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20 éves a Kaptár…, jubileumi szám… 
2007 őszén a 3K szerkesztősége levélben kereste meg a megyei könyvtárak igazgatóit, 

azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be, vagy éppen lapszerkesztő munkatársuk 

írjon ismertetést a megye hálózati híradójáról… 

Az írás 2008‐ban a 7. számban jelent meg a 3K‐ban, akkor 15 évre így tekintett 

vissza Takáts Béla: 

Kaptár – Jász‐Nagykun‐Szolnok megye könyvtárainak híradója 

Őszintén:  sejtelmem  sincs,  miként  kell  elkezdeni  egy  könyvtári  híradó 

bemutatását.  Pláne,  hogy  joggal  feltételezhessem:  néhány  érdekelten  –  a  3K 

szerkesztőjén,  néhány munkatársamon,  pár megyebeli  kollégámon,  és  esetleg 

egy‐két jövendőbeli szakdolgozatírón – kívül bárki is elolvassa az alábbi sorokat. 

Legyen “hivatalos”?… 

1992 januárjában a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, Bertalanné 

Kovács  Piroska  a  következő  ajánló  sorokkal  indította  útjára  Jász‐Nagykun‐

Szolnok megye  könyvtárainak  híradóját:  “Kedves Olvasó! Kedves Könyvtáros 

Kolléga!  Örömmel  ajánlom  figyelmébe  a  kiadványt,  amelynek  próbaszámát 

most kezében tartja. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gondozásában jelenik 

meg,  hiteles  krónikása  kíván  lenni  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye 

könyvtáraiban  történő  eseményeknek,  hű  közvetítője  a  megyén  kívülről  és 

belülről  érkező  híreknek,  tudnivalóknak,  amelyek  feltételezéseink  szerint 

érdekelhetik  a  könyvtárosokat.  [...]  Várjuk  a  híreket,  közölnivalókat  minden 

hónap 10‐éig, mivel szeretnénk, ha a hónap 15. napjáig mindig meg is jelenne az 

esedékes  szám.  [...]  Azt  reméljük  ettől  a  kiadványtól,  hogy  áttekintve  a 

könyvtárak  által  végzett munkát,  erősíti  a  könyvtárosok  önbizalmát,  elmélyíti 

szakmai  összetartozásukat,  fórumot  teremt  a  kisközségekben  elszigetelten, 

magukra  hagyottan  dolgozóknak  is.  [...]”  Ennek  tizenhat  éve… A Kaptár,  ha 

nem  is  minden  hónap  15.  napján,  de  viszonylag  folyamatosan  megjelenik, 

célkitűzése e korai küldetésnyilatkozatnak ma is megfelelő… 

… esetleg “érdekes”?… 

A régi Kaptár írásait böngészve érdekes dolgokra bukkanhatunk. Már az első 

számban mosolyogva (persze keserű mosollyal!) emlékezhet vissza a könyvtáros 

kolléga olyan hírre, amely szerint: “A munkabérek  legkisebb összege 1992.  jan. 

1‐jétől 8000 Ft/hó, – a teljes munkaidőben foglalkoztatott időbéres dolgozók  
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részére.  [...]  A  helyi  önkormányzatoknak  juttatott 

normatív  állami  hozzájárulás  helyi  közművelődési 

feladatokra:  200  Ft/1991.  jan.  1‐jei  állandó  lakos.” 

Vagy:  “A  közelmúltban  több  könyvtár  vásárolt 

számítógépet  részben  pályázati,  részben 

önkormányzati  különtámogatásból,  részben  saját 

megtakarításaikból  (Szolnok  város,  Jászberény, 

Kisújszállás,  Karcag).  [...]  A  vásárlásoknál  a 

könyvtárosok  általában  IBM  AT  386‐os  gépek 

mellett döntöttek, operációs rendszerként a DOS 5.0 

verzióját  szerezték  be. Nagyon  helyesen  döntöttek 

azok  is,  akik  kiadványszerkesztő  programot  is 

vásároltak. [...]” 

…”lelkes”?… 

Nagyot változott a körülöttünk  lévő világ 1992 óta! 

A Kaptár első számán még bőven  látszanak azok a 

technikai  gyermekbetegségek,  amelyeken  azóta  – 

nagyrészt – túljutottunk. Az írógéppel készített első 

számban  –  bár  sorai  már  sorkizártak  – 

visszaköszönnek  ránk  a  “kalapos”  ő,  ű  betűk,  a 

karikás  ékezetű  nagy  Á‐k,  s  bizony  találunk még 

benne  kézzel  pótolt  ékezeteket  is.  Mennyire 

örültünk  annak  idején,  amikor  módunk  lett 

megszabadulni  a  hosszú  í‐t  nem  ismerő  NDK‐s 

írógépektől! 

Az  írógépet  már  1993‐ban  felváltotta  a  Logitech 

Finesse szövegszerkesztő programja, ma pedig már 

a  Microsoft  Word  szövegszerkesztőjének  utolsó 

előtti  verziójával  tudunk  ízléses  kivitelű, 

fénymásolóval  sokszorosított  lapot  nyújtani 

megyebeli kollégáinknak. 

…esetleg “borongós”?… 

Régen bezzeg! Annak  idején  az Együtt  (A  Szolnok 

megyei  könyvtárak  együttműködési  körének 

híradója) utolsó száma még százhúsz oldalon  jelent 

meg!  A  rendszerváltással  (rendszerváltozással) 

együtt  –  úgy  tűnik  –  a  könyvtárosok  publikáló 

kedve  is megszűnt  (mert  arra,  hogy  a  könyvtárak 

együtt  haladása  szűnt  volna  meg,  gondolni  sem 

merek…),  mert  e  monumentális,  húsz  évfolyamot 

megélt  kiadvány  utolsó  számának  (1989) 

megjelenése után három évet kellett várni arra, hogy 

Kaptár  címen,  havi  rendszerességgel,  egy 

nyolcoldalas  kiadványka  szolgálhassa  immár  Jász‐

Nagykun‐Szolnok  megye  könyvtárügyét… 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 1989‐es szám 

ténylegesen 1991‐ben jelent meg. De ha szándékosan 

“borongós” az ember, ettől hajlamos eltekinteni… 

 

 

…történeti ívű?… 

Az  1952‐ben  létrehozott Megyei  Könyvtár  mindig 

nagy  gondot  fordított  arra,  hogy  a  maga  és  a 

megyében működő  könyvtárak megismertethessék 

eredményeiket,  problémáikat  egymással,  illetve  a 

szélesebb  szakmai  közvéleménnyel. 

Már  1956‐ban  kísérlet  történt  egy  rendszeresen 

megjelenő  könyvtári  híradó  kiadására  Szolnok 

Megyei Könyvtáros címmel, ennek azonban csak két 

száma  látott napvilágot  február és április között. A 

forradalom  után,  a  megtorlás  éveiben  nyilván 

gondolni  sem  lehetett  ilyen  “értelmiségi  ízű” 

kiadvány  fenntartására,  folyamatos 

megjelentetésére,  egészen  1962‐ig  nem  is  történt 

ilyen kísérlet. 

Ekkor  Szolnok  Megyei  Könyvbarát  címmel,  a 

könyvbarát  mozgalom  Szolnok  megyei  szervező‐

bizottságának  híradójaként,  a  Szolnok  Megyei 

Verseghy  Könyvtár  és  a  Földművesszövetkezetek 

Szolnok  Megyei  Szövetkezeti  Központja 

szerkesztésében  jelent  meg  a  megyei 

könyvtárüggyel  foglalkozó  lap,  mely  szintén  két, 

számozatlan  kiadványt  jelenthetett  csak  e 

tárgykörben. 

Ismét  éveknek  kellett  eltelniük,  mire  1969‐ben 

napvilágot  láthatott  a  negyedéves  rendszerességű 

megjelenést  ígérő,  ám  1972‐ig  csak  hét  számot 

produkáló  Könyvtári  Magazin  a  könyvtár 

olvasószolgálatának  szerkesztésében.  Az  első  – 

valóban  hosszú  életű  –  megyei  könyvtárszakmai 

kiadvány az e cikkben már említett Együtt 1970‐től 

1989‐ig  jelent  meg.  A  megyei  repertórium  szerint 

megjelenése  ugyan  rendszertelen  volt,  terjedelme 

azonban  lehetővé  tette  nagylélegzetű,  történeti 

értékű  szakmai  publikációk  közlését  is. 

E  sorban  – utolsóként  –  a Kaptár  eddig  a második 

leghosszabb  megjelenési  időszakot  vallhatja 

magáénak, de szeretnénk, ha megélné sőt túlélné az 

eddig rekordnak számító 20. évfolyamot… 

…koncepciókereső… 

Ha  kézbe  vesszük  ezt  az  A/4‐es  formátumban 

megjelenő  könyvtári  híradót,  azonnal  szembetűnik 

világos, áttekinthető szerkezete. A lap általában egy‐

két nagyobb lélegzetű írással indul, amely az elmúlt 

időszak egy‐egy fontos vagy fontosnak  ítélt megyei 

könyvtári  rendezvényéről  tudósít,  valamilyen 

aktuális könyvtári feladatra készít fel vagy bemutat 

egy‐egy könyvtárat. 
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A  szerkesztők  – olykor  – humort  is  csempésztek  a 

lapba.  Ennek  szép  példája  a  “Kérem  Halszemű 

asszonyt”  című  publikáció  (1992.  4.  sz.),  amely  az 

olvasók  “elhallásból”  származó  könyvtárosmosolyt 

fakasztó  kéréseiből  válogat.  (A  halszemű  asszony 

eredetileg  Jókai  Tengerszemű  hölgye  volt…) 

Rendszeres  téma  itt  az  Ünnepi  Könyvhét,  a 

különböző címeken  rendezett “kulturális napok”, a 

vándorgyűlés,  beszámolók  szakmai 

kirándulásokról,  új  könyvtári  szolgáltatások 

bevezetéséről. 

A  nagyobb  lélegzetű  írásokat  követő  részekben, 

rovatokban  látszik  a  szerkesztők  küzdelme  az 

idővel. 

A  korai  évfolyamok  nagy  terjedelmet  szántak 

például  a  pályázati  lehetőségek  bemutatásának, 

pályázati kiírások utánközlésének, ezzel kapcsolatos 

módszertani tanácsok adásának. Ezek a témák aztán 

lassan  kikoptak,  hiszen mára  olyan  rövid  lett  egy‐

egy  pályázat  kiírási  és  beadási  határideje,  hogy 

képtelenség  lenne  ezekről  nyomtatott  kiadványban 

értesíteni az érdekelteket. 

Hasonlóan  ezekhez  lassan‐lassan  eltűntek  a 

jogszabályváltozásokról,  kiadványokról  szóló 

értesítések, és az olyan kísérletek, amelyek például a 

könyvtári  szaklapok  tartalomjegyzékének 

közlésével  próbálták  a  megye  könyvtárosait  – 

legalább  a  fontosabb  témák  területén  –  “képben 

tartani”. 

Szinte  tapintható,  hogy  az  infokommunikációs 

eszközök  elérhetősége  és  használatba  vételük 

megyebeli  elterjedésével miként  veszítenek  teret  a 

lapban  korábban  nagy  jelentőségű, de  immár  “egy 

kattintással”  elérhető  információk. 

Ugyanez a helyzet  a  “módszertani”  írásokkal  is. A 

szerkesztők  folyamatos  törekvése,  hogy  egy‐egy, 

vélhetően  több  könyvtárat  érdeklő  kérdésben 

tájékoztatást,  segítséget  nyújtsanak.  Ír  a  lap  a 

késedelmek  bírósági  végrehajtásának  kérdéséről,  a 

könyvbeszerzési  lehetőségek  új  útjairól,  a 

közalkalmazotti  törvény  értelmezésének 

problémáiról…  stb. Az egyedi problémák kezelését 

lehetővé  tevő,  személyes  kapcsolatokra  épülő  e‐

mailes  segítségnyújtás  lehetősége  azonban  – 

láthatólag – e  témakört  is  lassan‐lassan okafogyottá 

teszi a nyomtatott lapban. 

A  helyismereti  gyűjtemény  gyarapodási 

jegyzékének  és  a  “Rólunk  írták”  rovatnak  az 

internetes  katalógus  megjelenése  és  használatának 

elterjedése vetett véget,  a  szakmai  rendezvényeken 

elhangzott előadások közlésének a PowerPoint… 

Így már  talán  érthető,  hogy  az  idő múltával miért 

vált  egyre  rapszodikusabbá  a  lap  megjelenése… 

Na  de  nem  panaszkodni  kell,  hanem  bemutatni… 

Próbálom! 

Legyek… 

…adatcentrikus? 

Bertalanné  Kovács  Piroska  felelős  kiadóként  1992 

januárjától  jegyzi  a  Kaptár  című  lapot. A  lap  első 

szerkesztője  Lengyelné  Molnár  Klára  volt,  akinek 

felelősségteljes  munkája  nyomán  a  lapnak  1994 

szeptemberéig összesen 29 száma jelent meg. (A 7‐8. 

szám minden  évben  összevontan  jelentkezett!)  Az 

alapító  szerkesztő  elköszönő  cikkében  a 

következőket írta: “Az első számok szerkesztésének, 

összeállításának,  nyomtatásának  technikai 

nehézségein  túljutva,  kialakult  a  végleges  forma,  a 

rovatok,  rovatcímek,  a  tördelés  és  a  kaptárból 

kiröppenő méhecskék elhelyezésének gyakorlata. A 

kis gyűjtögető állatkák ábrázolása valószínűleg nem 

mindig sikerült, így többen nézték, nevezték »őket« 

darazsaknak,  legyeknek,  katicabogaraknak, 

kismadaraknak.  [...]  A  lap  egyes  számaiban  arra 

törekedtünk,  hogy  a  híreken,  közleményeken, 

pályázati  felhívásokon  kívül  hosszabb  lélegzetű 

írások  is  szerepeljenek,  bemutatva  egy‐egy 

könyvtárat,  könyvtári  részleget,  munkatársakat, 

kiadványt,  fontosabb eseményt.  [...] A megjelent 29 

lapszámban  a  Megyei  Könyvtár  könyvtárosi 

munkakörben  dolgozó  munkatársainak  70%‐a 

publikált.  A  hálózatból  a  városi  könyvtárak 

mindegyikétől,  a  községieknek  70‐80%‐ától 

kaptunk,  ill.  hoztunk  haza  híranyagot.  [...] Munka 

alóli  felmentési  időm  letelte után – ahogy mondják 

»megkezdi  megérdemelt  pihenését«  –  nyugdíjba 

vonulok.” A szerkesztői  tisztet  tehát az 1994. évi 9. 

számtól e sorok írója, Takáts Béla vette át… és ezzel 

kezdetét vette a megjelenés rapszodikussága… 

1994‐ben  a  további  lapszámok  még  “rendesen” 

jelentek  meg,  1995‐ben  azonban  már  három 

“összevont  szám”  (6‐7.,  8‐9.,  10‐11.)  igyekezett 

elleplezni a nehézségeket (és a 12. szám nem is jelent 

meg), 1996‐ban hat (“kéthavilap…?”), 1997‐ben négy 

(“negyedéves megjelenés?”) szám  látott napvilágot. 

A  szerkesztő  1998.  évi  első  számban  megjelent 

mentegetőzése: “Hosszú év van mögöttünk… 

Terveztünk,  költöztünk,  új  épülethez  szoktattuk 

olvasóinkat  (és  magunkat),  bevezettük  a 

számítógépes  kölcsönzést,  országos  szakmai 

tanácskozást szerveztünk… 
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S  mindez  alaposan  rányomta  bélyegét  a  Kaptár 

megjelenésére  is…  Persze  voltak  technikai 

akadályok  is. Sokszorosítógépünk eladása után úgy 

határoztunk,  hogy  hálózati  híradónkat  ezután 

fénymásolóval  sokszorosítjuk,  az  erre  igazán 

alkalmas  gépet  azonban  csak  december  végén 

tudtuk  beszerezni…  A  rendszertelen  megjelenés 

tehát  magyarázgatható,  az  okok  azonban  erre  az 

évre  nem  vonatkozhatnak!  »Fogadjuk«  tehát,  hogy 

1998‐ban  minden  hónapban  kollégáink  elé  kerül 

lapunk  (főleg,  ha  tartalmához  segítséget  kapunk). 

[...]” 

Nem így lett. A “fogadalom” ellenére már 1998‐ban 

is  csak  a  számozás  trükkjeinek  köszönhetően 

beszélhetünk  “havi” megjelenésről  (összevont  4‐5., 

6‐9., 10‐12. szám…), 1999 – ezek után – meglepően jó 

év volt (ha lehet ilyet mondani, hiszen a 3‐4., és az 5‐

6.  szám  összevontan  jelent meg,  és  az  évben  a  9. 

szám  volt  az  utolsó,  2000‐ben  folyamatos 

számozással  hét,  2001‐ben  négy,  2002‐ben  három, 

2003‐ban  és  2004‐ben  pedig  két‐két  szám  látott 

napvilágot.  A  2004  végén  leköszönő  szerkesztő 

igazán csak arra büszke, hogy az évi utolsó számban 

megjelent Papp István‐publikációnak (Tér és idő – a 

múzeum  és  a  könyvtár  szemszögéből)  a  Könyv, 

Könyvtár,  Könyvtáros  utóközlője  lett  (2005.  1. 

szám). 

Ilyen  előzmények  után  be  kellett  látni,  hogy  a 

levelezőlisták,  az  e‐mail,  az  internet  korában  egy 

nyomtatott  hálózati  híradó  frissessége  nem 

biztosítható.  Fenntartására  mégis  szükség  van, 

hiszen  a  megyében  dolgozó  kollégákkal  való 

kapcsolattartásunknak  egyetlen  eszközét  sem 

veszíthetjük el. 

Ennek  jegyében  vette  át  a  szerkesztői  tisztet  2005 

elején Illés Julianna, az intézmény területi szolgálati 

osztályának vezetője – aki jelenleg is felelős a lapért 

‐, s jelent meg gondozásában 2005‐ben “négy” (1., 2‐

3., 4.), 2006‐ban három, 2007‐ben pedig két Kaptár. 

A  lapot megkapja  a megye összes könyvtára,  azok 

fenntartói,  a  megyei  könyvtárak,  a  Könyvtári 

Intézet…  és  természetesen  gondolunk  a 

kötelespéldány‐szolgáltatásra is… 

Összességében… 

…persze még most sem tudom, hogyan kell, hogyan 

lehet  bemutatni  egy  hálózati  híradót. Nem  tudom 

mi  lesz, mi  lehet a sorsa a Web 2.0, a Könyvtár 2.0 

korában,  amikor  zsugorodnak  könyvtárunk  anyagi 

lehetőségei,  zsugorodik  az  e  célra  fordítható 

munkaidő,  s  –  ahogy  mondják  –  zsugorodik 

körülöttünk a világ. 

A kapcsolattartás “új módszerei”, lehetőségei – 

feltehetőleg  –  előbb‐utóbb  lehetővé  teszik,  az 

említett  anyagiak  pedig  szükségessé  az  áttérést  az 

elektronikus megjelenésre. 

…nem  tudom, de  azt nem mondhatom, hogy nem 

érdekel,  hiszen  rengeteg  könyvtáros  és  könyvtár 

sorsáról  tanúskodnak  az  e  rövid  tizenhét  év  alatt 

felgyűlt  és  itt‐ott  már  megsárgult  lapok. 

Majdnem kimaradt még egy fontos érv: a fenntartó! 

A hálózat a könyvtárakat elérhetővé tette, fenntartó 

önkormányzataik  azonban  –  hacsak  nem  lelkes 

könyvtárbajárók – e híradóval elérhetőek, s talán ez 

is nyom a latban… talán. S persze az is fontos, hogy 

honlapunkon,  blogunkon,  elektronikus 

hírlevelünkön  e  nyomtatott  kiadvánnyal  is  elérjük 

megyei  könyvtársainkat,  a  “szakmát”.  Hallanak 

rólunk, hallathatunk magunkról. 

Hogy  a  Kaptárban  mi  jelent  meg  eddig,  azt 

mindenki  elolvashatja  digitális  hírlaptárunkban 

(hirlaptar.vfmk.hu),  ha  van  türelme  kivárni,  míg 

letöltődnek  a  kereshető  pdf‐ben  publikált 

lapszámok. 

Hogy mi maradt ki belőle, annak egyedül talán Gerő 

Gyula a megmondhatója… 

Takáts Béla 

VFMKMI, mb. igazgató 

 

A folytatásról… 
 

Szakmai elégedetlenséggel nyugtázom az eltelt évek 

Kaptár  sorsát.  2011‐ben már  csak  egy  szám  látott 

napvilágot.  Miért  nem  akartunk  hírt  adni 

magunkról,  a  tevékenységünkről  az  örömökről, 

bánatokról,  sikerekről?  Hónapok  küzdelmes 

munkájá volt a cikkeket kikönyörögni a kollégáktól 

helyben és a településekről is. Még a jubileumi szám 

felhívására is csak két cikk(ecske) született. 

Biztosan, mint  szerkesztő  is  sokat  hibáztam,  kevés 

volt az időm, nem voltam elég „rámenős“, lustultam 

mert  időnként  az  A/3‐as  papírért  is  közelharcot 

kellett vívni, gond volt a postai díjtétel,  csökkent a 

lapszám, már nem küldtünk a fenntartóknak… 

Amiben  nem  hibáztam: minden,  a Kaptárba  szánt 

cikk  megjelent.  Ennyit  írtunk  kedves  kollégák, 

együtt. 

Köszönöm  a  lehetőséget,  szakmailag,  emberileg  is 

sokat  adott  ez  a  feladat.  Most  a  megyében 

könyvtárosként dolgozó kollégákon múlik: feléled‐e 

ez  a  szorgalmas  méh?  Lesz‐e  gyakran  megjelenő 

Kaptárunk? A szerkesztő örömmel szerkeszti… 

Gratulálok  a  20  éves  Kaptárnak  születésnapja 

alkalmából, és még hosszú megjelenést kívánok! 
 

Illés Julianna 

VFMKMI, (szerk.) 
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Adventi örömnaptár a jászberényi 

könyvtárosok ajánlásával 
 

Egy november végi értekezleten felvetődött a kérdés 

könyvtárunkban,  hogy  mivel  lepjük  meg 

olvasóinkat  karácsony  alkalmából.  A 

katalógusszekrények  (egyelőre)  adottak  egy 

könyvtárban,  aminek  a  fiókjai  tökéletesen 

megfelelnek az adventi naptár ablakainak. Az ötlet 

adott  volt,  de  mit  tegyünk  a  fiókokba?  Könyvet, 

vagy  talán  csokit? Abban  semmi  különleges  nincs. 

Mi  szerettünk volna valami mást, érdekeset és újat 

kitalálni.  Valamit,  ami  nem  feltétlenül  kézzel 

fogható, mégis  élményt  nyújt.  Szerintem  ez  végül 

sikerült  is,  hála  az  összetartó  és  ötletgazdag 

kollektívának! 

Minden  fiókba  rejtettünk  el  egy  feladatot,  aminek 

teljesítésével  testben  és  lélekben  is  közelebb 

kerülhetünk  a  karácsony  meghittségéhez, 

hangulatához. Egy feladatot, mely segít elfelejteni a 

hétköznapi gondokat, közelebb hozhatja egymáshoz 

a családokat, barátokat, szomszédokat, embereket és 

állatokat.  Segítségükkel  örömet  adhatunk  és 

kaphatunk!  Azért  nem  rugaszkodtunk  el  a 

valóságtól,  nem  végrehajthatatlan  próbák  elé 

állítottuk az olvasóinkat. 

A  naptár  elkészítésében  minden  munkatárs  részt 

vett.  A  kivitelezést  megelőző  ötletelést  egy 

megosztott Google Dokumentum felületen kezdtük, 

ami  minden  dolgozó  számára  elérhető  volt,  így 

nyomon  követhettük,  mit  írnak  a  többiek,  nem 

kerültek  fel  kétszer  ugyanazok  a  feladatok.  A 

felületen  azt  is  feltüntettük,  ha  az  adott 

tevékenységet  apró  meglepetéssel  is  színesíteni 

lehetett, megneveztük, milyen beszerzendő anyagok 

szükségeltetnek  hozzá.  Itt  aztán  mindenki 

eleresztette  a  fantáziáját,  két  napon  belül  több 

oldalas ötlettár született, amiből lehetett csemegézni, 

és  később  kigyűjteni  azt  a  24–et,  ami  véglegesen 

bekerült az adventi teendők közé. 

A kiválogatottak közül minden kolléga kidolgozott 

kettőt,  megfogalmazta  a  feladatot,  keresett  hozzá 

egy idézetet, illetve írt hozzá könyv‐, cd‐ vagy DVD‐

ajánlót.  Beszereztük  a  hozzávalókat  a  fiókok 

tartalmához. Megnyertünk egy szponzort  is, akinek 

az  adományával  könnyen  elő  tudtuk  készíteni  az 

egyik  feladatot,  hisz  kaptunk mézet, méhviaszt  és 

mézes süteményes receptfüzeteket. 

A katalógusszekrénnyel már nem volt ilyen könnyű 

dolgunk. 

A  számítógépes kölcsönzés  elindulta után már  sok 

fiók  kiürült,  és  a  szekrényeket  sem  használtuk, 

melyek  ezáltal  eldeformálódtak  belülről,  a  fiókok 

nehezen jártak, vagy épp ki sem tudtuk őket húzni. 

Persze,  mondanom  sem  kell,  ezzel  november  30‐án 

szembesültünk. Ez azonban nem tántorított el bennünket! 

A  rezgőcsiszolóval,  smirglivel  és  a  kalapáccsal  jó 

barátságot kötöttünk, melynek eredményeként:  

 

hangtalanul siklottak a fiókok a szekrényben. 

A  sikeres  asztalosmunka  után  már  csak  ki  kellett 

nyomtatnunk  a  feladatokat,  előlapokat,  leragasztani  a 

fiókok  elejét  és  megtölteni  azokat.  A  nyomtatónk 

valamiféle  lassú  üzemmódra  váltott,  nagyon  nehézkesen 

dobta ki magából  a kész nyomtatást. Még  egy nehézség, 

de  nem  baj,  mert  annál  jobb  és  nagyobb  sikere  lesz  a 

megvalósult  ötletünknek!  Nagy  izgalommal  vártuk  a 

másnap 9 órát. A helyi tv is eljött, hogy felvegye amint az 

aznapi  első  olvasó  kinyitja  az  adventi  naptárunkat. 

Először  idegenkedtek  kicsit  az  olvasók,  de  aztán 

belejöttek,  és  sokan  igyekeztek  elsőként  érkezni. Minden 

reggel  az  előtérben  vártuk  a  hozzánk  betérőket,  hogy 

elmondjuk,  mi  a  teendőjük  a  katalógusszekrényből  lett 

naptárral. 

Fontos  megemlítenem,  hogy  a  propagálásra  nagy 

hangsúlyt  fektettünk. A könyvtár  előtti hirdetőtáblánkon 

is végigkísérhették a feladatokat, egy kivonatot helyeztünk 

el  a naptárból. Minden  reggel 9‐kor bemondta  az  aznapi 

feladatokat  a  helyi  rádió,  Facebook‐oldalunkon 

(www.facebook.com/jaszkonyvtar)  pedig  folyamatosan  képeket 

töltöttünk fel a kinyitásról, és persze az aznapi teendőről. 
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A mai világban a legfelkapottabb hírforrásra, az internetre 

is készült egy adventi naptár, aminek ablakai csak az adott 

napon  nyíltak  ki,  ha  az  érdeklődő  rákattintott. 

(http://jaszkonyvtar.hu/advent/) 

Hosszú bevezető után, megosztom  az  adventi naptárunk 

tartalmát: 

1. Díszítsd fel az ablakaidat! (Mellékeltünk sablonokat.) 2. 

Keresd  fel  idős  ismerőseid!  3.  Csatlakozz  a  cipősdoboz 

akcióhoz!  (Adománygyűjtés, a városi programot  segítve.) 

4. Törődj magaddal!  (Elrejtettünk  a  fiókban  instant  forró 

csokit,  teafiltert.)  5. Hívj  fel  egy barátot!  6. Mosolyogj!  7. 

Beszélgess  a  családoddal,  barátaiddal!  8. Gondoskodj  az 

állatokról!  (Aznap  a  könyvtár  vendége  volt  két 

mentőkutya,  egy  kiscica  és  egy  csapat  óvodás,  akik 

simogathatták az állatokat.) 9. Ne káromkodj!  (Talán ez a 

feladat volt az egyik legnehezebb. Most vettük csak észre, 

hogy észrevétlenül megbújnak a csúnya szavak a köznapi 

beszédünkben.)  10.  Készíts  mézeskalácsot!  (Méz  és  a 

kalácshoz  faló  fűszerkeverék volt  a  fiókban.)  11. Mozogj! 

12. Tanulj! 13. Olvass el egy verset! 14. Cselekedj! (Végezz 

el egy  feladatot, amit régóta halogatsz!) 15. Olvass mesét! 

16.  Tervezd  meg  a  karácsonyi  menüt!  (Ajándék: 

menütervező  táblázat  a  http://www.urban‐eve.hu 

oldalról.) 17. Küldj képeslapot! (Felbélyegzett képeslappal 

segítettünk  az olvasóinkat  a  feladat végrehajtásában.)  18. 

Etess  madarakat!  (Kis  zacskókba  madáreleséget 

csomagoltunk és azokat rejtettük el a fiókban.) 19. Készíts 

karácsonyfadíszeket!  20.  Csomagolj  ajándékot! 

(Csomagolópapír és masni került a  fiókba.) 21. Segítsd az 

időseket!  22.  Kínáld  meg  a  szomszédot!  (Forralt  bor 

fűszerporral kedveskedtünk.) 23. Sétálj! 24. Adj hálát! 

A feladatok kidolgozott változata, amit a hozzánk betérők 

is  olvashattak,  még  mindig  megtalálhatók  a 

http://jaszkonyvtar.hu/advent/ címen. 

A katalógus 20 fiókot tartalmazott, a vasárnapi feladatokat 

külön csomagoltuk és a szekrény alá raktuk. 

A könyvtárvezetőnk, Nagy Nikolett kivitte a városi 

gyertyagyújtásra,  ahol  a  megjelent  nagyközönség 

előtt bonthattuk ki a fiókot. 

Az  egyik  kedvenc  a  Mosolyogj!  feladat  volt. 

Olvasóink  szívesen  végrehajtották,  hisz  annak 

tartalma  szerint  a  bátrabbak  meg  is  ölelhették 

szeretteiket,  így  aznap  nem  csak  könyveket 

kölcsönöztünk, hanem néhány olvasónak ölelést  és 

puszit adtunk örökbe.  
Jövőre nagyobb szabású kampányt  tervezünk,  több 

intézménybe szeretnénk a kivonatot eljuttatni, hogy 

minél  szélesebb  közönség  részt  vehessen  a 

kalandon. 

Tóthné Sas Henriett, informatikus könyvtáros 

JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. – Városi Könyvtár 

Jászberény 

 

Új oktatási/tudás portál 

 
ʺÉn sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom 

megteremteni a feltételeket, amelyekben tanulhatnak.ʺ 

(Albert Einstein) 
 

Ez  a mottója  annak  az új  oktatási/tudás portálnak, 

amire a kollégák  figyelmét  fel  szeretném hívni. Az 

oldalt  fejlesztő,  dinamikus  fiatalokból,  tudósokból, 

informatikusokból  álló  csapat  a  Scorbis.com‐mal  a 

hagyományos  tanítási  kereteken  túllépve  egy, 

alapjaiban új perspektívát kíván a tanítani és tanulni 

vágyók elé tárni.  

Céljuk kettős: a számítógépes technika segítségével, 

a  tanulást  hatékonyabbá  és  szórakoztatóbbá 

kívánják  tenni; emellett  fontosnak  tartják a kutatást 

és  a  fejlesztést  is.  Egységes  tudásalapú  közösséget 

szeretnének  létrehozni,  kiterjesztve  azt  iskolákra, 

egyetemekre és mindenkire, aki  tanulni szeretne. A 

felhasználók  élvezhetik  a  21.  század  kínálta 

lehetőségeket,  és  az  eddig  szórakozásra  használt 

közösségi funkciókat hasznos célokra fordíthatják.
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A portál számos lehetőséget kínál:  

 egyénre szabott profil 

 hírek,  információk  a  tudomány  minden 

területéről 

 kutatásokban való részvétel 

 oktatás  a  virtuális  tantermeinkben  (ingyen 

vagy óradíjért)  

 tudásbázis interaktív használata 

 ingyenes  regisztráció  tanároknak  és 

diákoknak egyaránt 

 pénzkereseti lehetőség 

 

Amitől  ʹújszerűʹ  az  elképzelés  az  egyrészt  az  ’e‐

learning’  ‐  a  szó  szorosabb  értelmében  való  ‐ 

megvalósulása,  másrészt  a  diákok,  magántanárok 

egymásra  találásának  biztosítása.  Egyúttal 

tudásbázis,  virtuális  tanterem,  ʹsuli  specifikusʹ 

közösségi  funkciók,  hírek,  felmérések,  közösségek, 

iskolák.  

A  rendszer  lehetőséget  biztosít  tanárok 

magánóráinak  meghirdetésére  és  azok  online 

megtartására. A diákokat egy hatékony magántanár‐

keresőmotor  segíti,  hogy  a  tanárokat,  illetve  az 

általuk hirdetett órákat a  leghatékonyabban  találják 

meg.  Biztosítják  a  biztonságos  online  fizetést, 

értékeléseket,  tanulókörök,  osztályok  kialakítását. 

Tanár  lehet  korrepetálást  vállaló  egyetemista, 

általános,  középiskolai,  vagy  felsőoktatásban 

dolgozó  aktív,  vagy  nyugdíjas  tanár,  bárki,  akinek 

eladható tudása van. 

A portál  szerves  része  egy web  alapú, biztonságos 

kapcsolatot  biztosító  virtuális  tanterem.  Video‐

beszélgetés (web kamera+hang), chat, virtuális tábla 

(prezentáció  feltöltés,  írás,  rajzolás),  az  óra 

rögzítésének  lehetősége,  megosztott  képernyő    ‐ 

mindez  egyetlen  alkalmazásban.  Nincs  szükség 

telepítésre,  bárki  egy  kattintással  elérheti  a 

’tantermet’  és  akár  több  száz  hallgató  csatlakozhat 

egyetlen  előadáshoz,  amennyiben  a  helyzet  úgy 

kívánja. 

A marketing  kampány  február  közepétől,  a  portál 

élesben, márciusban  indul. Az oldalra már most be 

lehet  regisztrálni,  és  a  használók  tanácsaival, 

segítségével  is  gyarapodhat  a  használók  számára 

hasznos alkalmazások, információk tárháza. 

 

http://www.scorbis.com 

http://www.facebook.com/Scorbis 

 

Dr. Szegő Ágnes 

Tiszafüred, igazgató 

Vándorgyűlés 2012 
 

A 44. Vándorgyűlés ebben az évben Győr városában 

kerül megrendezésre.  Időpontja:  2012.  július  12‐14. 

Témája:  stabilitás  –  innováció  –  inspiráció: 

Könyvtárak változó környezetben. 

Helyszíne:  a  győri  Széchenyi  István  Egyetem 

Egyetemi Könyvtár. 

A rendezvény szervezői a Galgóczi Erzsébet Városi 

Könyvtár, a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok 

Egyesülete,  a  Nyugat‐magyarországi  Egyetem 

Apáczai Csere  János Kar Könyvtára és a Széchenyi 

István Egyetem Egyetemi Könyvtár. 

A vándorgyűléssel kapcsolatos híreket az Egyetemi 

Könyvtár és az MKE honlapján olvashatjuk. 

 

Internet Fiesta 
 

A 13.  Internet Fiestára 2012. március 23‐tól  ‐ 30‐áig 

kerül  sor  az  Informatikai  és  Könyvtári  Szövetség 

szervezésében. Témája: Munka és  tanulás a neten. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség idén is várja 

a könyvtárak csatlakozását a rendezvénysorozathoz, 

hogy minél szélesebb körben ismertessük az internet 

hasznos  lehetőségeit,  a  szórakozva  tanulás, 

ismeretszerzés korszerű formáit. 

A  programokat  az  Internet  Fiesta  2012.  oldalán: 

http://fiesta.kjmk.hu/ lehet regisztrálni. 

 

A 2012. évi Internet Fiesta kiemelt témakörei: 

Munkakeresés az internet segítségével 

Önéletrajz és motivációs levél szerkesztése 

Pályaválasztási oldalak a neten 

Távmunka internetes lehetőségei 

Nyelvtanulás az interneten, szótárak, nyelvi 

tesztek 

E‐learning 

E‐ügyintézés 

Önképzés és tájékozódás az internet segítségével 

Feladványok, totók az interneten 

* 

Ebben az évben  is készül plakát és néhány apróság 

(toll,  kisebb  ajándék  a  vetélkedők  győzteseinek), 

amit a megyei könyvtáron keresztül kapnak meg a 

csatlakozó könyvtárak. 

A  programokat  az  Informatikai  és  Könyvtári 

Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

 

A Záró konferenciára 2012. március 29‐én kerül sor 

a  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtárban  (Budapest, 

VIII. Szabó Ervin tér 1.) 

(szerk.) 
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MKE hírek 
Kedves Kollégák! 

Mint már arról értesülhettetek, megszűnt az a 

korábban  meglévő  jogosultságunk,  hogy  könyvtári 

dolgozóként,  alanyi  jogon,  díjfizetési  kötelezettség 

nélkül  juthassunk  hozzá  a  muzeális  intézmények 

díjtalan  látogatására  jogosító  igazolványhoz. 

Miközben  ez  a  lehetőségünk  elveszett,  egy  másik 

viszont megnyílt. Ugyanis a rendelet alapján díjtalan 

látogatásra vált jogosulttá az MKE valamennyi tagja. 

Az ingyenes múzeumi belépés MKE tagsággal történő 

biztosítása  az  MKE  Társadalomtudományi  Szekció 

javaslata volt, melyet a szervezet akkor tett, amikor a 

még  készülő  jogszabály  tervezetet  véleményezte  és 

szembesült azzal, hogy a korábbi kedvezmény, mely 

minden  könyvtárosnak  járt,  megszűnik.  Ezzel  a 

megoldással  legalább az MKE  tagok megkaphatják a 

kedvezményt.  A  javaslat  elfogadtatása  az  MKE 

képviseleti sikere. 

(1)  Díjtalanul  látogathatja  a  muzeális  intézmények 

állandó és időszaki kiállításait a (…) 

e)  legalább  400  fős  taglétszámmal  rendelkező, 

országos  hatáskörű  közgyűjteményi  szakmai 

szervezet tagja. 

A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Magyar 

Könyvtárosok  Egyesülete  tagjai  névre  szóló 

tagkártyájukkal  és  személyi  igazolványukkal 

igazolják! 

Mit  kell  tenni  az  MKE  tagoknak  a  kedvezmény 

igénybevétele érdekében? 

Nincs  semmilyen  lépésre  szükség. A meglévő MKE 

tagkártya  igazolja  a  tagságot.  Természetesen 

kedvezményt  csak  azzal  a  tagkártyával 

igényelhetünk,  ami  a  tárgyévre  érvényesítve  van. A 

tagdíj  befizetést  követően  kapja  meg  mindenki  a 

tárgyévi  érvényesítő  matricát.  Azaz  elvileg  2012. 

januártól mindenkinek új érvényesítő matricával kell 

rendelkeznie, aki szeretne múzeumot látogatni. Tehát 

felhívjuk  tagjaink  figyelmét,  hogy  a  2011.  évre 

érvényes  tagkártyájukkal  várhatóan  legkésőbb  2012. 

február  végéig  látogathatják  ingyenesen  a 

múzeumokat. Eddig  az  időpontig be kell  fizetniük a 

2012.  évi  tagsági  díjat,  hogy  még  időben 

megkaphassák a 2012‐re szóló érvényesítő matricát. 

Átadható‐e a  tagkártya más  számára a kedvezmény 

igénybevétele érdekében? 

Nem! A tagkártya ingyenes múzeumi látogatásra csak 

személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes! 

Mit  kell  tenni  a  nem  MKE  tagoknak  a 

kedvezmény igénybevétele érdekében? 

Mindenki maga dönt arról, hogy MKE tag kíván‐e 

lenni.  Tag  lehet  bármely  magánszemély,  aki  az 

egyesület  céljait  elfogadja  és  kész  az  alapszabály 

szerinti  kötelezettségeit  teljesíteni.  Tag  lehet 

intézmény,  gazdálkodó  szervezet,  társadalmi 

szervezet  is.  Az  MKE  nyitott  és  igen  színes, 

sokrétű  szervezeti  életet  élő  civil  szervezet. 

Tagsága  területi  és  szakterületi  alapon 

szerveződik. A belépő tag maga döntheti el, hogy a 

megyei  szervezetbe,  vagy  valamelyik  szakterületi 

szervezetbe  –  netán  egyszerre  többfelé  is  – 

regisztráltatja magát. Jelenleg az éves tagdíj 4.000 

Ft.  Fontos  tudni,  hogy  a  tagdíj  két  részre  oszlik. 

3.000   Ft  helyben  marad  és  a  helyi  szervezet 

használhatja  fel, 1000 Ft pedig a központba kerül. 

A  belépő  tagok  tehát valójában  saját programjaik 

megvalósítását  finanszírozzák  a  tagdíjukkal. 

Vagyis  ez  a  pénz  is  önmaguk  támogatására 

fordítható. 

A  fenti  tájékoztató  alapján  a  Jász‐Nagykun‐

Szolnok Megyei Szervezet is szeretettel várja tagjai 

közé  a megyében  dolgozó  kollégákat.  A  belépés 

módjáról,  a  tagdíj  befizetéséről  szívesen  adunk 

tájékoztatást. (Illés Julianna tel.: 56/510‐121, e‐mail: 

illes@vfmk.hu; Némethné Matastik Magdolna, tel.: 

56/510‐110/48, e‐mail: nmmagdolna@vfmk.hu) 

Kérésünk az, hogy a lehető leghamarabb jelezzétek 

belépési  szándékotokat,  kerüljön  sor  a  tagdíj 

befizetésére, hogy minél gyorsabban hozzájussunk 

az ez évi érvényesítő matricához, s igénybe tudjuk 

venni  tagkártyánkat  ingyenes  múzeumi 

belépőként. 

A  XIX.  Budapesti  Nemzetközi 

Könyvfesztivál  2012.  április  19‐22  között  kerül 

megrendezésre.  Az  MKE  ebben  az  évben  is 

megjelenik  a  rendezvényen,  melynek  részvételi 

díja 400 e. Ft. Az egyesület anyagi nehézségei miatt 

a  tagszervezetek  segítségét  kérte  a  részvételi  díj 

kifizetésében.  A  Jász‐Nagykun‐Szolnok  Megyei 

Szervezet  vezetősége  (ez  évi  első megbeszélésén) 

úgy döntött, hogy  5000,‐  Ft‐tal  tudja  támogatni  a 

rendezvényt.  Ingyenes  belépők  igénylésére  ebben 

az évben is – a megszokott módon – lesz lehetőség. 

 

Némethné Matastik Magdolna 

MKE JNSZM Szervezet elnöke 

 


	Mintacímlap
	Mintaoldal1
	Mintaoldal2
	Mintaoldal3
	Mintaoldal4
	Mintaoldal6
	Mintaoldal7
	Mintaoldalkutolsó

