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Az Internet Fiestáról akartam írni, illetve
még mindig arról akarok, csak közben
ahogy végiggondolom ezt a hetet, a
zárókonferencia elõadásai is az eszembe
ötlenek, kissé elkanyarodnak a gondola-
taim. Az jutott eszembe ugyanis, hogy az
elhangzott szakmai elõadásokban mind
volt valami, ami az egyik legjobban várt
fiestás programunkhoz erõsen kötõdik.
Ez a program egy közösségtalálkozó
volt, amelyet konferencia napjának dél-
utánján rendeztünk meg, tehát miközben
hazafelé utaztam, még nem tudtam, ho-
gyan fog sikerülni. Gondolataim így fo-
lyamatosan vibráltak e közeli jövõ és a
közeli múlt, a zárókonferencia témái
közt.

Történt, hogy azt vettük észre, mosta-
nában a legaktívabb Facebook-csoport
egy fõként nyugdíjasok által fenntartott

online közösség, a Csongrád város múlt-
ja és jelene címen mûködõ. Ide olyan fo-
tókat töltenek fel a tagok, amelyek a
nosztalgikus múltidézõ hangulaton felül
gyakran helytörténeti jelentõséggel is
bírnak. Mindezt ráadásul gazdagon ada-
tolva. Úgy gondoltuk, a könyvtár hely-
történeti gyûjteménye és a múzeum adat-
tára is gazdagodhat az által, ha a lelkes
önkéntesek gyarapítják. Ezen felül úgy
tûnik, hogy elõbb-utóbb egy virtuális kö-
zösségben is megérik az igény a szemé-
lyes találkozásra, ennek szerettünk volna
teret biztosítani. 

A zárókonferencia egyik elõadójának,
Lévai Richárdnak, a közösségi marketing
szakértõjének a diáin jól észrevehetõ volt
az a tendencia, ami a mi kis csoportunkat
is életre hívta. A tizenévesek körében az
utóbbi években a Facebook használata
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folyamatosan csökken, míg az ötvenöt év
feletti korosztály esetében ugyanilyen
mértékben emelkedik. A többek között a
könyvtárakban is szervezett, idõseknek
szóló internet-használati tanfolyamoknak
is köszönhetõen (mi is szerveztük a
fiestára egyet) ez a korosztály is igyek-
szik a saját szórakozási igényeinek meg-
felelõ kereteket megtalálni.

A konferenciáról hazafelé, a buszon
eszembe ötlött, hogy milyen jól jönne ne-
künk is egy ahhoz hasonló képkezelõ
rendszer, mint ami a FSZEK Budapest
Gyûjteménye rendelkezésére áll, mint azt
Sándor Tibor osztályvezetõ bemutatta.
Egy közösségi lehetõségekkel rendelke-
zõ, de a kép metainformációit megõrzõ
rendszerrel a felhasználók maguk is épít-
hetnék az intézmény adatbázisát, és ez
pont jó lenne a mi lelkes Facebook-cso-
portunknak. Ez meg is adta a találkozó
egyik keretét, miszerint a tagok szívesen
bocsátanák saját képeiket a mi rendelke-
zésünkre, ha utána õk továbbra is élvez-
hetnék õket az interneten. Mi szakértõ

módon digitalizáljuk és az online közös-
ség számára elérhetõvé tesszük õket.
A közösségtalálkozó egyébként egészen
rendkívülire sikerült. A vendégek nem
vártak semmiféle hivatalos kezdésre, kö-
szöntésre, hanem egymást lelkesen üdvö-
zölve egybõl régi képeiket kezdték egy-
másnak mutogatni. Kissé nehéz volt a
társalgást mederben tartani, és egy idõ
után ez egyáltalán nem sikerült, mégis
mindenki sikeresnek élte meg az ese-
ményt. Felmerült, hogy a jövõben adjunk
valamiféle tematikát a találkozónak, ami
a következõ alkalommal feltehetõleg az
lesz, hogy a tagok puzzle-ként megpró-
bálják összerakni a város egykori Fõ 
utcájának minél teljesebb képét a saját
fotóikból és a már meglévõ képekbõl. Iz-
galmas lehetõség, ami kiváló, látványban
gazdag eredményt hozhat. Ehhez kapcso-
lódóan mi magunk is útjára indítottunk
egy várostörténeti albumot a közösségi
hálózatokon. 

Tóth Máténak a konferencián elhang-
zott elõadása alapján megítélve – amely-
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ben többek között a társadalmi tõke kép-
zõdésének könyvtári színtereirõl és az
azokban létrejövõ alacsony intenzitású
találkozások hatékonyságáról volt szó –
is eredményesnek volt mondható az est.
Röviden arról van szó, hogy a különbözõ
értékrendû emberek közötti találkozások
nagyban elõsegítik a közbizalom erõsö-
dését, ezáltal fontos társadalmi tõke kép-
zõdik. Hozzáteszem, hogy ha ezen szoci-
ológiai modellt nem ismertük volna, a
résztvevõk lájkjai és megosztásai alapján
is ezt gondolnánk.

Egy másik rendezvényünk is érintette
az önkéntesek szerepét a helytörténeti
kutatásokban. A csongrádi amatõr hely-
történészekkel igyekszünk minél szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani. A detekto-
ros fémkeresõzõk, más néven kincskere-
sõk, eddig tevékenységük illegális mivol-
ta miatt nem számítottak helytörténész-
nek. A vonatkozó jogszabályok idén
többször is változtak, és a korábbi tiltás
helyére a szabályozás megengedõ lehetõ-

ségei kerültek, így módunk nyílt akár ön-
kéntesként is kapcsolatban állni velük,
ami annál is fontosabb, mivel saját régész
szakemberrel nem rendelkezünk. 

Kincsek a föld alatt címmel szervez-
tünk nekik egy találkozót, és mindenki
másnak, aki helytörténettel szeretne fog-
lalkozni. Fontos, hogy a könyvtár sokkal
nyitottabb hely, mint a levéltár és a mú-
zeum, így könnyebben betérnek azok is,
akik nem tartoznak ehhez a körhöz, de
lehet, hogy érdekelné õket a kutatás. Így
több mint dupla annyian jöttek el, mintha
csupán az aktív helytörténészeket hívtuk
volna.

Városismereti QRuzslás

2014-ben az Országos könyvtári napok
alkalmával útjára indítottunk egy közép-
iskolásoknak szóló könyvtárhasználati
játékot. Okostelefonok segítségével QR-
kódokat olvastak be, melyek egy-egy
kérdést rejtettek, így haladtak a könyvtár-
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ban állomásról állomásra, hogy megis-
merjék azt.

Hagyományt szeretnénk ezzel a játék-
kal teremteni, azonban minden évben egy
kicsit mégis változtatnánk a program me-
netén. Idén a tavalyitól eltérõen városunk
nevezetességeit ismerhették meg, melyek
természetes a könyvtárhoz is kapcsolód-
tak. Tehát külsõ állomásokon voltak a
QR-kódok elhelyezve, ezekrõl az emlék-
helyekrõl, illetve emléktáblákról szóltak
a kérdések. Mindhárom csapat megoldot-
ta a feladatot, még akkor is, ha nem
csongrádiak voltak. Játék közben bármi-
lyen segítséget használhattak, az õ lele-
ményességükre volt bízva. Fel is találták
magukat. Játékunk elérte a célját: ezek a
fiatalok, legyenek akár csongrádiak, akár
nem, sok új ismerettel gazdagodtak váro-
sunkról, csapatmunkával és az általuk
kedvelt modern technika segítségével.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség elismerõ emléklapját ezúton is kö-
szönjük! ■

További programjaink

Március 19-étõl 26-áig

• Várostörténet képekben. Várostörté-
neti eszmecsere a Facebookon
Városunk történetének bemutatása ké-
peken keresztül a Facebook segítségé-
vel
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: a Facebook-
csoportnak 733 tagja van, ezen a héten
200 hozzászólás volt a feltöltött ké-
pekhez, videókhoz

• Láttuk, hallottuk! Az internet korsza-
ka elõtt – technikatörténeti kiállítás.
Rádiók és tévék kiállítása az ‘50-es
évektõl a ‘80-as évekig
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: 20 fõ a tizen-
négy–tizennyolc éves korosztályból, 
15 fõ a tizennyolc–ötvenöt évesek-
bõl, 9 fõ az ötvenöt éven felüliekbõl
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2015. március 19. 

• Fel a netre! Idõsek is elkezdhetik
Számítógépes tanfolyam nyugdíjasok-
nak
Korosztály: ötvenöt évestõl
A résztvevõk száma: 9 fõ

2015. március 20. és március 23.

• „Micsoda madár” – Óvodások a
könyvtárban
Óvodások játékos ismerkedése a ma-
darak világával az internet segítségével
Korosztály: óvodások
A résztvevõk száma: 20 fõ + 25 fõ

2015. március 20.

• Lássunk ki a csigaházból. Lehetõsé-
gek a komfortzónán kívül
Önismereti klub, új szolgáltatasként
Korosztály: felnõttek
A résztvevõk száma: 12 fõ

2015. március 21.

• Társas- és szerepjátékok. Társasjá-
ték-klub
Kreatív, készségfejlesztõ, stratégai
fantasy szerepjátékok minden korosz-
tálynak. Októberben indítottuk, most
igyekeztünk tovább szélesíteni a részt-
vevõk számát
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: 5 fõ a tizen-
négy–tizennyolc éves korosztályból, 
5 fõ a tizennyolc–ötvenöt évesek kö-
zül

2015. március 24.

• Internetes barangoló. Játékos ismer-
kedés az egyszervolt.hu oldallal 
Játékos internetes foglalkozás elsõ
osztályosokkal, készségfejlesztõ játé-
kok
Korosztály: általános iskolások
A résztvevõk száma: 28 fõ
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Megújult 
a Budapesti 
Gazdasági Fõiskola 
Könyvtára

Mobilra optimalizált, akadálymentesített,
többnyelvû honlapokkal, akár otthonról
is elérhetõ digitális kiadványokkal, infor-
matív, szórakoztató blogokkal is bõvül-
tek a Budapesti Gazdasági Fõiskola
(BGF) könyvtárainak szolgáltatásai. 
A fejlesztéseket egy közel 17 millió fo-
rintos, két évig tartó európai uniós támo-
gatású program tette lehetõvé, amelyen a
BGF 25 könyvtári munkatársa vett részt.
A program eredményeként a Fõiskola
hallgatói és az olvasóközönség a ko-
rábbiaknál is kényelmesebben és gyor-
sabban juthatnak hozzá szakkönyvekhez,
szakmai tartalmakhoz.

Tovább fejlesztik Facebook-profil-
jaikat is a BGF könyvtárai, a közérdekû –
nyitva tartással, könyvtári programokkal
kapcsolatos – információk mellett játék-
felhívásokat, a könyvtár használatát segí-
tõ anyagokat, könyvajánlókat is megosz-
tanak – a legfontosabb híreket pedig 
angol és német nyelven is posztolják.

A projektet követõen a tanfolyamokon
elsajátított új ismeretek segítségével a
könyvtár munkatársai a minõségbiztosí-
tási szempontokat figyelembe véve átdol-
gozzák a szabályozó dokumentumo-
kat, fejlesztik a belsõ kommunikációt,
valamint bõvítik a könyvtári partnerkap-
csolatokat. 

Az angol és német nyelvi képzések-
nek köszönhetõen pedig szakszerûbb se-
gítséget nyújthatnak a BGF-en tanuló
külföldi hallgatóknak is. ■

Forrás: technokrata.hu

Elkészült a 2014-es Magyar
Evangélikus Bibliográfia

Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella
(szerk.), Jillyné Mássik Mária és
Selmeczi Pálma közremûködésével az
Evangélikus Országos Könyvtár kiadásá-
ban és a Magyarországi Evangélikus
Egyház Reformációi Emlékbizottsága tá-
mogatásával elkészült a 2014-es Magyar
Evangélikus Bibliográfia. ■

Egy gimnáziumi tankönyv 
a legnépszerûbb a brit jegybank
könyvtárában

A jelek szerint idõnként a legképzettebb
közgazdászoknak is vissza kell nyúlniuk
az alapokhoz – állapítja meg a The
Independent.

A Bank of England könyvtárának leg-
többet kikölcsönzött könyve egy olyan
kötet, amelyet gimnazistáknak írtak, ez
pedig az ötödik kiadást megért, Közgaz-
daság címû tankönyv 

Admati januárban azzal vádolta a
Bank of England kormányzóját, hogy
félrevezették az embereket, amikor a
„too-big-to-fail" véleményt sugallták az
embereknek, vagyis azt, hogy a nagy
bankok nincsenek veszélyben, hiszen túl
nagyok ahhoz, hogy csõdbe mehessenek.

Az újságírói megkeresés azután érke-
zett a Bank of England könyvtárához,
hogy tavaly a brit parlament hasonló in-
tézményének hasonló listája került nap-
világra. Ott a legolvasottabb kiadvány a
Hogyan mûködik a parlamentcímû
könyv Roger Roberts tollából. ■

Forrás: vs.hu
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Másfél évvel ezelõtt, 2013. Szent Mihály
napján indítottuk útjára kézmûves foglal-
kozássorozatunkat, amelynek a tematiká-
ját igyekszünk mindig az aktuális ünne-
pekhez, évszakokhoz, jeles napokhoz kap-
csolódóan összeállítani. Így szervezzük
meg hamarosan ünnepi, tavaszköszöntõ
foglalkozásainkat, amelyeken húsvétra,
majd anyák napjára készülünk, azután a
gyermeknapi kézmûves napot, augusztus
végén az iskolakezdéshez kapcsolódó dél-
elõttöt, az õszköszöntõ estéket, valamint
adventi alkotó programsorozatunkat.

Egy-egy foglalkozássorozatot elsõsor-
ban két célcsoport számára szervezünk:
kézmûves estéinkre a felnõtt korosztályt
várjuk, szombati alkotó délelõttjeinkre
pedig a családok apraját-nagyját. Ilyen-

kor olyan alkotó tevékenységeket állí-
tunk össze, amelyek a megjelölt korosz-
tály számára nem okoznak nehézségeket,
a tárgyak, apró ajándékok elkészítésében
örömüket lelik.

Tavaly decemberben immár második
alkalommal szerveztük meg a Könyvtá-
ros kézmûves karácsonyi készülõdést,
amelyen nagy örömünkre egyre több
könyvtáros kolléga vesz részt, és melyre
idén is várjuk szeretettel az érdeklõdõ
kollégákat.

Igen nagy segítségünkre vannak ilyen
alkalmakkor az iskolai közösségi szolgá-
lat során szolgálatra jelentkezõ diákok,
akik munkájukkal, hozzáállásukkal hoz-
zájárulnak ezen programok zavartalan le-
bonyolításához.
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Nem titkolt célja a foglalkozásoknak a
hagyományteremtés, valamint azoknak 
a korosztályoknak, csoportoknak a be-
vonzása a könyvtárba, amelyek eddig
nem voltak látogatói intézményünknek.
Mindezek mellett pedig szeretnénk a
programokkal azon sztereotípiákat meg-
cáfolni, miszerint a könyvtár csak a
könyvek és az olvasás helyszíne, illetve,
hogy a könyvtárban mindig csendben
kell lenni.

Jelenleg a következõ tematikákra
épülnek foglalkozások: tavaszköszöntõ,
húsvét, anyák napja, iskolakezdés, õsz-
köszöntõ, advent.

Az év folyamán szeretnénk kézmûves
foglalkozásaink kapcsán elindítani work-
shopjainkat is, amelyek keretein belül
egy-egy új alkotói technikát tanulhatnak
meg a résztvevõk.

Az elmúlt hónapok alatt felgyûlt ta-
pasztalatokat szívesen megosztjuk az ér-
deklõdõ kollégákkal, amennyiben erre
igény van. Az egyik legfõbb tapasztalat
talán, hogy elhiggyük: sokszor nem pénz
kérdése egy ilyen foglalkozás sikere,
szinte fillérekbõl megvalósítható, vagy
érdemes feltúrni a könyvtár rejtett zugait
és elõhozni az ott lapuló, porosodó „kin-
cseket”. Intézményünkben a kézmûves
foglalkozásokat Adoryán Emese, az in-
tézmény igazgatóhelyettese, a felnõtt
könyvtár vezetõje mûködteti, koordinálja
(www.avkk.hu). ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. március10

Karácsonyi készülõdés



2015. február 25-én biblioterápiás fog-
lalkozást tartott a tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet nyugalmazott igaz-
gatója, biblioterapeuta. A résztvevõk

megismerkedhettek a módszerrel és
betekintést nyerhettek egy terápiás óra
programjába. 

A bemutatkozásnak része volt, hogy
felidézték a könyvekkel való ismerke-
désük idõszakát és elsõ olvasmányél-
ményüket. Ezek után megmozgat-
hatták fantáziájukat, amiben játékos
kártyák voltak segítségükre. Érdekes
volt megtapasztalniuk, milyen köny-
nyen összeáll egy történet saját képze-
letviláguk és a képek találkozásával.
Befejezésként mindenki felolvasott
egy szöveget, amely az olvasás és az
ember kapcsolatáról szólt. Errõl aztán
lehetett beszélgetni, megismerhették a
résztvevõk egymás élményeit, állás-
pontját.

A könyvtár a jövõben egy széles kö-
rû, biblioterápiával foglalkozó elõ-
adást szervez, melynek keretében a ta-
tai nagyközönség is megismerheti a
módszer lényegét. ■
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Erõteljes hangzású, klasszikus mûveltsé-
gen alapuló, hittel átszõtt költészet
Petrõczi Éváé. Vele ismerkedhetett meg a
tatai közönség 2015. március 4-én a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban, a
Könyves szerda sorozat rendezvényén. 

Beköszöntõként kedves gesztust tett
városunknak: felolvasta több Tatához 
kötõdõ versét, jelezve ezzel, hogy nem
elõször járt nálunk. Személyes benyomá-
sokat idézve kötötte össze az idézett ver-
seket, rávilágítva ezzel azok lényegére.
Beszélt életérõl, a gyermekkor, ifjúkor
érintésével pedig külföldi élményeirõl,
közben sorra hangzottak el a mértéktartó,
szinte szûkszavú, gyakran humorral fû-
szerezett költemények. Megható volt lát-
ni, hogy néha egy-egy emlék, vagy éppen
az olvasott mû, miként csalt könnyeket
nem csupán a közönség, hanem az alkotó
szemébe is. A hallgatóságot nem kellett
sokat biztatni: sorra tették fel kérdései-
ket, és a vendég versekkel válaszolt rá-

juk. Részletesen bemutatta legfrissebb
kötetét, amely Szürkeháj címmel jelent
meg, felidézve belõle a prózai részeket
rendre megtörõ verseket. 

Dedikálással ért véget a hangulatos es-
te, sok tatai lett gazdagabb Petrõczi-
közismertkötettel ezen a napon. ■
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Klasszikus és mégis modern 

✒✒    Petrozsényi Eszter



A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár január második felében hirdette meg
Évszakok az érzelmek tükrében címû
vers- és prózaíró pályázatát. 

Tizenkét és tizenkilenc éves kor kö-
zöttiek jelentkezhettek négy – két vers-
és két prózaíró – kategóriában. Örömmel
vettük a nagy érdeklõdést, összesen 
tizenkilenc pályamû érkezett tizennégy
tollforgató diáktól. A március 4-én meg-
tartott eredményhirdetésen a legjobb írá-
sok beküldõit könyvjutalommal díjaztuk. 

Nem ez volt az utolsó lehetõség, 
a könyvtár jövõre is meghirdeti a pályá-
zatot. ■
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Évszakok az érzelmek tükrében vers- és prózaíró pályázat

✒✒    Makuvek



2015 tavaszán, március 20-án második
alkalommal csatlakozott a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár az orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár kezde-
ményezéséhez, a Nagy könyvelhagyó hét-
végéhez.

Az olvasásnépszerûsítõ kezdeménye-
zés célja, hogy néhány nap alatt minél
több könyv cseréljen gazdát, minél több
ember találja meg a neki való olvas-
mányt. A játékban magánszemélyek, il-
letve könyvtárak egyaránt részt vehettek.
A teendõ mindössze abból állt, hogy az
elveszíteni kívánt könyveket regisztrálják
a veszitsel.konyvtar.hu weboldalon, majd
„felejtsék ott” különbözõ közösségi szín-
tereken – váróteremben, buszmegálló-
ban, boltban, iskolában. A megtaláló a
könyvben lévõ kóddal jelezhette a meg-
találás tényét, a könyvet megtarthatta, 
elolvashatta, majd újra elveszíthette.
Dönthetett úgy is, hogy a megtalált hol-
mit elhozza a tatai könyvtárba és átveszi
jutalmát, ami felnõttek esetében ingyenes

negyedéves könyvtári tagságot, gyerekek
esetében egy tábla csokoládét jelentett.
Tatán, Agostyánban, Szomódon és
Tarjánban összesen huszonhárom köny-
vet veszítettek el a tatai könyvtár mun-
katársai. Leporellót, ifjúsági regényt,
klasszikus mûveket, krimit és recept-
gyûjteményt is beválogattunk az elveszí-
teni kívántak közé. Ezekbõl kettõnek a
megtalálását rövid idõn belül regisztrál-
ták a program weboldalán, többet szemé-
lyesen hoztak vissza, számos esetben te-
lefonon jelezték a könyvek meglelését,
viszont egyúttal azzal a kéréssel fordul-
tak a könyvtárhoz, hogy a könyvet meg-
tarthassák, mert nagyon megtetszett ne-
kik. Természetesen mi örömmel fogad-
tuk ezt a kérést, és eleget is tettünk neki. 

Reméljük, jövõre is ilyen aktívak lesz-
nek a könyvszeretõ, olvasni kedvelõ tata-
iak és vidéki emberek, mert a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár biztosan részt
vesz a Nagy könyvelhagyó hétvégében
2016-ban is. ■
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Veszíts el egy könyvet! – Tatán

✒✒    Dományi Zsuzsanna

A történet

A Veszíts el egy könyvet! játék 2008.

március 25-én indult az orosházi

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

szervezésében. Az elsõ, a játékot

meghirdetõ blogbejegyzés a könyv-

tár blogján olvasható. A játék évek

óta sikeresen mûködõ, nemzetközi

változata a bookcrossing.com. Hogy

az elején legyen mit elveszíteni – ez-

zel együtt a köztudatban is jobban el

terjedjen a játék – kiadókat és közis-

mert embereket, írókat kért meg az

orosházi könyvtár, hogy dedikált

könyvvel támogassák a játékot. 

Elveszítés

A könyvelhagyás elsõ lépéseként

egyszer regisztrálni kell a Könyvtár-

portál oldalán. Utána a jobb oldalon 

lesz egy „Új könyv elvesztése” szö-

veg, erre kattintsunk, ha veszíteni 



szeretnénk. Ezt az ûrlapot kell érte-

lemszerûen kitölteni (szerzõ, cím, te-

lepülés, megjegyzés). A Megjegyzés

rovatba lehet írni, hogy egy települé-

sen belül konkrétan hol veszett el a

könyv, vagy hogy milyen személyes

élmények kötõdnek az adott regény-

hez. Ha az ûrlap kitöltése után 

az „Elvesztem” gombra kattintunk,

az ûrlap alatt, a „Leleményeim" leg-

utolsó sora lesz a legutóbb elveszített

könyv. A sor végén az „Elvesztési

nyilatkozat kinyomtatása" hivatko-

zásra kattintva tudjuk kinyomtatni a

nyilatkozatot, amin egy kód is lesz

majd. A megtaláló ez alapján a kód

alapján tudja majd legkönnyebben

jelezni az interneten a megtalálást.

Megtalálás

Ha valaki talál egy regisztrált köny-

vet, akkor a könyv végébe belera-

gasztott Elveszítési nyilatkozat alján

szereplõ kódot kell beírni a Veszíts el

fõoldalán lévõ keresési ûrlapba.

Ugyanitt lehetõség van visszakeresni

szerzõ, cím, vagy település alapján is.

Könyvelhagyó nap

A játék egyéves évfordulójára az

orosházi Justh Zsigmond Városi

Könyvtár tizenkilenc másik könyv-

tárral összefogva országos könyvel-

hagyó napot szervezett. A játék év-

fordulójára ismét dedikált könyvet

ajánlott fel Kiss Ottó, Mácsai Pál,

Vámos Miklós, Závada Pál, Verasztó

Antal, Serdián Miklós György és 

Rácz Péter, valamint a könyv mellett 

egy zenei CD-t a kitûnõ dalszö-

vegíró, Horváth Attila is. További

részletek a könyvtár blogján. A sajtó-

visszhangról ugyanott, egy másik be-

jegyzésben.

Érdekességek

• A játék elsõ évében mintegy hét-

száz könyv veszett el. 

• A gyulai Kiss Ottó dedikált regé-

nyét (Javrik könyve) küldte el a szer-

vezõknek Orosházára, hogy elveszít-

sék. Az orosházi könyvtárosok Kecs-

keméten hagyták el, onnan Párizsba

került, onnan pedig Ausztráliába. 

• Játék határok nélkül: Székelyudvar-

helyen, Gyergyószentmiklóson, To-

polyán, Ukrajnában és Szlovákiában

is veszítettek el könyveket. 

• Több iskola is bekapcsolódott a já-

tékba, „házon belül", kicsit módosít-

va a szabályokon. 

• Kecskeméten a Waldorf Iskola

könyvelhagyó napot szervezett, ami-

kor a város különbözõ pontjain több

mint 50 könyvet veszítettek el egy-

szerre. 

• Bekapcsolódott a játékba például a

magyar Sci-Fi portál vagy a Magyar-

országi Amerikai Futballcsapatok

Szövetsége is. 

• Több rádió és tévétársaság is elve-

szített könyveket élõ adásban, mi-

közben a játékról beszéltek. (A Jazzy

Rádió 50 kötetet) 

• A Könyvmolyképzõ kiadó iskolák-

nak ajánlott fel elveszítendõ könyve-

ket. 

Forrás:

http://konyvtar.hu/wiki/Veszíts_el
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A József Attila Megyei Könyvtár Fõ téri
eMagyarország pontja – megyénkben
egyedüliként – megnyerte a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium – eMagyarország
Centrum – NIIFI által kiírt MeMoP-
2014. pályázatot, ezzel elnyerve a 
Megyei eMagyarország Pont státust, va-
lamint a vele járó nettó egymillió forin-
tot. A forrás nagyobbrészt informatikai
beszerzésekre fordítható. Ugyanakkor a
digitális írástudás népszerûsítésére, illet-
ve a korszerû infokommunikációs eszkö-
zök használatának bemutatására is kellett
eseményeket szerveznünk – alkalman-
ként minimum tizenöt fõnek, és legalább
négyszer, négy óra idõtartamban. Harma-
dik kötelezettség volt még a megyén be-
lüli eMagyarország pontok egy részének
meglátogatása adatgyûjtés céljából.

A kései pályázat és a közelgõ ünnepek
miatt gyorsított ütemben, két helyszínen
került sor az Infóvilág elõadássorozatra,
2014. november 29-étõl december 8-áig.
Négy alkalomra, mindig különbözõ cél-
csoportnak szerveztünk programokat –
kezdõknek, diákoknak, e-polgároknak és
álláskeresõknek. Ennek során felvettük a
kapcsolatot a tatabányai Munkaügyi Ki-
rendeltséggel és az Árpád Gimnázium-
mal is. Az együttmûködés részeként õk is
bekapcsolódtak a résztvevõk toborzá-
sába. 

Az eseményeken nemcsak elõadások
hangzottak el, hanem gyakorlati tevé-
kenységre is módot adtunk. Laptopokat,
e-könyv olvasókat, webkamerát, digitális
fényképezõgépet és táblagépeket vittünk 

magunkkal, továbbá a rendelkezésre álló
okostelefonokat is bevontuk a használat-
ba. E-könyv olvasókkal eddig is rendel-
keztünk, e pályázatnak köszönhetõen pe-
dig immár van nagy kijelzõjû, Android
operációs rendszert futtató tabletünk és
egy Windows 8.1-es, tabletnek is hasz-
nálható notebookunk. Ezek beszerzésé-
vel egyébként az volt a célunk, hogy ki-
vetítve, jól láthatóan is bemutassuk mind
az androidos rendszerû, mind a Windows
Phone típusú okostelefonok használatát,
applikációik lehetõségeit.

A programok lebonyolításában segít-
ségemre volt Pohner Lászlóné és Csejtei
Zsolt kollégám. A pályázati forrásnak kö-
szönhetõen szendvicsekkel, pogácsával

e - k ö n y v t á r
Infóvilág elõadássorozat

✒✒    Szilassi Andrea

Infóvilág – kezdõknek
(fotó: Pohner Lászlóné)

Infóvilág – e-polgároknak
(fotó: Szilassi Andrea)



és ásványvízzel is kedveskedhettünk ven-
dégeinknek.1

A tematika összeállításánál (egy alka-
lom kivételével) figyelembe kellett ven-
nünk bizonyos kötelezõen megadott 
témaköröket, amelyekhez videotutoriá-
lokat is rendelkezésre bocsátottak. E té-
makörök nem ismétlõdhettek, ezért oko-
zott némi fejtörést számomra például az,
hogyan tûzzem mégis minden cél-
csoportnál napirendre az internetezés
biztonságát. Az ajánlott témaköröket ki-
egészíthettem általam fontosnak tartott
ismeretekkel. Minden rendezvényen sort
kerítettünk valamilyen digitális eszköz
használatának bemutatására, illetve kü-
lönféle hasznos applikációkat ajánlására. 

Visszagondolva a tapasztalatokra be
kell látnom, hogy ennyi idõ alapos tudás
átadásához nem igazán elegendõ. Talán
kevesebb témát kellett volna érinteni.
Felkelteni az érdeklõdést, megfelelõen
motiválni az érintetteket azonban bizo-
nyára lehetséges volt. Sokat segíthet
azért a korlátok leküzdésében, ha tudunk
ajánlani késõbb és bárhonnan elérhetõ
tananyagokat, webhelyeket vagy egyéb
forrásokat. 

Elég nagy akadályt jelent ugyanakkor
a digitális írástudás népszerûsítésében az
a tény, hogy legyenek bármily széles kö-
rûek az online kommunikációs források,
ezekkel lehetetlen utolérni a digitálisan
írástudatlan polgárokat. A többi csatorna
alkalmazása viszont jelentõsebb anyagi
ráfordítást, körültekintõbb szervezést és
több idõt igényelne.

A diákoknak szóló program kellemes
meglepetése volt, hogy ötvenegy éves
„digitális bevándorlóként” képes voltam
újdonságot jelentõ, fontos és hasznos
tudnivalókat közvetíteni a jelenlévõ „di-
gitális bennszülötteknek”. Sikerült el-
gondolkodtatni õket olyan szituációkkal,
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek meg-
történtek valamikor, és szembesülhetnek
õk is hasonló helyzetekkel. Az inter-
netezõk széles táboránál igen gyakran hi-
ányzik a cselekvési eszköztárból a gyors
és egyben megfelelõ fellépés, az optimá-
lis reagálási mód. Örömet jelentett az is,
hogy a pályázati forrás révén átadhattuk
nyomtatott formában a The Web We Want
= Az internet, ahogyan mi szeretnénk cí-
mû kiadványt, amelyet haszonnal forgat-
hatnak késõbb is. A résztvevõkön kívül
küldtünk belõle az iskola informatikata-
nárainak és a könyvtárosnak is. Szívet
melengetõ érzés visszagondolni a prog-
ram végén tõlük kapott tapsra is. ■
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Infóvilág – álláskeresõknek
(fotó: Tomasik Brigitta)

Infóvilág – diákoknak
(fotó: Szilassi Andrea)

1 Az eloadássorozat részletes tematikája:

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Infovilag-

eloadassorozat.pdf



Nemrégiben két, különösen érdekes elõ-
adást hallottam a TED-en1 az afrikai kon-
tinens információs technológiai fejlõdé-
sének irányáról. Mindkét elõadás egyik
legfontosabb konklúziója az volt, hogy
kevés anyagi befektetéssel, de kiváló öt-
letekkel, alternatív technikai megoldások
keresésével sokféle társadalmi problémát
lehet megfelelõen kezelni.

Andrew Bastawrous szemsebész, ku-
tató és feltaláló, aki jelenleg Kenyában
dolgozik. Munkájában a motivációs té-
nyezõt az jelenti, hogy a világon 39 mil-
lió ember vak, pedig a többségüknél nem
kellene, hogy így legyen. Ezek az embe-
rek olyan betegségek miatt veszítették el
a látásukat, amelyek teljes mértékben
gyógyíthatók lennének, mégsem jutnak
kezeléshez. Elsõ lépésként Bastawrous
irányításával betanítottak egy tizenöt 
fõs csapatot, létrehoztak számos klinikát
150 ezer dollárnyi költségráfordítással az
afrikai Nagy-hasadékvölgyben (Great
Rift Valley). Tették mindezt annak érde-
kében, hogy kutathassák, milyen beteg-
ségek vezetnek el a kenyai lakosság 
jelentõs mértékû látásvesztéséhez. Az ál-
landósult áramkimaradások azonban
akadályozták a high-tech felszerelés mû-

ködését, ezért alternatív megoldást kellett
találniuk. Benzinnel mûködõ generátorra
váltottak, így üzemeltették tovább az esz-
közöket. Még mindig nagyon sok volt
azonban azok aránya, akik nem jutottak
el a klinikára, így kezelni sem lehetett
õket. Új ötlet született a megoldás érde-
kében.

Tudnunk kell ehhez azt is, hogy 
Kenyában és a Szahara területén szinte
mindenkinek van mobiltelefonja. Arra
gondoltak tehát, hogy lehetne-e a mobil-
technológiát hasznosítani valamilyen
módon a szemészeti ellátás érdekében, és
erre válaszként megszületett a Peek
(=kandikál) applikáció. Ezzel az alkal-
mazással felszerelkezve az egészségügyi
dolgozók mennek el a nagyobb közössé-
gekhez, a potenciális betegekhez. Ilyen
módon szükségtelenné válik a hagyomá-
nyos kórházi berendezés helyszínre szál-
lítása. A Peek segít a diagnózis megálla-
pításában, még egy pár hónapos csecse-
mõ esetében is! Arra is ügyelnek, hogy
tapasztalataikat ne orvosi zsargonban
osszák meg a betegekkel, hanem közért-
hetõen. A vizsgálat végén egy látás-
zimulátorral megnézik, hogyan lát a vizs-
gált személy – összevetve a valósággal. 

Ezek után következik a legnagyobb
kihívás: megállapítani a szembetegség
okát – hozzáférve a szem belsejéhez. Ki-
fejlesztettek egy okostelefonhoz csatla-
koztatható eszközt, amely mindössze öt
dolláros költségen elõállítható 3D nyom-
tatással, és amely képes kiváló minõség-
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Mobiltelefonon alapuló sajátos innováció Afrikában

✒✒    Szilassi

Andew Bastawrous
(fotó: http://www.ted.com)

1 www.ted.com



ben megmutatni a szem hátsó részét,
benne a retinát. 

A retina rengeteg adattal rendelkezik a
test egészségi állapotáról, ezért különö-
sen fontos a vizsgálata. Ezt a vizsgálatot
bárki el tudja végezni ezzel az okostele-
fonra csatolható tartozékkal! Az ered-
mény pedig ugyanolyan jó, mint a mé-
regdrága klinikai kamerával készült.
Egyetlen egészségügyi dolgozó egy ke-
rékpárral és egy napelemes hátizsákkal
felszerelve (az okostelefon feltöltéséhez)
elláthatja nap mint nap ezt a munkát öt-
száz dolláros költségráfordítással. And-
rew Bastawrous sok filmrészlettel illuszt-
rálta elõadását.2

Toby Shapshak: Nem kell hozzá app!

Toby Shapshak, a Stuff Magazine kiadó-
ja és információtechnológiai szakújság-
írója több meghökkentõ kijelentést is tett
az afrikai kontinensrõl a TED-en elhang-
zott elõadásában.3

Érdemes elmondani róla, hogy jo-
hannesburgi születésû. A Dél-Afrikai
Köztársaság, mint tudjuk, hihetetlenül
gazdag nemesfém-lelõhelyekben. Véle-
ménye szerint azonban a jelen aranyát
már nem az ásványkincsek jelentik, ha-
nem a mobiltelefonos technológia és a
készülékek sokoldalú felhasználhatósá-
ga. És itt a legegyszerûbb mobileszkö-
zökre gondoljunk, ne a különféle generá-
ciós okostelefonokra!

Hogy rádiónak, zseblámpának is lehet
használni, és akár internetezhetünk, leve-
lezhetünk vele – ez nem újdonság olva-
sóink számára. Azt is tudjuk, hogy az
egyszerûbb, régebbi mobilkészülékek
akkumulátora jóval hosszabb üzemelési
idejû, tehát megbízhatóbb a használata.

Idézzünk fel néhány speciálisan afri-
kai alkalmazási módot Shapshak elõadá-
sából!

Pénz utalása közvetlenül a mobiltele-
fonról: számlák befizetése, a gyerek tan-
díjának rendezése stb. Kenya GDP-jének
negyven százaléka folyik keresztül az 
M-Pesán, ilyen egyszerû telefonokon ke-
resztül.

Az orvosságok dobozára nyomtatva
szerepel egy kód. Ezt a kódot elküldve
SMS-ben megérkezik a válasz, érvé-
nyes-e még a gyógyszer szavatossága.

iCow nevû mobiltelefonos szolgálta-
tás a tehéntartással és tejtermeléssel kap-
csolatban. Érdemes megjegyezni, hogy a
tejipar Kenyában egy 463 millió dolláros
üzletág, tehát nagy jelentõséggel bír a ha-
tékony és eredményes gazdálkodás.

Afrikát a világûrbõl készült fotók
alapján gyakran nevezik sötét kontinens-
nek. Hiszen itt nem látható világítás
olyan mértékben, mint a fejlettebb orszá-
gokban. Ez a hasonlat azonban Toby
Shapshak szerint nem fedi a valóságot.
Véleménye szerint Afrika ma az innová-
ció térképe. Az életben adódó problé-
mákra sok esetben a mobiltechnológián
alapuló megoldásokat keresnek, mivel ál-
talánosan elterjedt, olcsó és megbízható-
an mûködtethetõ. Utalt közgazdászok
azon vélekedésére is, hogy Afrika most
van azon a ponton, ahol Kína gazdasági
fejlõdése beindult. Meglátjuk, mit hoz a
jövõ. ■
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2 Magyar nyelvû szinkronfelirattal:

http://www.ted.com/talks/andrew_bastawrous_get

_your_next_eye_exam_on_a_smartphone?lan-

guage=hu
3 Magyar nyelvû szinkronfelirattal:

http://www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don

_t_need_an_app_for_that?language=hu 



A József Attila Megyei Könyvtár Fõ téri
központjának eMagyarország pontja
megnyerte a MeMoP-2014. pályázatot.   

Ennek révén három korszerû számító-
géppel gyarapodott térítés nélkül (önálló-
an) használható gépeink köre. Ezzel
egyidejûleg új használati szabályokat
alakítottunk ki a térítésmentes inter-
netezésre és számítógép-használatra vo-
natkozólag. Ezek megállapításánál figye-
lembe vettük a támogatási szerzõdésben
elõírt kötelezettségeinket, de mûködési
sajátosságainkat, intézményi érdekeinket
is. Legfontosabb szempont volt, hogy az
új, ingyen használható gépek forgalma
ne veszélyeztesse tervezett bevételeinket.
Ebbõl adódóan a fénymásolás, nyomta-
tás, szkennelés, szövegszerkesztés to-
vábbra is fizetendõ szolgáltatás maradt,
akárcsak a honlapok túlnyomó részének
böngészése. 

Meghatároztuk a térítési díj nélkül lá-
togatható webhelyeket, szolgáltatásokat:
könyvtárunk katalógusa, felvételi tájé-
koztató és meghirdetett képzések, az Er-
zsébet-program pályázatai, háztartási
nagygépek cseréjét támogató program
pályázatai, egyéb lakossági energiahaté-
konysági pályázatok, tájékozódás az
országportálon (www.magyarorszag.hu),
intézmények, jogszabályok, ügyleírások,
dokumentumminták, ügyfélkapus ügyek
online intézése, elektronikus adózás és
egyéb, ÁNYK keretprogrammal kitölten-
dõ és ügyfélkapun át feltöltendõ doku-
mentumok intézése, útdíjjal kapcsolatos
információk és ezzel összefüggõ térké-
pek, földhivatali ügyek, TakarNet Földhi-
vatali Információs Rendszer.

A katalógushasználatot ezeken a gé-
peken nem regisztráltatjuk, elõzetes en-
gedélykérésre nincs hozzá szükség. Az
önállóan végzendõ elektronikus ügyinté-
zést azonban elõzetesen be kell jelenteni
a tájékoztató könyvtárosnál, aki egy táb-
lázatban regisztrálja azt. Ennek maximá-
lis idõtartama egy óra lehet. A számító-
gépek kezdõképernyõjén egy szöveges
dokumentumban elhelyeztük az összes,
ezzel kapcsolatos webcímet, így kényel-
mesen, egy kattintásra azonnal megnyit-
ható a használó számára. 

Ugyanakkor a látogatók elõl letiltot-
tuk ezeken a gépeken minden egyéb
weboldal megtekintését az ingyenes K9
Web Protection szûrõprogrammal. Mind-
azonáltal a külsõ olvasótérben továbbra
is lehetõség van szélesebb körû számító-
gép-használatra – térítési díj ellenében.
Mindazok pedig, akik saját laptopot,
tabletet vagy okostelefont hoznak ma-
gukkal – könyvtárunk WIFI-szolgál-
tatását továbbra is ingyen és idõkorláto-
zás nélkül élvezhetik. Látogatóink és
munkatársaink egyaránt örömmel fogad-
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✒✒    SzilA

Az újonnan beszerzett eszközök
önálló szigetetnak



ták az eszközpark bõvülését, korszerûsö-
dését, amit az NFM – NIIFI –
eMagyarország Centrum pályázati forrá-
sának köszönhetünk.

Személyes segítségnyújtás

Meghatároztuk azokat az ügyeket, ame-
lyekben látogatóink e-tanácsadói közre-
mûködést, segítséget vehetnek igénybe.
A tájékoztatás mellett közvetlen segítsé-
get adunk például az Erzsébet-program
és más, lakosságot érintõ pályázatok szá-
mítógépen történõ intézéséhez vagy az
ehhez szükséges e-mail fiók regisztrá-
lásához, illetve egyéb, hivatalos ügyek
számítógépes lebonyolításához. Tapasz-
talataink alapján megfogalmaztuk azt is,
milyen ügyekben nem fogunk közremû-
ködni. Például szövegek legépelését,
adóbevallás elkészítését, internetbankos
ügyek lebonyolítását nem vállaljuk át ké-
rés esetén sem. 

Változás még, hogy januártól már nem
eseti jelleggel segítünk, hanem minden
hét kedjén 9-tõl 17 óráig e-tanácsadói
ügyfélszolgálatot tartunk. Az e-tanács-
adói gép a három e-pontos géppel egy
önálló szigetet alkot könyvtárunk belsõ
olvasóterében. Ugyanitt létrehoztunk egy
információs pontot is.

A gépek közötti oszlopra egy hirdetõ-
táblát tettünk fel, amelyen folyamatosan
frissülve közzéteszünk aktuális pályázati
felhívásokat és híreket, hasznos informá-
ciókat a lakosságot érintõ témákból. Az
asztalon pedig különféle tájékoztatókat
helyeztünk el egy prospektustartóban. Je-
lenlegi kínálatunkból néhány példa: Er-
zsébet-pályáztatás üdülésre, táborozásra,
fürdõbelépõre; Mi mennyi 2015-ben? stb.
Ezek az anyagok zömmel helyben olvas-

hatók, fénymásolat azonban rendelhetõ
belõlük. 

Figyelembe véve, hogy január 9-én el-
indult az Erzsébet-pályáztatás nyugdíja-
sok számára, az információk gyors és tel-
jes körû megosztása, valamint a pályázás
különféle módokon történõ támogatása
nagy segítséget jelenthet látogatóink szá-
mára. Eddigi tapasztalataink szerint a
(könyvtáron belüli) személyes megkere-
sések többnyire nyugdíjasok részérõl ér-
keztek. Õket egyben regisztráltuk nyil-
vántartott látogatóink közé is. 

Szerencsére a számítógépek és az
egyéb okos eszközök elterjedtsége, vala-
mint az internetpenetráció mértéke miatt
nem jelentkezett tömeges érdeklõdés az
önállóan használható, ingyenes gépek
iránt. Egyelõre problémát, konfliktust és
visszaélést sem tapasztaltunk akár a gép-
használat, akár a kitett tájékoztatók eltu-
lajdonítása tekintetében.
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Nuno ‘Azelpds’ Almeida 
Magyarország: egy költõi vízió
fotókiállítás

A 24 képbõl álló kiállítás egy portugál
mûvész sajátos, költõi látásmódját mu-
tatja be Magyarországról az Országos
Idegennyelvû Könyvtár – Átriumában

A kiállítás kísérõszövegeit magyarra 
fordította: 

Urbán Bálint

A Budapesti Camoes Intézet Portugál
Nyelvi Központ és az Országos

Idegennyelvû Könyvtár
minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Megtekinthetõ: április 29-ig 

Helyszín: Országos Idegennyelvû
Könyvtár, Budapest, Molnár utca 11.

További információ: www.oik.hu 

Borsszem Jankótól 
Ludas Matyiig 

Az OSZK-ban nyílt kiállítás a magyar
vicclapok (régies szóhasználattal: élc-
lapok) történetét mutatja be, melyek 
hûen tükrözik vissza koruk légkörét, han-
gulatát, és a humor segítségével ráirá-
nyítják a figyelmet az aktuális politikai-
társadalmi visszásságokra, problémákra.
A lapokban szereplõ karikatúrák nem ön-
célúak, a szórakoztatás mellett érzelmi
viszonyulást váltanak ki a befogadóból,
akit ezáltal akaratlanul is állásfoglalásra
késztetnek.

A kiállítás a könyvtár hetedik szintén, 
a katalógustérben tekinthetõ meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében. Olvasó-
jeggyel nem rendelkezõ látogatóink az
idõszaki kamarakiállításokat egységesen
400 Ft-os jegy ellenében látogathatják.

A kiállításról bõvebben:
http://www.oszk.hu/kiallitasok/borsszem
-jankotol-ludas-matyiig
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