA 
támogatásával a Publika Magyar Könyvtári Kör 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
változott-e valami az eltelt időszakban, mi 
merre mozdult el és milyen új lehetőségek 
kaptak teret? 
Elnökölt: Biczák Péter ny. könyvtárigazgató PMK 
Előadóink voltak a plenáris ülésen: 
Dr. Bartos Éva ny. igazgató, Könyvtári Intézet: 
Társadalmi követelmények és igények speciális 
információs könyvtári ellátásra. Áttekintés az 
utóbbi évek hazai könyvtári gyakorlatáról 
Barátné dr. Hajdú Ágnes PhD, tanszékvezető, 
ELTE: 
Nemzetközi és hazai könyvtári információs 
szervezetek irányelvei és útmutatásai 
Szekeres Pál, miniszteri biztos: 
Kormányzati támogatások a társadalmi esélyek 
növeléséhez - fogyatékossággal élő emberek a 
könyvtárakban 
Dr. Téglási Ágnes ny. főigazgató-helyettes, 
MTA Könyvtár: 
Speciális helyzetben lévő csoportoknak nyújtott 
könyvtári szolgáltatások - európai gyakorlat 
Dr. Hangodi Ágnes PhD, osztályvezető, Könyvtári 
Intézet: 
Könyvtári - információs szakemberek 
továbbképzése hátrányos helyzetű olvasók  
ellátására 
Rob Davies, EU project manager: 
Technikai, technológiai és management 
eszközök a speciális könyvtári szolgáltatások 
kialakításában és működtetésében. Európai 
gyakorlat 
Czakóné Gacov Katalin igazgató, Verseghy 
Ferenc Könyvtár: 
A Verseghy Ferenc Könyvtár tapasztalatai a 
fogyatékos felhasználóknak nyújtott 
szolgáltatások eredményességéről 

 

http://oktatas.fszek.hu/moodle/
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A délutánt három szekcióban folytattuk. A 
témát, a moderátorokat, és a felkért 
hozzászólókat itt adjuk közre: 
Siket és nagyothalló olvasók a könyvtárakban. 
Moderátor: Dr. Kovács Csilla pszichológus, 
PMKK, Szentendre 
Felkért hozzászólók: Cserfalvi Annamária 
tanszéki mérnök, Óbudai Egyetem Neumann 
János Informatikai Kar, Franyó Borbála, 
könyvtáros, fogyatékosügyi koordinátor, ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Vakok és gyengénlátó emberek információs 
ellátása 
Moderátor: Dr. Nagyné Kováts Lenke ny. 
osztályvezető, MJPK, Debrecen 
Felkért hozzászólók: Nagy Sándor elnök, 
MVGYOSZ, Pesti Zoltánné elnök, 
JNSZMVAKOK, Guth Tímea, JNSZMVAKOK, 
Elemi Rehabilitációs Központ  
Könyvtári szolgáltatások a fizikai és mentális 
problémákkal küzdő, a könyvtárhasználatban 
korlátozott állampolgároknak 
Moderátor: Bobokné dr. Belányi Beáta ny. 
egyetemi adjunktus, ELTE 
Felkért hozzászólók: Németh Margit 
szakpszichológus, családterapeuta, Kovács 
Györgyi ny. könyvtárigazgató, FSZEK 
A konferencia első napjának megnyitóját és 
zárását Billédiné dr. Holló Ibolyától 
hallgathattuk meg. 
A második napon, szombaton ellátogattunk a 
Vakok és Gyengénlátók megyei szervezetéhez. 
Pesti Marcsitól megtudtuk, hogy három irodát 
működtetnek Szolnokon, 20 munkatárssal 
dolgoznak, akik közül 18-an megváltozott 
munkaképességűek. A központi iroda - 
általános ügyfélszolgálat - a Szántó krt. 18. alatt 
működik. A Hild Viktor 1. fsz. 10 alatt a 
JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ 
működik megyei hatókörrel. Összesen 8 ilyen 
központ működik Magyarországon. A 
harmadik iroda a Móra Ferenc utca 15. fsz. 12. 
alatt található, ahol kiscsoportos oktatóterem 
került kialakításra. Az oktatóterem 8 
munkaállomással rendelkezik, amelyek teljesen 
akadálymentesek a vak és a gyengénlátó 
emberek számára is. Képernyő olvasó és 
képernyő nagyító szoftverekkel is  

ellátott, nagymonitoros számítógépek állnak 
rendelkezésre. 
Az oktatóteremben és a központi irodában tett 
látogatásunk során sok olyan információval 
gazdagodtunk, mely valós gyakorlati ismereteket 
adott a kitartó érdeklődőknek. 
A gyakorlati tapasztalatcserét a Verseghy 
Könyvtárban folytattuk, ahol az ÉN IS VAGYOK! 
Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi 
Egyesülete elnöke, Fehérváry Tünde előadásában 
ismerkedtünk meg az egyesület célkitűzéseivel, 
terveivel, programjaival. Az egyesület 
működésének alapvető célja a fogyatékossággal 
élő, megváltozott munkaképességű emberek, de 
különösen a mozgásukban korlátozott emberek, 
illetve a súlyos fogyatékossá váló emberek 
érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség 
esetén védelme, számukra szolgáltatások 
szervezése és nyújtása. 
Az egyesület színes programjainak, 
rendezvényeinek bemutatását kötetlen beszélgetés 
követte. Honlapjuk elérhető: www.enisvagyok.hu; 
A Publika Magyar Könyvtári Kör megújult 
honlapján: - publikamkk.hu címen - az előadások 
anyaga és sajtóhírek olvashatóak. A képek: 
http://publikamkk.hu/galeria-2/ címen találhatóak. 
 

 
A hallgatóság egy részlete 

 

A konferenciának 82 látogatója volt. 
Megismerkedtünk az elmúlt 15 év eredményeivel. 
Ismereteket kaptunk az érintettektől, hogy a 
mindennapokban milyen szolgáltatások 
kialakításával és átalakításával tudjuk a könyvtári 
szolgáltatásokat a hátrányos helyzetű emberek 
számára biztosítani. 

Illés Julianna 
VFK, Területi szolgálat, ov. 

 
 

http://www.enisvagyok.hu/
http://publikamkk.hu/galeria-2/
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GRATULÁLUNK! 
Kincses Julianna, a Neumann János Egyetem 
Könyvtár és Információs Központ Gazdálkodási 
Szakkönyvtárának vezetője 2018. augusztus 17-
én a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést 
vehetett át a Pesti Vigadóban. 
A kapott elismerés büszkeséggel tölt el minket, 
könyvtárosokat is, hiszen napjainkban egyre 
ritkábban fordul elő, hogy állami ünnepségen 
kitüntetésben részesüljön a szakma. 
„Több évtizedes, a Neumann János Egyetem és 
jogelődjei könyvtárának fejlesztése, stratégiai céljainak 
meghatározása, valamint az egyetem Gazdálkodási 
Szakkönyvtári munkájának tervezése, szervezése, 
ellenőrzése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként javaslom.” Szól az átadáson 
elhangzott egy mondatos hivatalos méltatás. 
A megyei hatókörű városi könyvtár 
igazgatójaként szeretném őt kicsit hosszabban 
bemutatni a megye könyvtárosainak. 
1998-ban kezdett dolgozni a Kereskedelmi és 
Gazdasági Főiskola Könyvtárában, majd 2001-
ben a vezetője lett. Az eltelt húsz évben a főiskola 
és vele együtt a könyvtár is sok átalakuláson, 
megújuláson ment keresztül. Nemcsak a neve, 
hanem a feladatköre, funkciója is több ízben 
változott, megfelelve az éppen aktuális fenntartó 
követelményeinek. Az évek során egy valami 
volt álandó, a vezető kitartása, amivel képviselte 
a könyvtárosainak és olvasóinak érdekeit. 
2018., decemberében, mint a Neumann János 
Egyetem Könyvtár és Információs Központ 
Gazdálkodási Szakkönyvtárának vezetője fejezte 
be pályafutását. 
Tizenöt évig dolgoztunk együtt, tőle tanultam a 
szakma alapjait, majd jóval később a vezetés 
rejtelmeit is. Kiváló összhang volt közöttünk, ami 
már az első munkahetemen - amikor több 
polcnyi dokumentumot mozgattunk meg 
közösen - kiderült, hiszen éppen ugyanannyi 
könyv fért el a kezünkben. Ennek köszönhetően 
gördülékenyen és hatékonyan tudtunk együtt 
dolgozni, még az embert próbáló helyzetekben 
is. Sokáig gondolkodtam, hogyan is lehetne húsz 
év munkáját néhány mondatban méltóképpen 
összefoglalni, de nem találtam a szavakat. 

Amikor a főnököm volt és elakadtam 
valamiben, segítségre volt szükségem, ajtaja 
mindig nyitva állt, e-mailt hétvégén is 
olvasott. Szerencsére így van ez most is, 
elértem, válaszolt, befejezésül álljanak itt az Ő 
szavai:  
„Tevékenységem és a vezetésem alatt álló Könyvtár 
eddigi legnagyobb sikerének tartom, amikor azoktól 
kaptunk munkánkról pozitív visszajelzést, akiknek 
a véleménye – minden szakmai és fenntartói 
megítélést, rangsort megelőzve – számunkra a 
legfontosabb. A Felvi rangsort ugyanis a hallgatók 
véleménye alapján állították össze a szerkesztők, s e 
szerint a Szolnoki Főiskola Könyvtára a 
magyarországi főiskolák 22 gazdasági könyvtára 
közül a legelső helyen végezett. Az egyetemekkel 
összesített rangsorban is csak a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára tudott bennünket 
megelőzni. 
A 2007 novemberében megjelent HVG rangsora 
szerint az Üzleti Fakultás Gazdasági Könyvtára – 
az összesített nyolcadik helyével – a legjobb vidéki 
főiskolai szakkönyvtár az országban, de ez is 
országra szóló dicsőség, könyvtárszakmai 
tevékenységünk nem akármilyen elismerése.” 
Kedves Julcsi, a kitüntetéshez szívből 
gratulálunk! Hosszú, örömökben gazdag 
nyugdíjas éveket kívánunk! Azért 
irigykedünk is egy kicsit rád, hiszen most már 
tényleg egész nap csak olvashatsz! 😉😉  
 

Czakóné Gacov Katalin 
VFK, igazgató 
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