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Megújult a naszályi könyvtár is 

Mikolasek Zsófia − Tóth Anikó 

Szeptember 17-én nem csupán a falunapot 

ünnepelhették a naszályiak, hiszen ekkor került 

átadásra az IKSZT-be átköltöző, teljesen új 

könyvtári szolgáltatóhely is. Mint mindig, ezt az 

átadót is nagy munka előzte meg: a JAMK 

Ellátási és Módszertani Osztályának munkatársai 

leselejtezték a könyvtár elavult állományrészeit, 

és a megmaradt könyveket a TextLib integrált 

könyvtári rendszerbe bevezették. Egy mondat ez 

csupán, de az egész nyarunkat kitöltötte. 

 

Fotó: Tóth Anikó 

Természetesen emellett akadt más tennivaló is: 

egyeztetni Naszály község polgármesterével, dr. 

Maszlavér Petrával, aki nagyon nyitottan és 

örömmel állt az új tervek elé. Megterveztük a 

berendezést, egyeztettünk az asztalossal, a 

hiányzó bútorokat, kiegészítőket beszereztük. 

Ennek eredményeképp a megújult könyvár 

babzsákfotelekkel, könyvtárospulttal, székekkel, 

gyermekbútorokkal, szőnyeggel, számítógéppel 

gazdagodott. Megteremtettük a feltételét annak is, 

hogy a faluban amúgy rendkívül előnyös helyen 

lévő, és a lakosok által használt könyvtárban 

KönyvtárMozis vetítések is lehessenek. 

Projektort, vetítővászont szereztünk be, és 

regisztráltuk a települést a KönyvtárMozi 

szolgáltatásra. Naszály község könyvtára a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 

köszönhetően az elmúlt években mintegy 4,5 

millió forint értékben gazdagodott. 

 

Fotó: Tóth Anikó 

Miután minden eszköz és bútor megérkezett, 

nekiláthattunk az egyik legfárasztóbb, de mégis 

az egyik legnagyobb örömet nyújtó munkának: a 

könyvek polcokra való felhelyezésének, végül a 

könyvtár teljes berendezésének.  

 

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Popovics György, dr. Voit Pál 

és dr. Maszlavér Petra mondtak beszédet a 

könyvtáravatáson. Fotó: Szilassi Andrea 
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Szeptember 17-én, 10 órakor, a könyvtárátadón 

egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az új 

könyvtárban. Sok-sok helyi lakos tisztelte meg 

munkánkat azzal, hogy részt vett az avatáson. 

Őszintén remélem, hogy mindannyian aktív 

használói lesznek az új könyvtári és közösségi 

térnek. Természetesen a köszöntők sem 

maradhattak el: dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, dr. 

Maszlavér Petra, Naszály község polgármestere, 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és 

Czunyiné dr. Bertalan Judit osztotta meg 

gondolatait a 21. századi könyvtárakról. 

Az eseményen egyúttal átadták Kovács 

Zsigmondnak a Naszály Kultúrájáért díjat. 

Zsiga bácsi a könyvtárak és levéltárak állandó 

vendége volt már gyermekkorától. Néprajzi és 

helytörténeti kutatások alkalmával kijegyzetelte a 

Naszályon 1713-tól vezetett református egyház 

anyakönyvi adatait, amelyekből jegyzőkönyvet 

készített. Felkutatta a második világháborúban 

meghalt naszályi katonák eddig rendelkezésre 

álló adatait. Ez a munka jelenleg is tart.  

 

Kovács Zsigmond méltatását Tóth Anikó fogalmazta meg. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A sportot nagyon szerette. Az 1960-as években 

sakkversenyekre és asztalitenisz versenyekre vitte 

el a naszályi versenyzőket. Kovács Zsiga bácsi 

összegyűjtötte a tömegszervezetek, civil 

szervezetek, sportolók emlékeit, történeteit. 

Anekdotákat, naszályi meséket írt. Eddigi 

kutatásai sok helyütt szolgáltak alapjául a 

különböző naszályi történeteknek, melyeket 

immár 2 éve jegyzünk le, és tervezzük könyv 

formájában való megjelentetését.  

Jó egészséget kívánunk Zsiga bácsinak további 

munkájához! 

Bemutató gyermekfoglalkozások a 
kistelepülési könyvtárosoknak 

Mikolasek Zsófia 

Nagy izgalommal készült a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály 2016. szeptember 26-ára, 

hiszen ekkor rendeztük meg az immár 

hagyományosnak mondható szakmai napunkat. 

Célunk mindig az, hogy olyan tudást adjunk át a 

kistelepülési könyvtárosoknak, amit a 

mindennapjainkban hasznosíthatnak. Így esett 

idén a választásunk arra, hogy bemutató 

foglalkozásokat prezentálunk. Nagy fába vágtuk 

a fejszénket, hiszen nem csupán a könyvtárosok 

jelenlétét kellett biztosítanunk, hanem a 

gyerekekét is, akik „szenvedő” alanyai voltak a 

bemutatóknak. Négy aktuális hívószó köré 

építettük fel a napot: KönyvtárMozi, zöld 

könyvtár, helyismeret és papírszínház.  

2017. januárjától már 14 települést teszünk 

alkalmassá arra, hogy KönyvtárMozi lehessen. 

Így az első foglalkozás ebben a témakörben 

mutatta meg, hogyan lehet egy egyszerű, rövid 

film köré egy egész tanórás foglalkozást építeni. 

A résztvevő gyerekek megismerkedhettek 

Mosonyi Alízzal s könyveivel. Fejlesztettük 

nyelvi kompetenciáikat, fantáziájukat. 

Megnéztük az írónő meséiből készült 

Boltosmesék című animációs filmet is, amely 

remélhetőleg felébresztette a gyerekek 

érdeklődését Mosonyi Alíz más művei iránt is. A 

foglalkozást jómagam tartottam. 

 

Mikolasek Zsófia a tatabányai Óvárosi Általános Iskola 

tanulóival. Fotó: Török Csaba 


