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Helyzetkép  

1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás 

megszervezése 

Szervezeti kérdések:  

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetéséért a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály felelős. Az osztály humán és tárgyi 

erőforrásai megfelelnek kistelepülések könyvtári ellátására. Négy munkatársunk szakmailag 

felkészült, így képesek voltak 2017 során erőteljes módszertani támogatást nyújtani. Az 

osztályon dolgozó munkatársak nem területi felosztás szerint végezték a munkájukat, hanem 

funkcionális munkamegosztás alapján.  

2017 második felében a 4 fős kollektívában jelentős változás állt be. Az addigi osztályvezető, 

Mikolasek Zsófia lett az intézmény vezetője, helyét Fábián Ildikó vette át.  Fink Noémi 

kolléganőnk szülési szabadságra ment, helyére a korábbi közfoglalkoztatott, Balogh Anett 

került. Összességében az osztályon az év végén egy fővel kevesebben dolgoztak, ez a 

jövőbeni munkát megnehezíti. 

Fő célok, prioritások 2017-ban: 

 Digitális kompetenciafejlesztés: Az azt igénylő településeken tanfolyamot vagy 

előadást szerveztünk annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élők digitális tudását 

fejlesszük. Az előadók a megyei könyvtár munkatársai közül kerültek ki zömmel, 

továbbá felkértünk a megyében élő, dolgozó, általunk elismert szakembereket is. 

 Az olvasás, mint szabadidős forma népszerűsítése, különös tekintettel a gyermek- és 

ifjúsági korosztályra. Gondosan válogatjuk a kistelepülési könyvtárak 

gyermekolvasóinak beszerzett dokumentumokat, a 14 évesnél fiatalabb korosztály 

programjait különös odafigyeléssel szervezzük. Tudatosítottuk a kistelepülési 

könyvtárosokban azt, hogy a gyerekek könyvtárhasználatának bővítése kulcskérdés. 

 A települési könyvtárak retrospektív állományának beillesztése és kereshetővé tétele a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár integrált könyvtári rendszerében, különös 

tekintettel az egyedi és helyismereti dokumentumokra. - 2017 során nagy előrelépést 

tettünk ebben a feladatban.  Az 59 települési könyvtár 80 %-a (45 könyvtár) teljes 

egészében a TextLib integrált könyvtári rendszert használja, állományuk a megyei 

könyvtár katalógusában kereshető. Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyedi és 

helyismereti dokumentumaik is bekerültek a rendszerbe. 2017 során Neszmély, Bajót, 
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Süttő, Szákszend, Szomód, Tokodaltáró, Mocsa állományát vezettük be a TextLibbe, 

valamint elkezdtük a munkát az a következő településeken: Bokod, Dad, Kesztölc. 

 A települési könyvtárosok szakmai fejlődésének biztosítása:5 alkalommal szerveztünk 

csapatépítő tréninget a települési könyvtárosok számára. Ezeken ismerkedési játékokat 

játszottunk, szakmai beszélgetésre és projektfeladatok megoldására került sor. Két 

alkalommal az összes kistelepülési könyvtárost meghívtuk a JAMK-ba, ahol a szerzői 

jogokkal és a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkoztunk. 

 Könyvtárak felújítása, korszerűsítése: 2017 során Süttő, Vérteskethely és Bajót 

könyvtárát újítottuk fel.  

 Erőteljes PR munka - nagyon fontosnak tartottuk 2017-ben is, hogy a megye egész 

lakossága megismerje tevékenységünket és a rendszerben lévő lehetőségeket. 

Reklámanyagokat készíttettünk, újságcikkeket írtunk, rendszeresen frissítettük 

honlapunkat. Törekedtünk arra, hogy a kistelepüléseken élő potenciális olvasókat 

valóságos olvasókká „változtassuk”, ennek érdekében a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály munkatársai ellátogattak a falunapokra, ahol a kisebbeket 

játszóházzal, könyvböngészdével, ajándékokkal, a nagyobbakat helyszíni 

beiratkozással várták. A könyvtári sátornál megfordulókat tájékoztatták a könyvtári 

szolgáltatásban meglévő lehetőségekről. 

 

Komárom-Esztergom megye könyvtári ellátása: 

A megyében 76 település található, ebből 12 város. A fennmaradó 64 település nagyság 

szerint az alábbi módon tagozódik: 

0-500 fő: 6 település 

501-1000 fő: 15 település 

1001-1500 fő: 13 település 

1500 fő felett: 30 település 

A 64 település 6 önkormányzata tart fenn önállóan könyvtárat (ezek közül 1 kivételtől 

eltekintve mindegyiken 1500-nál többen laknak), a fennmaradó 56 település a József Attila 

Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez csatlakozott.  

Megyénkben ma minden településen biztosított a könyvtári ellátás, az erőforrások mégsem 

elégségesek. A települések egy része még mindig nem képes biztosítani az állandó 

könyvtárost, szerencsére ez a szám csökken.  
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Kiemelt projektjeink: 
 KönyvtárMozi tematika létrehozása az NKA pályázat segítségével: módszertani 

anyagok kidolgozása 
 Kiadtuk Fink Jánosné: Vértestolna múltjából című sváb-magyar szótárat 
 Országos, 3 napos KönyvtárMozi Szakmai Napok szervezése 
 Falunapi kitelepülések – 25 alkalommal  
 Olvasótábor 25 gyermek részvételével 
 Befejezett könyvtárfelújítás Vértessomlón, Vérteskethelyen, Süttőn és Bajóton 
 Elindított könyvtárfelújítás Annavölgyön, Máriahalmon és Kömlődön 

 

1.2. Komárom-Esztergom megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban 

Könyvtárak könyvtárak 

száma (db) 

Lakosságszám 

összesen 

Könyvtárellátási 

Szolgáltató helyek 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

0 - 500 lakosú településen 

6 2 264 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

501 - 1000 lakosú településen 

15 10 888 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1001 - 1500 lakosú településen 

13 16 618 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1501 - 5000 lakosú településen 

25 57 324 

Összesen  59 87 094 

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján 

0 0 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat 

együttesen ellátó szolgáltató helyek száma  

11 18 308 

 ebből megkötött megállapodások száma 0 0 
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A megyében lévő kistelepülések száma, ahol jelenleg nincs semmilyen könyvtári ellátás: 0 db 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár által ellátott 59 település közül 24-ben működik 

nemzetiségi önkormányzat: 15 településen német, 4 településen szlovák, 1 településen német 

és szlovák, 4 településen cigány önkormányzat működik. 

 

1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken  
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Összesen 87 094 10 144 74 453 10 806 1 188 215 149 653 36 256 5 429 43 132 61 677 23 727 

1-500 

lakosú 

településen 

2 264 580 3 127 543 10 72 6 734 2 544 228 2 055 3 071 2 343 

501 - 1000 

lakosú 

településen 

10 888 1 034 6 987 921 102 19 10 707 3 762 484 4 501 3 399 3 439 

1001 - 1500 

lakosú 

településen 

16 618 1 753 11 085 1 252 271 53 19 160 7 726 926 9 086 10 934 5 612 

1501 - 5000 

lakosú 

településen 

57324 6 777 53 254 8 090 805 71 113 052 22 224 3 791 27 496 44 273 12 354 

 

Az ellátandó népesség 682 fővel csökkent 2016-hoz képest. A regisztrált használók száma 

2016-hoz képest 14 %-kal, a személyes használatok száma 10 %-kal, az OPAC használat 76 

%-kal, a kölcsönzött dokumentumok száma 14 %-kal, a helyben használt dokumentumok 

száma 9 %-kal, a 14 éven aluli regisztrált használók száma 15 %-kal, az általuk kölcsönzött 

dokumentumok száma 7 %-kal nőtt. Ez a tendencia 2016-ban igen jelentős volt, a növekedés 

2017-ben is megőriztük, ha meredeksége csökkent is. 
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A táblázatból kitűnik, hogy a kistelepülési könyvtárakba átlagosan a lakosok 12 %-a (2016-

ban 10 %-a) van beiratkozva. A települések nagyságára lebontva ez az átlagos adat az 

alábbiak szerint mutat árnyaltabb képet: 

1-500 lakosú települések: 25 % (2016-ban 21%) 

501-1000 lakosú települések: 11 % (2016-ban 8 %) 

1001-1500 lakosú települések: 11 % (2016-ban 11 %) 

1501-5000 lakosú települések: 12 % (2016-ban 10%) 

 

A regisztrált felhasználók 53%-a gyermekkorú. Ez a magas szám rendkívül örvendetes, bár 11 

könyvtárunk iskolai könyvtárként is működik. Célul kell kitűznünk magunk és a települési 

könyvtárosok elé is, hogy a gyermekkorú olvasókat későbbi életkorukban is megtartsák a 

könyvtárak. 

A táblázat adatait egymással összevetve az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

 egy lakosra 1,17 könyvtárlátogatás jut (2016-ben 0,8) 

 egy regisztrált felhasználó 8 alkalommal látogatott el 2017 során településének 

könyvtárába. 

 egy könyvtárlátogatás alkalmával 2 dokumentumot használtak helyben a felhasználók. 

 egy regisztrált könyvtárhasználó átlagosan 15 könyvet kölcsönzött ki 2017-ben. 

 Ugyanez a mutató a gyerekekre vetítve szintén 11 db dokumentum. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes települések könyvtárainak használata nagyon-nagy 

eltéréseket mutatnak (ez a táblázatból nem látszik). Ennek okát a könyvtárosok eltérő 

elhivatottságában lájuk. 
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1.4. Humán erőforrás  

 
Személyi feltételek a kistelepüléseken 
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Összesen 87 094 3,34 17 - - 6 0,1 43 0,75 2 0,03 5 0,09 5 0,09 73 % 

1-500 

lakosú 

településen 

2 264 2,1 5,1 - - 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0,16 83 % 

501 - 1000 

lakosú 

településen 

10 888 2,7 11,3 - - 0 0 11 0,7 0 0 4 0,3 2 0,13 93 % 

1001 - 1500 

lakosú 

településen 

16 618 3,3 15,8 - - 1 0,1 8 0.7 1 0,1 1 0,1 0 0 90 % 

1501 - 5000 

lakosú 

településen 

57 324 4 18,4 - - 5 0,2 18 0,72 1 0,04 0 0 2 0,08 50 % 

 

A nyitva tartási idő még mindig nem éri el a kívánt értéket, de elmondható, hogy az átlagot 

egy-egy kirívó könyvtári szolgáltatóhely rontja heti 2-6 órás nyitva tartásával. 

A kistelepülések könyvtárainak humán erőforrás-ellátottsága nem mindenhol felel meg a 

kívánatosnak. Legrosszabb helyzetben az 1500 fő feletti lakosságszámú települések vannak, 

az önkormányzatok számára nagy nehézséget okoz a megfelelő képzettségű könyvtáros 

                                                
1 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működéséről 
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat 

ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 
gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, 
gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel 
és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 
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kinevezése. A fluktuáció megszűnőben, ez segíteni fogja a továbbiakban munkánkat. A 

könyvtárosok digitális és könyvtárszakmai kompetenciái 2016 óta javultak, de még mindig 

akadnak hiányosságok, ez 2017 során megnehezítette a munkánkat. 

A települések polgármesterei felé jeleztük, ha a könyvtáros végzettsége nem megfelelő, ennek 

köszönhetően 2 fő elvégezte a segédkönyvtárosi képzést. További beiskolázások 2018 során 

is várhatók. 

A legtöbb önkormányzat részmunkaidőben alkalmazza könyvtárosát, a részmunkaidő a 

legtöbb esetben a nyitvatartási időre vonatkozik, így a belső munkákra a könyvtárosoknak 

nem marad idejük. Sok a kulturális közfoglalkoztatott, helyzetük bizonytalan. 
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1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei  
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Összesen 87 094 6 11 4 24 14 0 29 30 39 14 6 1 31 17 10 1 70 28 8 22 1 59 0 59 

1-500 lakosú 

településen 

2 264 0 0 3 2 1 0 4 2 3 1 2 1 1 3 2 2 36,8 3 0 3 0 6 0 6 

501 - 1000 

lakosú 

településen 

10 888 1 2 0 6 6 0 6 9 10 4 1 0 8 5 2 0 64,4 9 0 4 2 15 0 15 

1001 - 1500 

lakosú 

településen 

16 618 1 7 0 2 1 0 5 6 6 3 2 0 5 3 2 1 66 6 2 2 1 11 0 11 

1501 - 5000 

lakosú 

településen 

57 324 4 3 0 14 6 0 14 13 20 6 1 0 17 6 4 0 73 12 5 7 3 27 0 27 
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1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása  

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2017-es kistelepülési könyvtári kiegészítő 

támogatást az alábbi módon használta fel: 
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A kiadások 69 %-át (37 654 600 Ft) a dologi ráfordítások jelentették. Nem véletlenül olyan 

nagy ez a szám, hiszen ebbe a csoportba tartozik  

 a dokumentumbeszerzés (21 521 772 Ft), 

 rendezvények (8 433 897 Ft), 

 PR költségek (1 500 000 Ft), 

 egyéb dologi kiadások ( gépkocsi költségei, könyvtárosképzés, infokommunikációs 

költségek, szállítási költségek, közbeszerzés, bankköltség, irodaszerek, kézműves 

anyagok)  (6 198 931 Ft). 

 

A dokumentum igények benyújtását a könyvtárosokra bíztuk, remélve, hogy így azok a 

könyvek, folyóiratok, stb. kerülnek a kiskönyvtárakba, amelyekre valóban igény van. A 

könyvtárosok az Új Könyvek jegyzékéből választhatták ki a megrendelendő 

dokumentumokat, illetve saját beszerzéseket is bonyolítottak. Nem minden településen éltek 

azonban ezzel a lehetőséggel, a könyvtárak 70 %-nál az osztály munkatársai állították össze a 

megrendelőjegyzéket, figyelembe véve a településen élők demográfiai összetételét. 

 

A dologi kiadások nagy részét a könyvtári foglalkozások anyagköltsége tette ki. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy sok programot a könyvtárosok a saját kreatívitásukra alapozva 

szerveztek meg: rengeteg kézműves foglalkozás, családi barkácsolást bonyolítottak le, 

melynek személyi kiadási oldala nem volt, csupán a kellékeket szerezték be az állami 

támogatást felhasználva a kistelepülési kollégák. 

 

Beruházás, fejlesztés: 

2017 során beszerztük azokat az eszközöket, melyek elavultak.  

A KönyvtárMozi szolgáltatás fejlesztéséhez és bővítéséhez laptopot, vetítővásznot, televíziót, 

hangberendezést vásároltunk az érintett települési könyvtáraknak. 

Könyvtárfelújítás: Ebben az évben Süttő, Bajót és Vérteskethely könyvtárát újítottuk fel. 

Amellett, hogy állományát regisztráltuk a TextLibben, új bútorokat (olvasói asztalokat, 

számítógépasztalt, szőnyeget, babzsákfotelt, könyvtárosi széket), valamint 2 db számítógépet 

vásároltunk. 

Szükségessé vált egy új gépkocsi vásárlása is, beszereztünk egy hétszemélyes Volkswagen 

Caddy típusú gépjárművet. 
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Személyi kiadások: 

Ez a kiadástípus két csoportra osztható: 

 Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkakörön túli feladatra:  

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak előadásaira, és a 

különösen aktív kistelepülési könyvtárosok munkakörön túli megbízási díja. 

 Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai: a 

települések a József Attila Megyei és Városi Könyvtár módszertani segítségével 

aktívan, kreatívan és hatékonyan szervezték meg olvasás- és könyvtárnépszerüsítő 

programjaikat. 

 

A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások  

1.7. Állománymenedzsment 

1.7.1. Gyűjteményfejlesztés  

 

2017 folyamán 9 616 db dokumentumot szereztünk be (vétel+ajándék) a kistelepülési 

könyvtárak számára. Az 59 településre 396 folyóiratcím járt a tavalyi év során. 

 

Gyarapodás módja szerint 2017 

Darab Érték 

Vétel 8 645 16 736 910 Ft 

Ajándék 971 2 007 198 Ft 

Összesen 9 616 18 744 108 Ft 

 

Gyarapodás 

dokumentumtípusok szerint 

2017 

Darab Érték 

Könyv 9 376 16 382 139 Ft 

AV 240 354 771  Ft 

Folyóirat 396 cím 2 702 731 Ft 

Összesen 9 616 + folyóiratok 19 439 641 Ft 
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Az állami kiegészítő támogatás 41 %-át költötték el a települések dokumentum beszerzésre. A 

dokumentumokat szinte teljes egészében a közbeszerzést elnyerő Kello-tól szereztük be. 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től történő beszerzés több előnnyel járt a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer számára: 

- 10 %-os kedvezményt biztosított minden CD, DVD, hangoskönyv, folyóirat, szak- és 

kézikönyv megrendelésekor 

- 33 %-os kedvezményt biztosított a könyvek vásárlásakor. 

- A beszerzett dokumentumokat felszerelve kaptuk meg. 

- A települési könyvtárosok személyes vásárlásaikkor is megkapták a 33 %-os 

kedvezményt. 

- Szállítási- és postaköltség nem terhelte a Könyvtárellátótól érkezett 

dokumentumszállításokat. 

Azáltal, hogy a fent említett kedvezményekkel tudtuk a településeknek megvásárolni a 

dokumentumokat és ÁFA visszaigénylők is vagyunk (nettó áron tudtuk a beszerzéseket 

bonyolítani), nagyobb mennyiségű dokumentumot tudtunk rendelni településeink számára 

A KELLÓ által beszerzett könyvek felszereltsége munkaidő – spórolást jelentett.  

A személyes vásárlásoknál kapott 33 %-os kedvezmény motiváló erőt jelentett a települési 

könyvtárosok számára is. 

 

A 2016-ban felmerült problémákat a KELLO megoldotta, így teljes megelégedettséggel 

dolgoztunk együtt. Sajnos 2017-ben is gyakran előfordult, hogy a települések nem jutottak 

hozzá az új könyvekhez, mivel az újdonságok hamar elfogytak, Gyakran előfordult, hogy a 

kosárba helyezéstől a rendelés leadásáig a dokumentumok közel fele már nem volt 

raktárkészleten. Ezek pótlása sok esetben elmaradt. 
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1.7.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása 
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Összesen 87 094 325 489  90 % 90% 30 % 90 % 90 % 

1-500 

lakosú 

településen 

2 264 22 890 100 % 100 % 30 % 100 % 100 % 

501 - 1000 

lakosú 

településen 

10 888 81 896 94 % 94 % 30  % 94 % 94 % 

1001 - 1500 

lakosú 

településen 

16 618 58 762 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

1501 - 5000 

lakosú 

településen 

57 324 161 941 80 % 80 % 30 % 80 % 80 % 

 

Megyénkben a legtöbb községi könyvtár (főleg a legnagyobb települések) 

dokumentumállományának egy része tartalmilag elavult, régi kiadású, fizikailag rongálódott 

könyveket tartalmazott. Ennek megszűntetésére erőteljesen selejteztünk a településeken, az 

állomány 20 százalékát selejteztük le. Az állomány nagysága több kistelepülési könyvtárban 

még mindig nem indokolt, selejtezésüket megnehezíti a könyvtárosok „ragaszkodása” 

könyveikhez. 

Selejtezés történt Bokod, Dad, Epöl, Kesztölc, Máriahalom, Mocsa, Naszály, Neszmély, 

Szákszend, Szomód, Tokodaltáró, Süttő, Vértessomló településeken. 
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1.8. Dokumentumszolgáltatás  

 

A dokumentumszolgáltatás tekintetében a településekkel kötött megállapodásokban a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár az alábbiakat vállalta és teljesítette: 

1. Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát az Önkormányzat 

által kijelölt könyvtári szolgáltatást végző személy (továbbiakban könyvtáros) 

közreműködésével.  

2. A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a könyvtárostól 

indokoltan érkező egyedi gyarapítási igényeket. 

3. A könyvtári szolgáltató hely nyilvános könyvtári állományát egységesen 

nyilvántartásba veszi számítógépes adatbázisában. Az új dokumentumokat a könyvtári 

használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, vonalkód) negyedévenként 

kiszállítja a szolgáltató helyre.  

4. Biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak 

igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, 

ha a könyvtári szolgáltató hely gyűjteményében nem található meg a kért könyvtári 

dokumentum vagy információ.   

Összevetve a könyvtárközi kölcsönzések és az ellátott kistelepülések lakosainak számát, abból 

kiderül, hogy 55 lakosra jut egy teljesített könyvtárközi kérés. 

 

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban2: 

 

A kistelepüléseknek 

könyvtárköziben küldött 

dokumentumok száma:  

2014 2015 2016 2017 

eredetiben 961 1 976 1 829 1 580 

elektronikusan 0 0 0 0 

fénymásolatban 0 0 0 0 

  

 

                                                
2 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 
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1.9. Információs szolgáltatás 

A megyei könyvtár állományát feltáró adatbázisok:  

 Biográfiai  

 Dráma 

 Drámaelemzés 

 Emlékhelyek 

 Események   

 Folyóirat-lelőhely 

 Helyismeret 

 Jelenetek 

 Mese 

 Novellaelemzés 

 Verselemzés 

A megyei könyvtáron keresztül elérhető adatbázisok: 

 ADT 

 EBSCO 

 HUNGARICANA 

 MATARKA 

 MOKKA 

 NAVA 

 ODR 

A települési könyvtárosok figyelmét felhívtuk 2017-ben is ezen adatbázisok elérhetőségére. A 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján keresztül elérhető e-dokumentumok: 

 E-könyvtárak 

 E-hírlaptár 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály munkatársai felhívják a települési könyvtárosok 

figyelmét ezeknek a dokumentumoknak az elérhetőségére. 
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Az EBSCO adatbázis, a MANDA és NAVA pontok szolgáltatásairól tájékoztatjuk a könyvtári 

szolgáltatóhelyeket, ahol igény van rá, ott segítünk a szolgáltatások elérhetővé tételében. 

A Komárom-Esztergom Megye Kistelepüléseinek Könyvtári Ellátása c. honlapon 

(www.kemkszr.hu) folyamatosan közzétettük és frissítettük a települési könyvtárakra, 

könyvtárosokra és olvasókra vonatkozó információkat: címtárakat, eseménynaplót, galériát, 

módszertani segédanyagokat. 

A könyvtárosi munka segítése érdekében 2017-ben továbbra is elérhetők honlapunkon a 

különböző e-tananyagok, oktató videók (http://www.kemkszr.hu/?q=node/7).  

A települési könyvtárakat és önkormányzatokat értesítünk minden számukra releváns 

pályázatról, rendeletről, közleményről, programról. 

 

Webes szolgáltatások a kistelepülések irányába  

KEMKSZR webhely tartalomfrissítései 2017-ben 
 
Hírfolyam 15 

Meglévő oldalak frissítései 181 

Sajtóarchívum 208 

Fotógalériába feltöltött albumok 256 

2017-ben összesen: 660 

2016-ban összesen: 800 

2017 során már a 2016 nyarától épített, új honlapunkat gondoztuk. Ebben már nem adtunk 

közre heti rendszerességgel könyvújdonságokat, és nem alkalmaztunk rendezvénynaptárt sem. 

Ebből adódóan ezek frissítési adatai hiányoznak a 2017-es statisztikából. Mindazonáltal az 

összes többi tétel nagyobb gyakorisággal frissült, mint előzőleg.  

HONLAP 

A nyitólapon, a webhely homlokterében az intézményünkkel szerződött községi könyvtárak 

linkjei láthatók  településük címerét használva hivatkozásnak. A kistelepülési könyvtárak 

ezen oldalain szerepel minden fontos információ az intézményről, így például a könyvtár 

neve, címe, telefonszáma, szolgáltatásai, illetve a könyvtáros neve és elérhetőségei. Ahol 

létezik a községi webhelyen a helyi könyvtárnak önálló honlapja, ott ennek címét is 

feltüntettük. A kistelepülési könyvtárak önálló oldalainak alján azon bejegyzések sorai 
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következnek, amelyekben az adott könyvtár érintett volt. Ezek legtöbbször a 

sajtóarchívumban megtalálható cikkek, ritkábban a hírfolyamban megjelenő bejegyzések. 

Közvetlenül alatta található a menürendszer.  

 KSZR: összefoglaló a KSZR jogi hátteréről, illetve a Komárom-Esztergom megyei, 

szerződött településekről lakosságszám szerinti csoportosításban, aktualizált térképpel 

kiegészítve. 

 Közérdekű adatok: beszámolók, munkatervek 2013-ig visszamenőleg. 

 KSZR települések és fenntartóik: részletes adatok a községi könyvtárról, a 

könyvtárosról és a fenntartóról. Az év közben bekövetkező személyi és elérhetőségbeli 

változásokat ezeken az oldalakon és másutt is folyamatosan frissítettük.  

 Elérhetőségek: A JAMK Megyei Ellátási és Módszertani Osztálya munkatársainak, 

valamint a kistelepülési könyvtárosok elérhetőségei. 

 KönyvtárMozi: Minden fontos információ e témában. Óravázlat-javaslatok a kísérő 

foglalkozáshoz, illetve az aktuális vetítési naptár. 

 DKF: Digitális Kompetencia Fejlesztés naptár. Hasznos információforrás 

programszervezéshez arra nézve, hogy milyen előadások vannak, illetve megtudható 

belőle, hogy foglalt vagy elérhető a KSZR számítógépparkja egy adott időpontban. 

 Katalógus: A JAMK online katalógusa, amely a KSZR könyvtárak állományáról is 

szolgáltat információt. 

 JAMK: link a József Attila Megyei és Városi Könyvtár webhelyéhez. 

A webhely bal oldali sávján elhelyezkedő blokkok a webhely valamennyi oldalát megnyitva 

láthatóak maradnak. Legfelül található a keresőmotor, amelyet gyors kereséshez célszerű 

alkalmazni. Ugyanitt látható a fotógaléria képes linkje, amely a kistelepülési könyvtárak 

rendezvényeiről és egyéb eseményekről készült fotóalbumokat tartalmazza csoportosítva. 

Alatta az online katalógusunk képes linkje látható egy fontos megjegyzéssel arra nézve, 

hogyan tudják lekérdezni az adatbázist saját könyvtáruk állományára vonatkozó szűréssel. A 

következő blokk letölthető anyagokat tartalmaz: amely a könyvtárosi munkafolyamatokhoz 

nyújt szakmai segítséget az alkalmazandó nyomtatványokkal, szabályzatokkal, útmutatókkal 

és oktatóvideókkal. Ugyancsak ebben a sávban foglal helyet a Mi újság a KSZR háza táján? 

című sajtóarchívum. 2013-ig visszamenőleg közreadja időrendben azokat a digitalizált 

cikkeket, amelyek a megyei és helyi nyomtatott, valamint online médiában megjelentek. A 

cikkekhez bibliográfiai adat és rövid tartalomismertetés is társul az oldalakon. 2017 során 
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visszamenőleg is változtak a korábbi évek oldalai: a Kemlib című lapban megjelenő, KSZR 

településeket érintő cikkek korábban egységesen, rovatonként voltak közreadva. 2017-ben 

valamennyi rovatot cikkenként daraboltuk és feltöltöttük, így a többi sajtócikkhez hasonlóan 

önálló dokumentumként is elérhetők. Legalul könyvtárosok számára hasznos webhelyek 

képes linkjeit népszerűsítjük. 

A nyitólap jobb oldali sávjában kétféle címkefelhő foglal helyet. E sáv tartalma kizárólag a 

nyitólapról érhető el. Gondot fordítunk arra, hogy minden bejegyzést, oldalt, cikket 

tartalomleíró tárgyszóval lássunk el. Emellett az adott cikkben érintett személy- és egyéb 

tulajdonnevek, fontos kifejezések szintén rögzítve vannak. Egy második címkehalmaz a 

cikkre vonatkozó települések nevéből áll össze. Hasznos ez részben azért, mert az aktuális 

tartalom előbb-utóbb mindent kiszorít, a címkék alapján pedig visszakereshetők az azonos 

címkéjű hírek, cikkek, másrészt figyelemfelhívó hatásuk is van. 

A honlap nyitólapjának középső folyamában aktuális és közelgő eseményekkel, 

pályázatokkal, felhívásokkal találkozhatunk. Ugyanitt  rövid időre  kiemeljük a 

kistelepülési könyvtárakról a megyei sajtóban megjelent legfrissebb cikkeket  rövid 

tartalomismertetővel. 

PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉG 
 
Minden kistelepülési könyvtárosnak módjában áll, hogy az intézményünk által kiadott Kemlib 

című, online megjelenő könyvtárszakmai folyóiratba cikket írjon, képes beszámolót adjon 

könyvtára és települése valamely programjáról. A Mi újság a KSZR háza táján? című 

rovatban megjelentetjük ezeket az írásokat. (Erről részletesen beszámolunk másutt.) A teljes 

lapot hírlevél-szoftverrel kiküldjük számos feliratkozónak és társintézménynek, továbbá 

bekerül az OSZK Elektronikus Periodika Adatbázis archívumába is. 

 

1.10. Közösségi szolgáltatások  

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár szakmai segítséget nyújtott 2017 folyamán a 

programok szervezéséhez. Több településnél felmerült az igény arra, hogy szolgáltató 

könyvtárként ajánljunk fellépőket, szervezhető programokat számukra. Ezeket az ajánlatokat 

minden alkalommal az adott lakosság és célcsoport igényeinek, sajátosságainak megfelelően 

adtuk meg. 
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2017-ben a kiegészítő települési támogatás keretében településenként 4 rendezvény 

megszervezése volt a cél. A programok típusai: 

 digitális kompetenciafejlesztő programok: előadások és tanfolyamok az ezt igénylő 

településeken (1. sz. melléklet) 

 író-olvasó találkozók: Vig Balázs, Telegdi Ágnes, Lőrincz L. László, Molnár Krisztina 

Rita, Varró Dániel, Sohonyai Edit, Lackfi János, Benkő Péter, Nógrádi Gábor, Szabó 

T. Anna, Tóth Krisztina 

 könyvtár népszerűsítő programok: a megye kiváló gyermekkönyvtárosainak 

foglalkozásai 

  meghitt könyvtári rendezvények: kézműveskedés, koncertek, beszélgetések, 

bábszínházi előadások. 

Kiemelten kezeltük a Könyvtári Hét időszakát: minden könyvtárunkat támogatjuk abban, 

hogy kapcsolódjon be az országos programsorozatba, így 2017-ben 150 program valósult meg 

az egy hét alatt kistelepüléseinken.  

A könyvtárhasználatban legelmaradottabb települések falunapján az osztály munkatársai 

könyvtár népszerűsítő programokkal, helyszíni beiratkozási lehetőséggel, könyvtári 

játékokkal, ajándéktárgyakkal jelentek meg. 20 településen jártunk 2017 során, a helyszínen 

42, a későbbiek során a falunapi látogatás hatására 128 újonnan beiratkozott olvasót 

„szereztünk” a kistelepülési könyvtári szolgáltatóhelyek számára. 

 2017-ben az 59 településen 416 rendezvényt szerveztünk meg - természetesen a kistelepülési 

könyvtárosok aktív részvételével. A résztvevők száma összesen 16.147 fő volt, ez 39 fős 

átlaglétszámot jelent programonként. (A szórás természetesen nagyon nagy.)  

A legaktívabb célcsoport – várható és kívánatos módon – a gyermek és ifjúsági korosztály 

volt.  

2017 során KönyvtárMozis településeinket szakmai anyagokkal segítettük (kidolgozott 

óravázlatok, filmbemutatók, kvízek). A szolgáltatásba bevontuk Nász János ökoreferens 

kollégánkat, aki nagy sikerrel tartott vetítéseket minden településen.  

Kiemelt programunk volt 2017 során is olvasótáborunk, melyet júliusban rendeztünk meg a 

bajnai alkotóházban. A résztvevő gyerekek azok közül kerültek ki, akik olvasópályázatunkat 3 

hónapon kersztül a legjobb eredménnyel töltötték ki. Az olvasótábor címe: Másképp 

mindenki más, tematikája a másság elfogadása volt. A rendkívül tartalmas program a 

mellékletben található (2. sz. melléklet).  
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A szolgáltatóhelyeket folyamatosan tájékoztattuk az országos szakmai és térségi 

programokról, az általuk szervezett rendezvényekről tájékoztatást nyújtottunk az érdeklődők 

számára.  

 

1.11. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a 

fogyatékossággal élők számára  

 

A települési könyvtárakat felmértük abból a szempontból, hogy mennyire 

akadálymentesítettek, és milyen, fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel 

rendelkeznek. Mivel meglehetősen kis könyvtárakról van szó, nem voltak illúzióink. 

Fogyatékossággal élők számára használatos eszközökkel nem rendelkezik egyetlen 

kistelepülési könyvtár sem, az akadálymentesítés sem megoldott a települések nagy részén, 59 

települési könyvtárból mindössze 27-be lehet akadálymentesen bejutni. Sok könyvtár 

esetében nem csupán 2-3 lépcsőfok áthidalását kellene megoldani, hanem szükségessé válna 

az egész könyvtár áthelyezése az emeletről vagy a galériáról a földszintre. Megoldást 

jelentene lift üzemeltetése is, ennek azonban - a kivitelezési és fenntartási költségek miatt - 

nincs létjogosultsága a községekben. A könyvtárosok figyelmét felhívtuk a problémára, a 

megoldás részben az önkormányzatok kezében van. 

Tovább folytattuk a hangoskönyv-állományok bővítését, a KELLÓ-ban megvásárolható 

dokumentumok megvásárlásával. 
 

1.12. Szakmai képzés, továbbképzés  

 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály tagjai 2017-ben rendszeresen részt vettek a 

számukra szervezett szakmai beszélgetéseken, műhelymunkákban, a szakmai sajtóban 

követték a munkaterületüket érintő eseményeket, híreket, és figyelemmel kísérték a 

jogszabályváltozásokat. A pályázati lehetőségekről, szakmai újdonságokról, 

jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatják a megye könyvtárait. 
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei Ellátási és Módszertani Osztálya által 

nyújtott szakmai képzések, tanácsadások formái: 

1. Csoportos személyes képzés:  

Az osztály tagjai több alkalommal is oktatást tartottak a települési könyvtárakban a TextLib 

integrált könyvtári rendszer használatáról, többek között a honosítás és a kölcsönzés 

folyamatai témákban. A kistelepülési könyvtárosok számára az osztály 2017 során hét 

alkalommal szakmai napot szervezett:  

 2017. június 3. Csapatépítő tréning Dunaalmáson 

 2017. szeptember 9. Csapatépítő tréning Bajnán 

 2017. október 2. Országos Könyvtári Napok: Csak jogtiszta forrásból! szakmai 

konferencia 

 2017. október 16. ODR konferencia   

 2017. október 27. Csapatépítő tréning Leányváron 

 2017. október 28. Csapatépítő tréning Környén 

 2017. november 24. Csapatépítő tréning Tokodaltárón 

 

2. Csoportos levél: 

Ebben a formában küldtük el a kistelepülések könyvtárosainak és polgármestereinek minden 

KSZR-rel kapcsolatos tudnivalót, rendeletet, szakmai programot és pályázatot, 

magyarázatokkal és segítő kiegészítésekkel. 

 

3. Egyéni személyes: 

A kistelepülések könyvtárosaival két helyszínen találkoztunk: A József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban és a kistelepülések könyvtáraiban. Az utóbbira leginkább akkor került 

sor, amikor a feldolgozott könyveket eljuttattuk a településekre. Ez utóbbi alkalmakon 

módunk nyílt jobban megismerni a települési könyvtárakat és könyvtárosokat, személyesen és 

célzottan az ő problémáikra fókuszálni, és azokat helyben megválaszolni, megoldani. A 

szakmai tanácsadásnak ez a módja bizonyult a leghatékonyabbnak. 

 

4. Egyéni telefonos: 

Rengeteget csörgött irodánkban a telefon, a kistelepülések könyvtárosaiban nagyon sok 

kérdés, probléma merült fel 2017 során is, nagyon sok személyre szabott választ és segítséget 

tudtunk nyújtani ezen a módon. 
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5. Egyéni levél: 

Ez főleg elektronikus levelezést jelentett, sokan fordultak ezen a módon kéréssel, problémával 

hozzánk. 

 

1.13. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további 

szolgáltatás  

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a kistelepülések önkormányzatával kötött 

megállapodásban opcionális szolgáltatásként az alábbiakat határozta meg: 

 Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári szolgáltatások 

korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.  A kistelepüléseket érintő 

minden megjelenő pályázatról tájékoztattuk a kistelepülési önkormányzatokat, kérés 

azonban nem érkezett felénk a szakmai segítséget illetően. 

 A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy 

korszerű, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található 

dokumentumokból. 11 településen tettük ezt meg 2017 során. (Bajót, Bokod, Dad, 

Kesztölc, Mocsa, Neszmély, Süttő, Szákszend, Szomód, Tokodaltáró) 

 A könyvtári szolgáltató helyen lévő állományt a megyei közös adatbázisban 

retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja. A József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár által közvetlenül ellátott települési könyvtárainak 2017-ben vásárolt 

dokumentumai, a korábban a tatabányai kistérséghez tartozó települések retrospektív 

és új dokumentumai a József Attila Megyei és Városi Könyvtár katalógusában.  A 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár katalógusába bekerült az alábbi települési 

könyvtárak teljes állománya 2017-ben: Mocsa, Neszmély, Szákszend, Szomód, 

Tokodaltáró. Elkezdtük a munkát az alábbi településeken: Bokod, Dad, Kesztölc 

  A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében gondoskodik a 

dokumentumok egységes felszereléséről, tájékoztató feliratokról. 2017-ben is ennek a 

pontnak a szellemében szolgáltattuk a dokumentumokat a kistelepülések felé, nem 

csupán a KELLÓ-tól megvásárolt dokumentumokat kapták felszerelve a szolgáltató 

helyek, hanem ajándék és honosított könyveiket is felszerelve juttattuk vissza a 

könyvtárakba. 
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 A könyvtáros személyének változása esetén az Önkormányzat megrendelésére soron 

kívüli állományellenőrzést végez. Ilyen típusú kérés 2017-ben nem érkezett hozzánk. 

Szolgáltató könyvtár  

 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály egy 25 négyzetméteres irodában végzi az 59 

kistelepülési könyvtár ellátását. Bár a helyhiány nem oldódott meg teljesen, de mégis 

nagyobb, új bútorokkal berendezett irodában láttuk el feladatainkat: 

- gyarapítottuk és feldolgoztuk 59 könyvtár állományát - könyv-, folyóirat és nem 

hagyományos dokumentum beszerzésről van szó –  

- szerveztük és követtük 59 községi könyvtár rendezvényeinek adminisztrációját 

(kezeltük az előadók megbízási szerződéseit, követtük a számlák útját, előkészítettük a 

dokumentumokat a pénzügyi teljesítéshez); 

- kezeltük mind az 59 könyvtár kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének számlázással és 

bevételezéssel járó adminisztrációját, nyomon követtük a pénzügyi teljesítéseket; 

- felmértük és teljesítettük az apasztással és a retrospektív feldolgozással összefüggő 

igényeket; 

-  felkészítettük és továbbképeztük a munkatársakat a TextLib használatára; 

- könyvtárszakmai módszertani útmutatókat készítettünk és tettünk közzé a 

www.kemkszr.hu oldalon és elektronikus lapjában a KemLib-ben.  

Összességében elmondható, hogy humán erőforrás tekintetében szakmailag felkészült, 

rugalmas és önálló feladatvégzésre alkalmas munkatársakból áll az osztály. 

 

A gördülékeny kommunikáció eszközei és lehetőségei adottak: önálló e-mail postafiókkal, 

vezetékes- és mobiltelefon-elérhetőséggel rendelkeznek a kollégák. Az osztály 

tevékenységével, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos 

információk közzétételére létrehoztuk a kemkszr.hu weboldalt. A csoport publikálási 

lehetőséget is kapott a megyei könyvtár elektronikusan megjelenő szakmai lapjában, a 

KemLib-ben. 
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Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár minőségpolitikája szerint könyvtárunk 

szolgáltatásait és munkafolyamatait úgy szervezi, hogy azok a belső és külső partnerek 

mindenkori igényeit kielégítsék.  

A megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiépítésekor és működtetésekor ugyanezen 

elvek mentén határozta meg munkáját a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály, mely 

feladatvégzése során törekedett a precíz és pontos munkavégzés mellett a községi 

könyvtárban dolgozó munkatársakkal való pozitív munkakapcsolatra. 

A települési könyvtárakkal való együttműködés megkövetelte a megyei könyvtár részéről 

igénybe vehető szolgáltatások meghatározása mellett a községi könyvtáraktól és fenntartóiktól 

elvárható kötelezettségek pontos megfogalmazását.  

A korábbi években a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály megalkottuk majd frissítettük az 

„Útmutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések 

könyvtári ellátásához” című dokumentumát, melyben meghatározta a közös munkavégzés 

kereteit. 2017-ben felhívtuk a valamilyen szempontból elmaradott települések polgármesterek 

figyelmét a változtatások szükségességére.   

A MEMO frissítette az osztályon zajló feladatvégzés munkafolyamatait: 

- a küldött és a bejövő elektronikus levelezés archiválásának és előkereshetőségének 

módját; 

- az állománygyarapítási javaslatok és a rendelés-visszaigazolások archiválásának és 

előkereshetőségének módját; 

- a községi könyvtárakban megvalósuló rendezvények dokumentációjának ellenőrzését 

és követését (az együttműködési szerződés, a számla, a jelenléti ívek, a 3 db fotó, a 

teljesítésigazolás); 

- minden dokumentum érkeztetésének és archiválásának módját; 

- a normatíva felhasználásának nyomon követését (településenként külön-külön 

táblázatban vezetve a dokumentumrendelés, a rendezvények és a tárgyi-eszköz/ dologi 

kiadásokat); 

- a csoport által kidolgozásra került módszertani útmutatók archiválását és 

elérhetőségét. 

- belső szabályzatban rögzítette a pénzügyi és szakmai feladatok rendjét. 
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A József Attila Megyei és Városi Könyvtár minőségpolitikája azt az elvárást is 

megfogalmazza, hogy a könyvtár munkatársai életvitelükben és munkájukban fokozott 

igényességet tanúsítsanak; ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék; környezeti, 

társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elősegítsék.  

A MEMO tagjai ennek szellemében folyamatosan követték a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerrel kapcsolatos szakmai diskurzusokat, publikációkat, készek voltak a 

továbbképzéseken való részvételre. 

A községi könyvtárak együttműködésen alapuló működtetésekor, a fejlesztési lehetőségek 

megfogalmazásakor a települések lakossági igényeit, a könyvtár infrastrukturális és személyi 

adottságait figyelembe vette. 

A MEMO minden munkafolyamatát áthatja a környezettudatosság és a fenntartható környezet 

megteremtésének igénye a József Attila Megyei és Városi Könyvtár küldetésének 

megfelelően. 

 

Konferenciákon, szakmai programokon való részvétel 
Megyei Ellátási és Módszertani Osztály – 2017. 

 

IDŐPONTJA PROGRAM 
HELYSZÍNE MEGNEVEZÉSE RÉSZTVEVŐK 

2017. márc. 1. Budapest, 
OSZK 

Szakmai ismeretek és 
készségek – átalakuló 
hivatás, digitális 
kompetenciák 

Szilassi Andrea 

2017. márc. 29-31. Tatabánya, 
Árpád Szálloda KönyvtárMozi Konferencia 

Balogh Anett, 

Fink Noémi, 

Halász Adél, 

Mikolasek Zsófia, 

Szilassi Andrea, 

Török Csaba 

2017. máj. 31. Budapest, 
OSZK MOKKA közgyűlés Szilassi Andrea 

2017. jún. 14. 
Budapest, 
Országház és 
Várkert Bazár 

VII. Információs 
Társadalom Parlamentje Szilassi Andrea 
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2017. június 3. Dunaalmás  
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 

Fink Noémi, 

Halász Adél, 

Mikolasek Zsófia, 

Szilassi Andrea, 

Török Csaba 

2017. szept. 9. Bajna 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 

Fink Noémi, 

Halász Adél, 

Mikolasek Zsófia, 

Szilassi Andrea, 

Török Csaba 

2017. szept. 27. Budapest, 
FSZEK 

Tájékoztató a „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések 
mindenkinek – Az én 
könyvtáram” projektről  

Szilassi Andrea 

2017. okt. 26-27-
28. Demjén KönyvtárMozi konferencia 

Fábián Ildikó, 

Mikolasek Zsófia, 

Török Csaba 

2017. okt. 27. Császár 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 

Halász Adél, 

Szilassi Andrea 

2017. okt. 28. Környe 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Mikolasek Zsófia, 

Balogh Anett  

2017. nov. 24. Tokodaltáró 
Csapatépítő és szakmai 
program kistelepülési 
könyvtárosokkal 

Balogh Anett, 

Fábián Ildikó, 

Halász Adél, 

Szilassi Andrea, 

Török Csaba 
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2017. dec. 12. Budapest, 
FSZEK 

Szakmai nap 
szaktanácsadók-nak 
(Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek – 
Az én könyvtáram” projekt) 

Szilassi Andrea 

2017. dec. 13. Budapest, 
OSZK MOKKA közgyűlés Szilassi Andrea 

 
 

A KSZR A SAJTÓBAN – 2017. 

 
I.1 Megyei napilap és helyi sajtó 

E cikkekhez rövid tartalomismertetést adunk, mivel a címek igen gyakran nem fejezik ki a 
tényleges témát, vagy az írások egyéb, fontos információkat is közölnek. A digitalizált cikkek 
elérhetők a hivatkozások alapján. 

24 Óra, 2017. január 3. 3. oldal  

A szalma mint építőanyag - Ezzel a különös címmel jelent meg Fenyvesi Károly cikke Úny 
Községi Könyvtárának 2016. évi tevékenységéről, amelyről Cseke Melinda könyvtáros adott 
számot a helyi önkormányzat testületi ülésén. 

24 Óra, 2017. január 10. 2. oldal  

A betűk barátai főként klubtagok - Fenyvesi Károly ezúttal is az únyi Községi Könyvtárról 
írt, amely rövid szünet után ismét megnyílt. Cseke Melinda könyvtáros elmondta, hogy 
leginkább a helyi nyugdíjas klub tagjai látogatják a könyvtárat. 

24 Óra, 2017. január 19. 2. oldal  

Nyugdíjasok a gépek előtt - A KSZR és a bajnai Községi Könyvtár szervezésében idén is 
sor került egy számítógépes tanfolyamra, amelyen az idős korosztály vesz részt. A két héten 
át tartó tanfolyamot Hudoba Gyula alpolgármester, ny. iskolaigazgató tartja. Fenyvesi Károly 
cikke emellett beszámol arról is, hogy mit nyújt a kistelepülési könyvtáraknak a KSZR, azaz a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtárral kötött együttműködés. 

24 Óra, 2017. január 25. 5. oldal 

Programajánló - Bajna. Nyugdíjasok Filmklubja alakult Bajnán. Első alkalommal a Bajnai 
Értéktár kincseiről készült filmet vetítették le a KönyvtárMoziban. (Fenyvesi Károly cikke) 

24 Óra, 2017. január 26. 5. oldal  

Programajánló - Pilismarót. A Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár a magyar kultúra 
napja alkalmából egy zenés, irodalmi műsort szervezett a helyi Bozóky Mihály Általános 
Iskolában. (Fenyvesi Károly cikke) 
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24 Óra, 2017. február 1. 4. oldal  

Hoztak, vittek, adakoztak. Idén is sor került Környén a Szabad a Téka! című jótékonysági 
könyvvásárra, amelyet a Művelődési Ház és Községi Könyvtár szervezett. 

24 Óra, 2017. február 4. 1. 2. oldal (két cikk!)  

Tornatermet, könyvtárat avattak és Könyvtárat avattak az iskolában Vértessomlón 
ünnepélyesen átadták az új Községi és Iskolai Könyvtárat. Az eseményről a megyei napilap is 
beszámolt. Az egykori szolgálati lakás könyvtárrá alakítására a helyi önkormányzat és a 
JAMK együttműködésében, közös finanszírozással került sor. 

24 Óra, 2017. február 8. 4. oldal  

Új szemlélet filmekkel Ezzel a címmel jelent meg Veizer Tamás cikke a KönyvtárMozi 
program bakonysárkányi eseményéről. Ez alkalommal A természet IQ-ja című filmet 
vetítették le, amelyen Nász János, a JAMK munkatársa tartott egy rövid bevezetőt, majd a 
film megtekintése után a résztvevőkkel közösen megbeszélték a látottakat. 

24 Óra, 2017. február 8. 5. oldal  

A nap fotója a megyei napilapban a vértessomlói könyvtárátadáson készült fénykép. Az 
iskola aulájában felállítottak egy JAMK-ból érkezett vándorfestményt. A képen látható 
figurák kivágott feje vidám fotózkodásra csalogatja az iskola látogatóit. Az alkotás Nagy Edit, 
a JAMK munkatársának a műve, akinek kedvenc hobbija a festés, rajzolás. 

24 Óra, 2017. február 17. 2. oldal  

Mesélt a kő és Bab Berci is Két újabb, bajnai könyvtármozis programról adott hírt a 24 Óra 
fenti száma.  

24 Óra, 2017. február 18. 2. oldal  

Értéktári film főszereplőkkel Bajnán a nyugdíjasklub számára levetítettek egy filmet a helyi 
és a megyei értéktárba bekerült különlegességekről. A megjelenteket köszöntötte Pallagi 
Tibor polgármester és Hudoba Gyula alpolgármester. 

24 Óra, 2017. február 25. 2. oldal 

Összefogtak a közösségek erősítésére - Nász János, a JAMK ökológiai szaktájékoztatója 
Dömösön járt a községi könyvtárban. A KönyvtárMozi program keretében levetítették a 
megjelenteknek A természet IQ-ja című filmet, amelyet kollégánk rövid bevezetése előzött 
meg. A film megtekintése után beszélgetés indult a látottakról. Nász János beszélt arról is, 
hogy a megyei könyvtár egyik célja a környezettudatosság elterjesztése a kisközösségekben. 

24 Óra, 2017. március 4. 5. oldal 

Az ökológiai kérdés napjainkban az első helyet foglalja el a problémák között - A 
fenntarthatóságról a könyvtárban címmel jelent meg Balogh Csilla cikke. A dömösi 
KönyvtárMozi rendezvényen a Természet IQ-ja című filmet vetítették le. Nász János 
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bevezetőt mondott a filmhez, majd a lejátszást követően beszélgetés folyt a felmerült 
kérdésekről, véleményekről. 

Sárkányhang, 2017. márciusi szám, 7. oldal  

Könyvtárban a 3. és 4. osztály - Ezzel a címmel adott hírt Szroghné Patvaros Zsuzsanna és 
Malcsik Józsefné, két pedagógus  a február végi KönyvtárMozi foglalkozásról 
Bakonysárkány lapjában. Az eseményen a Mesél a kő című kisfilmet nézte meg a két 
osztály, előtte pedig ráhangolódásként csoportos játék folyt. A vetítés után feladatlapot 
oldottak meg a gyerekek. 

24 Óra, 2017. március 10. 4. oldal  

Az agostyáni ökofaluba mehetnek májusban a vetélkedő nyertesei  - Ezzel a címmel jelent 
meg Balogh Csilla cikke egy bajnai programról. Czumpf Attila a Gerecse titkai címmel 
tartott előadást a Bajnai Községi Könyvtárban gyerekeknek és felnőtteknek. A helyi 
önkormányzat vetélkedőt szervezett általános iskolás diákoknak, amelynek fő témája a 
Gerecse hegység. 

24 Óra, 2017. március 17. 2. oldal  

Vérteskethelyről - Új radiátorok és tetőfelújítás a címmel jelent meg egy rövid hír arról, 
hogy befejeződött a községi könyvtár fűtéskorszerűsítése. Ezt követően az épület tetőzetének 
felújítása következik, amelyre 2 millió forintot biztosít az önkormányzat. 

24 Óra, 2017. március 20. 2. oldal  

Vérteskethely - Nyolcmilliós útfelújítások. A helyi önkormányzat idén is adósság nélkül 
gazdálkodott, ezért a kormánytól tíz millió forint támogatásban részesült. E forrásból két 
millió forintot a községi könyvtár felújítására, nyolc milliót pedig útfelújításra fordítanak. 

24 Óra, 2017. március 23. 5. oldal  

Bajna: Programajánló. Endrédi Béla fotótanfolyamot tart az alapszintű tudással már 
rendelkezők számára a helyi könyvtárban. 

24 Óra, 2017. március 30. 4. oldal  

Közösséget erősíthet a mozi a falvakban - Veizer Tamás beszámol a JAMK, valamint az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség közös, tatabányai konferenciájáról, amelynek az Árpád 
Hotel adott otthont 2017. március 29-31. között. A rendezvény fókuszában a kistelepüléseken 
működő KönyvtárMozi szolgáltatás állt. Az eseményen megjelent az ország valamennyi 
megyei könyvtárának igazgatója és könyvtármozi referense, továbbá azon Komárom-
Esztergom megyei könyvtárosok, akiknél elérhető ez a szolgáltatás. A cikk kiemel néhány 
programot és előadót a háromnapos eseményből. Dr. Voit Pál könyvtárigazgató a cikkben 
beszélt még a központi könyvtár közelgő felújításáról is. 
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24 Óra, 2017. április 4. 4. oldal  

Harmincegy esztendő Az egész oldalas, illusztrált írás Fink Jánosné vértestolnai 
pedagógusról szól, aki a cikk szerint a világ legszebb iskolájában taníthatott. Nem szakadt el 
az iskolától nyugdíjba menetele után sem: azóta a községi és iskolai könyvtárat vezeti. 

Az országban először - Boltosmesék Ugyanebben a számban, ugyanezen az oldalon a 
nemrégiben lezajlott KönyvtárMozi foglalkozásról adott hírt a megyei napilap, amelyen a 
Boltosmesék című film volt napirenden gyermekeknek. Az eseményen levetítették a Mosonyi 
Aliz könyve alapján készült animációs filmet, majd fantáziafejlesztő foglalkozás kezdődött 
Mikolasek Zsófia közreműködésével. (Vértestolna) 

24 Óra, 2017. április 20. 2. oldal  

Vadászkalandok és kilométerek László Kálmánné szákszendi könyvtáros "Világlátó 
szomszédok" címmel előadássorozatot szervezett 2017 áprilisától a község könyvtárába. Első 
alkalommal Hartmann Imre alpolgármester afrikai vadászkalandjairól tartott egy diavetítéssel 
összekötött előadást. Az eseményen sor került még Molnár Tibor beszámolójára is, aki két hét 
alatt végigjárta motoron az Egyesült Államok 66-os útját. 

24 Óra, 2017. április 21. 4. oldal  

Új tető és kazán Vérteskethelyen befejeződött a községi könyvtár felújítása. Megújult a 
tetőzet, és gázkonvektorok helyett gázkazánnal, radiátorokkal fűtenek eztán. A közel 3,5 
milliós kiadásból két milliót állami forrásból finanszíroztak, amelyet jutalomként kapott a 
község, mivel Vérteskethely önkormányzatának évek óta nincs adóssága. 

24 Óra, 2017. május 9. 4. oldal 

Könyvtár - A rövid hír a dunaalmási Lenhardt György Községi Könyvtár és a Csokonai 
Művelődési Ház nyitvatartásáról ír. 

24 Óra, 2017. május 12. 2. oldal 

Örömmel látják a betűbarátokat - A megyei lap hírt adott a süttői könyvtár 
nyitvatartásáról. Egyben beszámolt arról is, hogy a József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 
Süttő Önkormányzattal kötött szerződés értelmében gondoskodik a könyvtár ellátásáról. 
Török Anna Mária könyvtáros örömmel látja a betűbarátokat. 

24 Óra, 2017. május 15. 4. oldal 

Barátságos környezet - A cikk a nagysápi megújult könyvtárról ír. Ebben szó esik a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár szerepéről is, amely a KSZR keretében biztosítja a községi 
könyvtár számára a könyvtári szakfeladatok ellátását. A cikk említést tesz még a könyvtár 
közelgő rendezvényéről is: 2017. május 30-án Borbélyné dr. Török Mária tart előadást Az 
öngyógyítás alternatív lehetőségei címmel. 
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24 Óra, 2017. május 16. 4. oldal 

Népszerű író járt a könyvtárban, Csépen. Legutóbb Szabó T. Anna író volt a vendég, de 
járt már náluk Leslie L. Lawrence is. 

24 Óra, 2017. május 16. 4. oldal 

Szellemi műhely és találkahely Csépen a Községi Könyvtár. A cikk felidézi a könyvtár 
megnyitásának, építésének történetét, amelyet Nagyné Szabó Judit könyvtáros foglalt össze az 
újságíró számára. A könyvtáros beszélt arról is, hogy kik és mire használják leginkább a 
könyvtárat. Látható még egy képen Koncz Katrin Sarolta, aki a legaktívabb olvasó. 

24 Óra, 2017. május 19. 4. oldal  
KönyvtárMozi - Május 30-án a Bajnai Községi Könyvtár Weöres Sándor: Az éjszaka meséi 
című verséből készült animációs film megtekintésére várja a gyerekeket. 

24 Óra, 2017. május 24. 4. oldal 

Könyvtár - Az elmúlt héten Tokodaltárón, a Bányász Kultúrotthon Könyvtárában járt Figura 
Ede, aki egy közös zenés kalandozásra hívta a gyerekeket a versek, hangok és hangszerek 
birodalmába. Az eseményről Balogh Csilla számolt be a megyei napilapban. 

24 Óra, 2017. május 24. 4. oldal 

Bogarat festenek - Balogh Csilla cikke ugyanitt beszámol a tokodaltárói, júniusban tartott 
gyermeknap programjairól, amelyről Guba Mónika könyvtáros és megbízott művelődési ház 
vezető számol be. A színes programok egyike Sasvári Zoltán Bogárháton című előadása és 
bemutatója. Az eseményen lehetőség lesz a gyermekeknek gipszből készült rovarokat festeni. 

24 Óra, 2017. június 1. 13. oldal 

Közösségépítés új vezetővel - ezzel a címmel adott hírt a megyei napilap két, vértesszőlősi 
vezetőváltásról. Kutenics Kinga helyett immár Németh Ferenc a község könyvtárának 
vezetője. A cikk röviden ismerteti az új könyvtáros szakmai életútját. Beszámolnak arról is, 
hogy új vezetője van a helyi nyugdíjasklubnak is Bartal Vilmosné személyében, aki Búsch 
Józsefnét váltotta e pozícióban. 

24 Óra, 2017. június 9. 4. oldal  

KönyvtárMozi - A természet IQ-ja. Nász János, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
ökológiai szaktájékoztatója a máriahalmi könyvtárban járt egy KönyvtárMozi rendezvényen. 
Ez alkalomból a Természet IQ-ja című, egy órás filmet vetítették le.  A vetítés előtt felhívta a 
figyelmet néhány fontos momentumra, majd a film után kötetlen beszélgetés kezdődött a 
látottakról. 

24 Óra, 2017. június 15. 2. oldal 

Hangfürdőben fürödhettek a könyvtárban - A bakonybánki könyvtárról és Nagyné 
Farkas Mariannáról jelent meg egy rövid cikk a megyei napilapban. A cikkben szó esik a 
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könyvtár látogatottságáról, valamint az idei rendezvényekről is. Legutóbb Horváth Zsuzsanna 
hangtál-terapeuta volt a községi könyvtár vendége. 

24 Óra, 2017. június 17. 4. oldal 

Író, olvasó - Közelmúltbeli és rövidesen következő programokról adott hírt a megyei napilap 
Szomorról. Nemrégiben Telegdi Ágnes írónő járt a könyvtárban, ősszel pedig Borbélyné dr. 
Török Mária pszichológust várják, aki mentálhigiéniai témákról beszél. 

24 Óra, 2017. június 21. 4. oldal 

Kis táblákon és nagy asztalon - Bakonysárkányon immár a könyvtár is várja a sakkozni 
vágyókat, és nemcsak az épületen belül. A könyvtár előtt is van szabadtéri tábla elhelyezve. 

24 Óra, 2017. július 8. 2. oldal 

  
Táncsics-szobor Szerbiában - Bácskossuthfalva és Ácsteszér községek kapcsolatban állnak 
egymással. Ácsteszér szülötte, Táncsics Mihály egy darabig tanított a ma már Szerbiához 
tartozó településen. Bácskossuthfalva szobrot állíttatott az 1848-as forradalom neves 
forradalmárának. Borbély Ilona könyvtáros és pedagógus nyilatkozott ez alkalomból a megyei 
napilapnak. 

24 Óra, 2017. július 5. 4. oldal  

Ópusztaszerre kirándulnak - Únyon évek óta működik a könyvtár keretei között az Idősek 
Klubja. Legutóbb Esztergomban vettek részt egy színházi előadáson. Most kirándulásra 
készülnek, melynek során megtekinthetik a Feszty-körképet, a Skanzent, a Rotunda-kiállítást 
és a helyi Nomád Parkot. A cikkből megtudhatjuk, hogy fiatalokat is szeretettel látnak 
rendezvényeiken, és akár más településekről is jelentkezhetnek résztvevők a programjaikra. 

24 Óra, 2017. július 19. 4. oldal  

Remek olvasnivalók a nyári melegben - Szákszenden remek olvasnivalókat ajánlott a 
könyvtár kínálatából László Kálmánné könyvtáros a megyei napilap olvasói számára. 

24 Óra, 2017. július 20. 4. oldal  

Olvasótábor Bajnán a megye legjobbjainak - Bajnán, július elején olvasótábor zajlott  
azoknak a diákoknak, akik a megye KSZR településeiről részt vehettek a JAMK Olvasd 
velünk! pályázatán. Idén Szabó Magda születésének centenáriuma kapcsán az ő könyveiből 
kínáltunk olvasnivalókat a tanév idejére. A résztvevőknek minden hónapban egy-egy 
feladatlapot kellett kitölteniük az olvasottakkal kapcsolatban. A 10 legjobb eredményt elért 
tanuló jutalmul részt vehetett a bajnai táborozáson, ahol színes és izgalmas programokban 
lehetett részük. Ezek egy részéről ismerhetünk meg részleteket Kovács Csilla cikkéből. 

24 Óra, 2017. augusztus 26. 4. oldal 

Héreg - Megújulhat a középület. Ezzel a címmel jelent meg egy cikk a megyei napilapban. 
A hír beszámol arról, hogy a község sikeresen pályázott 36 millió forintra, amelyet saját 
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forrásból kiegészítenek további 11 millióval. A pénzt a közintézmények - iskola, óvoda, 
könyvtár - megújítására fordítják, amelyek épülete a 60-as években készült. 

24 Óra, 2017. augusztus 30. 5. oldal 

Környe - Könyvvásár. A művelődési ház és a könyvtár munkatársai - immár második 
alkalommal - antikvár könyvvásárra hívják a könyvbarátokat szeptember 1-11. között. Az 
adományokat a Vöröskereszt számára továbbítják. 

24 Óra, 2017. szeptember 12. 4. oldal 

Ácsteszéren Táncsics Mihály lett a névadója a község művelődési házának és 
könyvtárának. Mindmáig Táncsics Mihály a község leghíresebb szülötte. A névadó ünnepség 
alkalmából színes programokra került sor a művelődési házban, és neves vendégeket is vártak 
az alkalomra, például a Táncsics-leszármazott Stancsics Erzsébetet is. Az újságíró kérdésére 
Borbély Ilona pedagógus - könyvtáros elmondta, hogy az eseményen lesz kiállítás népi 
iparművészek alkotásaiból és Simon M. Veronika festményeiből, továbbá sor kerül a Délibáb 
Színház pajzán, népi komédiájának bemutatójára is. Nem utolsó sorban pedig megtekinthető a 
Táncsics-relikviákból összeállított emlékmúzeum gyűjteménye. 

24 Óra, 2017. szeptember 12. 5. oldal 

Környén csütörtökig látogatható az aktikvár könyvekből szervezett könyvvásár - adott hírt 
az eseményről a megyei napilap cikkében. A szervező Művelődési Ház és Községi Könyvtár 
a befolyt összeggel ismét a Vöröskereszt helyi szervezetét támogatja. 

24 Óra, 2017. szeptember 19. 4. oldal 

A tárkányi könyvtárról közölt egy illusztrált cikket Palásti Péter Népszokásokról a 
könyvtárban címmel. Ebben az újságíró idézi Farkasné Lengyel Katalin könyvtárost, aki 
közelgő rendezvényeikről beszélt. Ennek kapcsán szó esett arról is, hogy a fiatalok leginkább 
internetezni járnak a községi könyvtárba, csak kevesen kölcsönöznek könyveket is. A 
mellékelt fotón a könyvtáros mellett Németh Vanessza olvasó látható. 

24 Óra, 2017. október 3. 4. oldal 

Tárkány: Tetőtérből jutnak a világhálóra. Némedi Györgyné iskolaigazgató nyilatkozott 
Palásti Péter újságírónak a következő témában: A tárkányi önkormányzat 2009-től felújította 
és bővítette a község iskoláját. Ennek során korszerű számítógépparkot hoztak létre a tetőtér 
beépítésével, és a könyvtár is megújult környezetbe költözhetett. 

24 Óra, 2017. október 2. 5. oldal 

Ácsteszér, Táncsics nevét kapta a kultúrház és könyvtár. Palásti Péter beszámolt a falu 
szeptember végi ünnepélyes rendezvényéről. Vuts Norbert polgármester bejelentette az 
eseményen, hogy a község művelési háza és könyvtára Táncsics Mihály nevét vette fel. 
Köszöntötte a díszvendégeket is: Stancsics Erzsébetet, Szántai Sándort és Simon M. 
Veronikát. Külön megköszönte Borbély Ilona tanárnő és könyvtáros munkáját. 
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24 Óra, 2017. október 5. 5. oldal 

Dömös: Programajánló. A rövidhír beszámol arról, hogy a Kőrösy László Községi Könyvtár 
ezen a napon ivóvizeink megóvásával kapcsolatos filmet vetít érdeklődőknek. 

24 Óra, 2017. október 5. 5. oldal 

Pilismarót: Programajánló. Kiss Balázs ma útibeszámolót tart a Heckenast Gusztáv Községi 
Könyvtárban 15 órától. Az előadó az egyesült államokbeli nemzeti parkokról tart 
élménybeszámolót. 

24 Óra, 2017. október 10. 4. oldal 

Ászár: Kenguru a könyvtárban, ahová hatéves olvasó is jár. A községi könyvtárról közölt 
cikket Palásti Péter a megyei napilap fenti számában. Ebben Tóth Gáborné Henriett 
beszámol a nemrégiben lezajlott könyvtári hét helyi programjairól, és beszél a könyvtár 
kölcsönzőiről, forgalmáról is. Megtudhattuk a cikkből, hogy a könyvtár legfiatalabb olvasója 
6, a legidősebb pedig 75 éves. Végezetül a közeljövőben várható programokból is ízelítőt 
kaptunk. 

24 Óra, 2017. október 7. 4. oldal  

Tatabánya: Veizer Tamás interjút készített Mikolasek Zsófiával abból az alkalomból, hogy 
Tatabánya Megyei Jogú Város közgyűlése őt választotta 5 évre a József Attila Megyei 
Könyvtár igazgatójának. Kinevezése 2017. október 9-től érvényes. Az illusztrált cikk "Új 
terveket sző a most kinevezett könyvtárigazgató - Vonzóbb programok" címmel jelent 
meg. 

24 Óra, 2017. november 7. 5. oldal 

Környe: Programok  Író-olvasó találkozóra invitálta az olvasókat a megyei napilap. A 
meghívott vendég Lackfi János költő lesz. A programot a községi könyvtáros szervezte a 
JAMK támogatásával. 

24 Óra, 2017. november 7. 4. oldal 

Ácsteszér: Hamvából támadt fel a művelődési ház. Hat hét múlva lesz hét éve, hogy leégett 
az épület. Helyreállítása sok időt és közel 60 millió forintot igényelt. Az illusztrált cikkben 
láthatunk egy pillanatképet a komáromi Délibáb Színház szerepléséről, akik a Lopótök című 
pajzán népi komédiát adták elő a művelődési házban. Palásti Péter cikkében kitér arra is, 
hogy a fellépő Délibáb Színház Mikolasek Zsófia vezetésével, egyesületként működik alsó-, 
felső és középiskolás diákcsoportokkal, immár 12 éve. Büszkeségük, hogy az amatőr 
színtársulat eddig öt alkalommal szerzett arany minősítést. 

24 Óra, 2017. november 8., 2. oldal 

Vértessomló - Környe: Lélekbe markoló költemények - Ezzel a címmel adott hírt a 24 Óra 
a Vértessomlón és Környén rendezett rendhagyó irodalom óráknak, melyek Lackfi János 
közreműködésével zajlottak a helyi könyvtárakban. Az illusztrált cikket Veizer Tamás írta. 
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24 Óra, 2017. november 9. 5. oldal 

Környe: Más élethelyzetekben eligazítanak a versek - Költemények, vagy számítógépes 
kütyük? - Veizer Tamás egész oldalas interjúja Lackfi János József Attila-díjas költővel a 
környei programja kapcsán. A cikkben olvashatunk arról is, hogy hat gyermekes édesapaként 
nem irányítja gyermekei irodalmi érdeklődését, hanem meghagyja nekik a szabad választás 
jogát. Beszélt arról is, hogy régebben bejárt kórházakba beteg gyermekekkel beszélgetni. 
Nagyon sok helyre hívják a könyvtárak, könyvesboltok mellett, például óvodába, iskolába, 
idősek otthonaiba, és külföldi magyar közösségekhez is. 

 

I.2 Kemlib – Komárom-Esztergom megyei online könyvtárszakmai 
folyóirat 

A következő cikkeket a József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársai és KSZR 
könyvtárosok írták a kistelepülésekre vonatkozó eseményekről. A címek kifejezik az írások 
lényegét, ezért tartalmi kivonatot nem írtunk hozzájuk. A digitalizált cikkek elérhetők a 
hivatkozások alapján. 
 

2. Település / 
megye 

3. Cikk címe,  
közvetlen elérése 4. Szerző 5. Megjelenés 

Ácsteszér A 90 éves Szántai Sándor 
köszöntése Borbély Ilona 

Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 30. 
o. 

Ácsteszér Táncsics emlékezete 
Bácskossuthfalván Borbély Ilona 

Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 30-
31.o. 

Ácsteszér Táncsics Mihály nevét 
vette fel intézményünk Borbély Ilona Kemlib, 2017. IX-

X. szám,  32. o. 

Bajna Számítógépes tanfolyam 
Bajnán Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. I.-

II. szám, 29. o. 

Bajna Vivek Madar ayurveda 
terapeuta előadása Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. I.-

II. szám, 29-30. o. 

Bajna Endrédi Béla fotókiállítása Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. I.-
II. szám, 30. o. 

Bajna Nyugdíjasok filmklubja 
alakult Bajnán Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. I.-

II. szám, 31. o. 

Bajna A Gerecse titkairól az 
Alkotóházban Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. V.-

VI. szám, 19. o. 
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Bajna Turizmus és könyvtár Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. V.-
VI. szám, 20. o. 

Bajna 
Másképp mindenki más – 
2. KemGuru olvasótábor 
Bajnán 

Mikolasek Zsófia 
Kemlib, 2017. 
VII-VIII. szám, 
18-19. o. 

Bajna, 
Tát Varázslatos babavilág Erdősné Csík Katalin Kemlib, 2017. I.-

II. szám, 30-31. o. 

Bajna, 
Komárom-
Esztergom 
megye 

Csapatépítő tréning és 
workshop Bajnán Szilassi Andrea Kemlib, 2017. IX-

X. szám, 28. o. 

Bakonybánk 
Ki lakik az avar alatt? – 
Sasvári Zoltán 
Bakonybánkon 

Nagyné Farkas 
Marianna 

Kemlib, 2017. IX-
X. szám, 30. o. 

Bakonysárkány, 
Dömös 

Bakonysárkánytól 
Dömösig - KönyvtárMozi 
a környezettudatosítás 
jegyében 

Nász János Kemlib, 2017. I.-
II. szám, 26. o. 

Csolnok Nógrádi Gábor volt a 
vendégünk Kovács Dóra Kemlib, 2017. IX-

X. szám, 29. o. 

Dömös KönyvtárMozi előadás 
Dömösön Baltás Balázs Kemlib, 2017. IX-

X. szám, 33. o. 

Dömös 
Gyermekfoglalkozás a 
Kőrösy László Községi 
Könyvtárban 

Baltás Balázs Kemlib, 2017. XI-
XII. szám, 21. o. 

Dömös 
Dömösön folytatódott az 
öko-filmes KönyvtárMozi 
program 

Nász János 
Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 29. 
o. 

Dunaalmás, 
Komárom-
Esztergom 
megye 

Csapatépítés Dunaalmáson Mikolasek Zsófia Kemlib, 2017. V.-
VI. szám, 18. o. 

Kesztölc Csillaglesen Klinger Ágnes Kemlib, 2017. XI-
XII. szám, 20. o. 

Komárom-
Esztergom 
megye 

KönyvtárMozi programok 
2017-ben Mikolasek Zsófia 

Kemlib, 2017. I.-
II. szám, 25. o. 
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Komárom-
Esztergom 
megye 

KönyvtárMozi 
konferencia Kecskeméten Mikolasek Zsófia 

Kemlib, 2017. 
VII-VIII. szám, 
17. o. 

Komárom-
Esztergom 
megye 

Könyvtári hét a 
kistelepülési 
könyvtárakban 

Szilassi Andrea Kemlib, 2017. IX-
X. szám, 27. o. 

Kömlőd 
Boldogan megöregedni – 
Borbélyné dr. Török Mária 
előadásáról, 

Kovács Mihályné Kemlib, 2017. IX-
X. szám, 29. o. 

Leányvár Történelmi vetélkedő az 
Árpád-korról 

Halász Adél, 
Pócsföldi Gáborné 

Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 34. 
o. 

Máriahalom, 
Mocsa 

KönyvtárMozi Mocsán és 
Máriahalmon Nász János Kemlib, 2017. V.-

VI. szám, 22. o. 

Mocsa Könyvtári heti programok 
Mocsán, Varga Orsolya Kemlib, 2017. IX-

X. szám, 30. o. 

Naszály „Sohonyais” találkozó 
Naszályon 

Kristófné Szabó 
Szerafina 

Kemlib, 2017. IX-
X. szám, 31. o 

Naszály Naszályon is elvitték a 
Danikáné lányát 

Kristófné Szabó 
Szerafina 

Kemlib, 2017. V.-
VI. szám, 21-22.o. 

Pilismarót 
Könyvtári hét a Heckenast 
Gusztáv Községi 
Könyvtárban 

Csernátoni Bernadett Kemlib, 2017. IX-
X. szám, 34. o. 

Szákszend 
Afrikai vadászkalandok és 
egyesült államokbeli 
motorozás 

László Kálmánné 
Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 32. 
o. 

Szákszend Szeptember végi 
programjainkról László Kálmánné Kemlib, 2017. IX-

X. szám, 31. o. 

Tarján Történelmi vetélkedő 
Tarjánban a reformkorról Tomasovszky Edit 

Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 33. 
o. 

Tatabánya KönyvtárMozi Szakmai 
Napok Tatabányán Mikolasek Zsófia 

Kemlib, 2017. 
III.-IV. szám, 27-
28.o. 

Vértessomló Megújult a könyvtár 
Vértessomlón is Szilassi Andrea Kemlib, 2017. I.-

II. szám, 27-28. o. 
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Település Térség Program típusa, címe Oktató / előadó időpont Könyvtáros neve Tanf. hallg. 
száma 

Résztv. 
össz. 

Baj Tatai járás Előadás: Használd okosan 
az okostelefont! Szilassi Andrea 

2015.03.24 
Félix Szilvia   

5 

Bajna Esztergomi 
járás számítógépes tanfolyam  Hudoba Gyula 

(önkéntes) 

2017.01.17, 18, 
20, 
 24, 25, 27 

Erdősné Csík 
Katalin 13 78 

Csép Kisbéri járás számítógépes tanfolyam Szabó Hedvig 2017.10.18-19-20 Nagyné Szabó Judit 3 9 

Gyermely Tatabányai 
járás 

Előadás: Áldás és átok - 
az okostelefon veszélyei 
(5-6. osztályosoknak) 

Szilassi Andrea 2017.05.10 Varga-Kiss Andrea   33 

Gyermely Tatabányai 
járás 

Előadás: Áldás és átok - 
az okostelefon veszélyei 
(7-8. osztályosoknak) 

Szilassi Andrea 2017.05.15 Varga-Kiss Andrea   35 

Héreg Tatabányai 
járás számítógépes tanfolyam Tomasovszky Edit 2017.02.28., 

03.02., 09., 14. 
Véghné Szalai 
Katalin 4 12 

Neszmély Tatai járás Előadás: Áldás és átok- az 
okostelefon veszélyei Szilassi Andrea 2017.09.29 Tóth Andrásné   52 

Neszmély Tatai járás Előadás: Áldás és átok- az 
okostelefon veszélyei Szilassi Andrea 2017.09.29 Tóth Andrásné   46 

Tarján Tatabányai 
járás számítógépes tanfolyam  Tomasovszky Edit 2017. 02. 2,7,9,14 Bula Imréné 8 24 

Tárkány Kisbéri járás számítógépes tanfolyam Szabó Hedvig 2017.10.25-26-27 Farkasné Lengyel 
Katalin  6 18 

Összesen:      10 program 312 főnek  
Ebből előadás: 5 
tanfolyam:        5 

Részt-
vevők.: 

171 
141 

 

2016:   19 program    601 főnek  Előadás: 5 alkalom 154 főnek,      Tanfolyam: 14 alkalom 447 főnek 
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KEMGuru olvasótábor 

Másképp mindenki más 

Bajna 

2017. július 3-7. 

Program 

1. nap délelőtt:  beköltözés 
                       ismerkedős játékok 
        délután: Szegedi Katalin író-olvasó találkozó 
                       Petényi Erzsébet - jelelés 
        este: Szabó Magda vetélkedő 
                 projektfeladatok - papírszínház 
         

2. nap 
Kirándulás busszal 
délelőtt: Baltazár-Színház 
délután: Láthatatlan Kiállítás 
este és a szabadidőben: projektfeladat, kavicsfestés, könyvjelző, hűtőmágnes, filmnézés 

3. nap 
Délelőtt: paralimpikon, projektmunka  
délután: KönyvtárMozi: Cigánymesék 
este: táncház, számháború 

4.  nap 
délelőtt: A Fehér Hercegnő és az Arany Sárkány – drámaóra, papírsárkány készítés 
délután: Fűriné Nagy Edit művésztanár foglalkozása 
este: tábortűz, érzékes vetélkedő 

5. nap 
délelőtt: – projektek befejezése 

- projektfeladatok bemutatása 
- közös játék 

             délután: csomagolás, költözködés 
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