
 

14. Országos Könyvtári Napok – 48. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét 

2019. szeptember 30.-október 6. 

 

 

„Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” 

 

A 2019. évi Országos Könyvtári Napok tematikáját és rendezvényeinek megvalósulását egy 

országos könyvtári szakmai egyeztetés során jelöltük ki és határoztak el közösen számos 

intézmény képviselőivel. Idén, nem véletlenül, az élő környezetünk védelme, természetes 

életmódunk, a környezettudatosítás és az ezekből fakadó globális és helyi kihívások (mint 

globális felmelegedés, környezetszennyezés, élőhelyeink állapota, fogyasztói társadalmunkból 

adódó hátrányok, energiapazarlás, érdekcsoportok dominanciájából fakadó társadalmi 

feszültségek, klímavédelem, fenntarthatóság és az ezzel kapcsolatos könyvtári tudással, 

ismeretnyújtással, szolgáltatásrendszerünkkel, eszközökkel, technológiával adható válaszok 

kerültek fókuszunkba. Számunkra már nem volt újdonság és újabb feladatkijelölés a 

könyvtárzöldítés, hiszen 2010 óta olyan konkrét zöld könyvtári tevékenység csomagot 

dolgoztunk ki és alkalmaztunk, amivel nemzetközi, országos, megyei és városi elismerésben 

is részesültünk (https://zoldkonyvtar.jamvk.hu/elismeresek/). 

Maga, a könyvtárunk székhelye is egy olyan megyeszékhelyben található, Tatabányán, akik 

alapítói voltak a klímatudatos városok szövetségének. A Komárom-Esztergom megyei 

közgyűlés klímaplatformjának aktív tagja a megyei és városi könyvtárunk a mai napig. 

 

Az OKN megtartott rendezvényeink két főbb csoportba sorolhatók 

 

 

Könyvtárszakmai konferencia és az Országos Könyvtári Napok tatabányai központi  

rendezvényei 

 

1, Szakmai Konferencia: 7 rendezvény 

Szakmai konferenciánkat a megyei, városi és kistérségi feladatainkból adódóan, közel 70 

könyvtárunknak ajánlottuk és rendeztük meg annak megfelelően, hogy melyek azok a 

sarkalatos pontok és kérdések a központilag elfogadott tematika mellett (könyvtár, közösség 

és környezettudatosítás) amelyek érdeklődésre tarthatnak számot szolgáltatásainkban, ellátó 

körzetünkben. Így az egész napos könyvtárszakmai gondolatébresztők, kiselőadások 

fókuszába az intézményrendszerünk,hatókörünk és helyi közösségei, könyvtáraink, mint 

közösségi terek és a ezekből adódó lehetőségek és kulturális kiterjedések, a digitális 

korszakunkba lépés kihívásai: úgy mint a virtuális terek elérhetőségei és használatai 

munkánkban, az egyre gyakrabban használt biblioterápia technikái, valamint az idős- és 

szépkorúak számára olyan lehetőségek biztosítása amikkel eligazodhatnak a felgyorsult 

infokommunikációs világunkban. 

 

2, Könyvtári Napok rendezvényei 20 rendezvény 

https://zoldkonyvtar.jamvk.hu/elismeresek/


 

a, helyszín alapján: (7 helyszínen) 

a1, Szent Borbála téri központ és gyermekkönyvtár: 14 rendezvény 

a,2 Könyvtári fiókjaink: 6 rendezvény 

 

b, célközönség szerint: (egy rendezvény több kategóriába is sorolható) 

kölyök: 8 

tini: 6 

családi:5 

felnőtt: 5 

baba: 4 

nyugdíjas: 1 

 

c, témája szerint: (több kategóriába is sorolható) 

a, természettudatosítás, környezeti nevelés, környezetvédelem, életmód: 8 

b, mesenépszerűsítés: 7 

c, olvasásnépszerűsítés: 6 

d, könyvbemutató: 5 

e, irodalmi rendezvény, író-olvasó találkozó:5 

f, kézműves foglalkozás: 3 

g, állatokkal kapcsolatos rendezvény: 3 

h, filmes rendezvény: 3 

 

d, költségek szerint: 

Nincs költségvonzata: 11 

NKA pályázat alapján: 6 

Saját költségvetésből: 3 

Más pályázatból: 1 

  

 

A Szakmai Konferenciánkról 

Időpont: 2019.szeptember 30. hétfő 

Helyszín: Edutus Egyetem, 2800, Tatabánya Stúdium tér Pf. 181. 

 

 



 
A konferencia résztvevői 

 

1. Meglepetéssel kezdődött az Országos Könyvtári Napok (továbbiakban OKN) 

rendezvénysorozata, hiszen szeptember 30-a hagyományosan már évek óta a népmese 

világnapja. Egy olyan ünnep, amely több szempontból is érinti a könyvtárainkat. 

Többek között, a hagyományőrzés, előző generációk életmódja, tapasztalata, 

bölcsessége, a nyelvápolás, olvasásnépszerűsítés és még sorolhatnánk tovább. A 

népmese világnapján Bukovics János palóc mesemondó volt a vendégünk, azaz a 

szakmai nap megnyitójának elindítója. Ízes nyelven, pajzán népmesék közül választott 

ki egypárat, mindjárt jókedve derítve a szakmai közönségünket. Az egykor nógrádi 

pásztor, az utolsó mesemondó, népzenész, aki a szüleitől, hagyományos paraszti 

környezetben tanulta meg az élet meséit, tanulságait. 

 
 

Bukovics János palóc mesemondó 

 

2. Köszöntők: Schmidt Csaba, Tatabánya megye jogú város polgármester és 

Mikolasek Zsófia könyvtárigazgató köszöntötte a vendégeket. 

 



  
 

Mikolasek Zsófia könyvtárigazgató és Schmidt Csaba, Tatabánya megye jogú 

város polgármestere köszöntötte a vendégeket. 

 

3. Kovácsné Koreny Ágnes (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Főigazgató helyettes): 

Könyvtárral a közösségért, avagy könyvtárfejlesztés a helyi közösségek erősítése 

érdekében 

  
 

4. Békésiné Bognár Noémi Erika (Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, 

Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya munkatársa: Virtuális Közösségi terek  

 

 
 

5. Sugár Sára  és Büti István (Abacusan Stúdió): A Robotok már a könyvtárban 

vannak!  

 



  
 

 

6. Szőcs Endre (igazgató, Nyírő József Városi Könyvtár, Székelyudvarhely): A 

székelyudvarhelyi könyvtár közösségei   

 

 
 

7. Zsigri Mária (gyermekkönyvtáros, Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár, 

Szombathely): Behálózva – biblioterápiás foglalkozások a Berzsenyi Dániel 

Könyvtárban  

 
 

8. Szilassi Andrea: Időskorúak az infokommunikációs sztrádán – A tatabányai 

NetNagyi Klub  

 

 
 



9. Faültetés: Tatabánya város központjában a Fő téren az Élet fája köztéri szobor 

mögötti kis ligetben, a szakmai konferencia záróakkordjaként elültettük és megjelöltük 

a Tudás Fáját, amely kifejezi a környezeti értékeinkre való odafigyelést, amely már 

öko-könyvtárként is hangsúlyos nálunk, másrészt pedig a szakmai elhivatottságunkat, 

a megyénk, a város és ellátó körzetünkben 

 

 
 

  
 

 

Környezettudatos vendéglátás: Kézműves termékek: sajtok, kenyerek, felvágottak, 

aprósütemények, házi szörpök kerültek az asztalra részben a Béla király körtéri 

alkalmi termelői piacról, másrészt erőszakmentes felvágottas tál és adalékmentes 

pékárúk, kenyerek, zöldségfélék kínálásával….. 

 

 

A szakmai konferencia előadásiról készült képek itt tekinthetők meg, 82 képen keresztül: 

http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/22007/category/770  

http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/22007/category/770


 

Tudósítások a szakmai konferenciáról 

 

 

 

Idén is megrendezésre került, 2019.09.30-án a 14. Országos Könyvtári Napok keretében a 

Könyvtár és Közösségi Szakmai Konferenciája a tatabányai Edutus Egyetem 

előadótermében. 

Szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja is egyben, így ez a nap nem csak a könyvtárosok 

számára volt különleges. Erre való tekintettel a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatónője Mikolasek Zsófia megajándékozta a konferencián résztvevőket egy hamisítatlan 

népmesélővel, Bukovics János nógrádi népmesélő személyében, aki jó ízes nyelvjárással 

kezdett bele meglehetősen érdekes felnőtteknek szóló népmeséjébe. 

A pikáns népmesét követően, jó hangulatban és felszabadultan vette kezdetét a konferencia, 

melyet Schmidt Csaba Tatabánya Város polgármestere nyitott meg. Beszédében kiemelte, 

hogy a könyvtárosok szerepe a közösség formálásban igen jelentős. A könyvtárosok nem csak 

a kultúrát; hanem a könyvolvasás szeretetét is képviselik, melyet megfelelően, mindenkinek 

az egyéniségére szabva kell átadni. Köszöntőjében kitért még az új könyvtárunkra is, melynek 

építkezése jól halad. Az új intézmény már nem csak a szó szoros értelmében vett könyvtár 

lesz, hanem inkább egy tudásközpont szerepét tölti majd be, a még sokrétűbb 

szolgáltatásoknak köszönhetően. 

A polgármester úr melengető szavai után, rögtön következett is első előadónk Kovácsné 

Koreny Ágnes a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese, aki a „Könyvtárral a 

közösségért, avagy könyvtárfejlesztés a helyi közösségek erősítése érdekében” című, 

rendkívül figyelemfelkeltő prezentációja. Az előadás a mi (JAMK) szemszögünkből véve- 

igen aktuális volt, mivel rengeteg ötletet lehetett meríteni, mind berendezés és design, mind 

könyvtári foglalkoztatás szempontjából egyaránt. Érdekes tény, hogy csak azért, mert új és 

modernebb arculatot kaptak az intézmények 73%-al nőtt meg a könyvtárba látogatók száma. 

Ráadásul újra megjelent a tinédzser korosztály ezekben a modern könyvtári épületekben! 

Reményeink szerint a jelenleg épülő modern könyvtárunk minden korosztály számára vonzó 

lesz, mind felszereltség, mind szolgáltatások tekintetében, és jelentős szerepet fog betöltetni a 

tatabányai polgárok mindennapi életében. 

Másodikként Békésiné Bognár Noémi Erika tartott előadást „Virtuális közösségi terek” 

címmel, melyből megtudhattuk, hogy a kamaszok, milyen platformon kommunikálnak 

leginkább egymással. Döbbenetes volt látni, hogy míg mi, felnőttek leginkább a Facebook-ot 

használjuk kapcsolattartásra, a 12-18 éves korosztály már csak a Facebook üzenetváltási 

részlegét a Messenger-t használja, magát az üzenőfalat nem. Képek nézegetésére, lájkolására, 

üzenetek váltására, már inkább az Instagram-ot részesítik előnyben. Ezen okból kifolyólag a 

kulturális intézmények kihívó feladat elött állnak; hol és hogyan tudnak kommunikációs 

csatornát találni a fiatalokhoz. 



A social media az elmúl pár évben hatalmasat változott, aminek következtében megváltozott a 

fiatalok kommunikációs felülete, viszont nagyon sok állami intézmény nem tud lépést tartani 

az aktuális trendekkel. Azért az igyekezet észrevehető, jól példázza ezt, hogy a Magyar 

Rendőrségnek a Facebook profilján kívül már van, Instagram – és Twitter profilja is, nem 

utolsó sorban pedig Youtube csatornája. Így próbálnak közeledni a fiatalokhoz, láthatóan 

sikerrel. 

A soron következő harmadik előadással lejjebb ugrottunk egy korosztályt, és a 9-12 évesek 

körében találtuk magunkat az előadás alanyait tekintve. Bár őszintén szólva a téma 

felnőtteknek is érdekes volt. „A robotok már a könyvtárban vannak!” címmel Sugár Sára és 

Büti István előadásában az Abacusan Stúdiótól. A két előadó fáradtságot nem ismerve tanítja 

a gyerekeket a robotok programozására, nem utolsó sorban pedig a könyvtárosoknak is 

tartanak képzéseket, hogy a technológia és a könyvolvasás szeretete összekapcsolódhasson. 

Az Abacusan első mintaprogramjukon a Kis herceg című meséből választottak ki részleteket, 

melyek elolvasása után a gyerekek 2-3 fős csoportokban együttműködve keltették életre a 

jeleneteket. Ez a program nem csak az olvasási és műszaki ismereteket fejleszti, hanem 

nagyon erős közösség építő és formáló is egyben. A program felkeltette a gyerekek 

érdeklődése a mese iránt és elkezdték a könyvtárból kikölcsönözni a mesét. Többek közt így 

lehet a könyvtárnak hasznára a technológia. 

 

Sári Aliz Imola 

 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban idén is megrendeztük került az Országos 

Könyvtári Napok rendezvényét, melyen bemutatkozott a székelyudvarhelyi Nyírő József 

Városi Könyvtár igazgatója, Szőcs Endre. Előadása érdekes kérdéseket vetett fel a könyvtár 

jelenléte, közössége, működése kapcsán. Tudjuk, hogy minden kulturális intézmény igyekszik 

a jelen korhoz igazodva tevékenységi körét kialakítani. Időnként kénytelen változtatni 

stratégiáján, akárcsak egy piaci szereplő, aki piackutatást végezve próbál lábon maradni. 

Mivel minden városnak megvan a saját története, eszerint alakul lakosságának szociális, 

nemzetiségi összetétele is, ami nagyban befolyásolja kulturális szokásait, igényeit. 

Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat Szőcs Endre, könyvtárának bemutatásával. 

A Google Maps segítségével helyi tárlatvezetésre invitálta hallgatóközönségét, bevezetve 

ezzel könyvtáruk rejtelmeibe. Alapvető szolgáltatásaihoz tartozik a telefontöltési lehetőség 

(könyvtári töltővel), mozgóárus helyének biztosítása, nagyító, monitornagyító helyben való 

használata. Különös, kissé meglepő szolgáltatások is várják az idelátogatókat, mint például 

szolár teleszkóp, szabaduló szoba, taposó fitneszlabda, 3D mozi, digitális planetárium, 

digitális preparátumok. Vakoknak és gyengén látóknak tartanak fenn trigonometriai és 

síkmértani eszközöket.  

Az érdekességek tárháza ezzel nem ért véget, az épület otthonosságára nagy hangsúlyt 

fektetnek az ablakokban megjelenő virágokkal, belső elrendezéssel, lépcsőkön, falakon 

megjelenő dekorációkkal. A folyosón a székely népviseletről állandó kiállítás várja a 

belépőket, ezen kívül könyvkötőszoba, és a helyi sajtó történetének bemutatóterme, 

mindamellett helyet kapnak a képzőművészek időszaki kiállításai is.  



Ezekkel az extra szolgáltatásokkal próbálják a helyi lakosok érdeklődését felkelteni, valamint 

olvasóközönségét kiszélesíteni. A megújulni vágyó intézmények számára hasznos 

információkat hordozhat a könyvtár példája, melyet saját közösségéhez igazítva 

megvalósíthat. Annyi bizonyos, hogy példamutató lehet valamennyi kulturális intézménynek 

a székelyudvarhelyi könyvtár szolgálatkészsége, mely fennmaradásának kulcsfontosságú 

tényezője. 

 

Tari-Székely Karola 

Behálózva – Zsigri Mária előadása a Könyvtár és közösségei című szakmai konferencián 

 

Érdeklődve hallgattam a József Attila Megyei és Városi Könyvtár könyvtárszakmai 

konferenciáján Zsigri Máriát, aki a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi 

Könyvtár gyermekkönyvtárában vezet biblioterápiás foglalkozásokat. Nehéz témát és kihívást 

jelentő korosztályt választott a csoportterápiához: az internetes zaklatásról beszélget 

gyermekekkel.  

A példákkal színesített előadás értékét számomra az jelentette, hogy láthattam, miként 

valósulnak meg a gyakorlatban az irodalmi terápiáról hallgatott módszertani ajánlások. A 

biblioterápia kifejezést például – ahogy azt én is tanultam, - nem használják a szombathelyi 

könyvtárban, hiszen félreérthető, esetleg negatív töltetű lehet a „biblio” és „terápia” szavakból 

álló szóösszetétel. Helyette irodalomra épülő, játékos foglalkozásként hirdetik meg a 

programot, amely persze teljes egészében a fejlesztő biblioterápia metodikájával működik. Az 

előadás azt is bemutatta, hogyan épül fel egy ilyen terápiás foglalkozás: a bevezető, érzelmi 

ráhangolódást segítő percek után következik a gondolatébresztő mű bemutatása, amit az általa 

indukált beszélgetés követ. Bevezetésként érdekes játéknak bizonyulhat a fonalból történő 

hálóépítés. A gyerekek megtapasztalhatják „kicsiben” és a fizikai térben, hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz a világhálón virtuálisan. Hasonlóképpen jól alkalmazható a tudatos 

jelenlét megteremtéséhez, a mindennapi életből való kiszakadás eléréséhez a foglalkozás 

elején történő kavicskeresés. Minden résztvevő megkeresi azt a kavicsot egy kosárból, amely 

a leginkább kifejezi az érzéseit, vagy valami miatt tetszik neki. A gyerekek az első 

beszélgetős körben megmutatják azt a kavicsot, amit kiválasztottak, és megindokolják 

választásukat. Tinédzsereknél akár a zenehallgatás is segítheti az oldottabb légkör 

megteremtését. A foglalkozás folytatásaként a csoportvezető, - aki jelen esetben a könyvtáros, 

- felolvassa azt a művet, vagy - regény esetén - azt a kiválasztott részletet, melynek kapcsán 

az internethasználati szokásokról és az ebben rejlő veszélyekről folytatódhat a beszélgetés a 

gyerekek saját tapasztalatai alapján. Shona Innes, Mihálka György, Nógrádi Gábor, Kalapos 

Éva, Varró Dániel, és természetesen, a foglalkozások címéül szolgáló regénye okán 

(Behálózva) Kate McCaffrey művei kerülnek terítékre ilyenkor.  A diskurzus előhívhat olyan 

egyéni problémákat, feltárhat olyan érzelmi gócokat, melyekre a mindennapi életben egyre 

ritkuló családi-baráti beszélgetések talán nem világítanak rá. Zsigri Mária felvillantott néhány 

konkrét esetet, amikor a biblioterápiás foglalkozás hívott elő internetes zaklatásból fakadó 

problémákat tinédzser csoportban. Az ilyen helyzetekben a pedagógussal vagy - ha van erre 

lehetőség, - az iskolapszichológussal kell felvenni a kapcsolatot. Az oldottabb, iskolán kívüli 

légkör ellenére sem minden gyermeknek sikerül elmondania a véleményét, megosztani a 

többiekkel esetleges félelmeit, lelki sérüléseit. Erre az esetre jó ötletnek tartom a szókártyák 



alkalmazását, melyek áttörhetik ezeket a kommunikációs gátakat. Mária elmondta, hogy 

tapasztalata szerint a biblioterápia sok esetben nemcsak abban segített, hogy a gyerekek 

elmondják az őket foglalkoztató problémákat, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy az 

osztálytársak jobban megismerjék egymást. A gyakran felkavaró beszélgetéseket a kisebbek 

esetében játékkal, a nagyobbaknál idézetekkel tarkított további beszélgetésekkel lehet lezárni.  

Összességében a biblioterápia hozzájárul az önismerethez, a szociális készségek 

fejlesztéséhez, a digitális eszközhasználat egészséges mértékének tudatosításához és fényt 

deríthet internetes zaklatásokra a gyermekközösségben. Másodlagos hozadékként pedig 

felkeltheti az olvasás és a könyvtárhasználat iránti igényt a gyermekek és családtagjaik 

körében. 

 

Feketsné Kisvarga Anita    

 

 

 

Rendezvényeinkről (összefoglaló táblázat) 

 

Időpont Cím Helysz

ín 

Közön

ség 

Költsé

g 

Programfe

lelős 

Október 

1.  

Az élet vize helyett málnaízű 

szörp? / Zantleitnerné Szebeni 

Zsuzsanna 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/775 

Szent 

Borbál

a 

kölyök 0 Suller 

Ildikó 

Október 

1. 17.00 

Rendhagyó szülői  -  

pályaorientációs óra 12+-os 

gyerekeknek és szüleiknek: 

Hogyan válasszunk iskolát, hogyan 

segítsük jól gyermekeinket? / 

Henczer Éva, Cserteg István 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/780 

Szent 

Borbál

a 

családi 0 Mikolasek 

Zsófia 

Október 

1. 

Mese és valóság a hétköznapokban/ 

Sopotnikné Percze Beáta 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/771 

Néphá

z 

családi 50 000 

Ft/NK

A 

Szlatárovic

s Mónika 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/775
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/775
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/780
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/780
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/771
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/771


Október 

2. 

Szemétszobor díjátadó 

Szemétszobor alkotópályázat 

http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/20

19/09/12/szemetszobor-

alkotopalyazat/ 

Szent 

Borbál

a 

családi 50 000 

Ft/ 

saját 

ktg 

Suller 

Ildikó 

Október 

2.  

17.00 

Múltunk és Jövőnk  Egyesület 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/776 

A  hagyományőrző egyesület 

bemutatkozása,(lovasíjászat, íjászat 

stb…) 

kézműves foglalkozás nem csak 

gyermekeknek, rovásírás, 

jurtakészítés 

 

Szent 

Borbál

a 

családi 0 Nász János 

Október 

2. 14.00 

Utazzunk és meséljünk! Író-olvasó 

találkozó Csapody Kingával 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/773 

Kertvá

ros 

tini 40 000 

Ft+ 

Áfa/N

KA 

Adorján 

Mária,  

Október 

2. 

Fenyőlegenda – papírszínház – 

Leichertné Dürgő Brigitta 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/778 

Felsőg

alla 

kölyök 0 Dürgő 

Brigitta 

Október 

3. 

Hírességek és zöld kampányaik – 

Leonardo Di Caprio és Novák 

Péter, Julia Roberts és Keresztesi 

Ildikó „bezöldült hazai és külföldi 

celebek nyomában 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/781 

Szent 

Borbála 

tini 50 00

0 Ft/ 

NKA 

Suller 

Ildikó 

Október 

3. 9.00 

Boltosmesék: fantáziafejlesztő játék 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/772 

Újváros kölyö

k 

0 Kis Noémi 

http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/2019/09/12/szemetszobor-alkotopalyazat/
http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/2019/09/12/szemetszobor-alkotopalyazat/
http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/2019/09/12/szemetszobor-alkotopalyazat/
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/776
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/776
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/773
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/773
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/778
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/778
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/781
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/781
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/772
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/772


Október 

3. 16.30 

Kozák Ágnes: Tóbiás és az Angyal 

könyvbemutató 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/782 

Szent 

Borbála 

tér 

felnőtt 0 Mikolasek 

Zsófia 

Október 

3. 

Csak természetesen – drámajáték 

kisiskolásoknak/ Horváth Viktória 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/779 

Felsőga

lla 

kölyö

k 

12 00

0 Ft+ 

Áfa/ 

NKA 

Dürgő 

Brigitta 

Október 

4. 

Kutyaterápiás foglalkozás/Sugta 

Klára 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/783 

Szent 

Borbála 

kölyö

k 

30 00

0 Ft/ 

NKA 

Suller 

Ildikó 

Október 

4. 

Velünk élő állatok – házi 

kedvencek a könyvtárban/ Tarjánné 

Tihanyi Tímea 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/777 

Bánhid

a 

kölyö

k, tini 

0 Tarjánné 

Tihanyi 

Tímea 

Október 

4. 17.00 

Van Valami Filmklub: Rossz 

versek/ Cserteg István 

http://www.jamvk.hu/?s=filmklub 

Szent 

Borbála 

tini, 

felnőtt 

Filmk

lubos 

pályza

t 

Hatvani 

István 

Október 

5. 

Természetfilmek vetítése 

http://www.jamk.hu/galeria/index.ph

p?/category/790 

Szent 

Borbála 

család

i 

0 Nász János 

Október 

6. 9.00-

10.00 

Papírszínház szöszmötölővel 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/784 

Szent 

Borbála 

baba, 

kölyö

k 

0 Suller 

Ildikó 

Október 

6. 10.30-

11.20 

A szegény ember szőlője interaktív 

mesejáték/ Mikolasek Zsófia 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/784 

Szent 

Borbála 

baba, 

kölyö

k 

0 Suller 

Ildikó 

Október 

6.11.30-

Barnabás mackó mesebeli 

hétköznapjai. Mackókiállítás 

megnyitó, író-olvasó találkozó/ 

Szent 

Borbála 

baba, 

kölyö

k tini, 

45 00

0 + 

Áfa/N

Suller 

Ildikó 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/782
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/782
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/779
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/779
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/783
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/783
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/777
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/777
http://www.jamvk.hu/?s=filmklub
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/790
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/790
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784


12.00 Telegdi Ágnes 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/785 

felnőtt

, 

nyugd

íjas 

KA 

Október 

6. 15.30 

Író-olvasó találkozó Jáger Dáviddal 

 

Szent 

Borbála 

felnőtt

, tini 

0 Nász János 

Október 

6. 17.00 

Hajó a ködben - Találkozó Závada 

Pállal 

http://www.jamk.hu/galeria/index.p

hp?/category/786 

Szent 

Borbála 

felnőtt 100 0

00 

Ft/saj

át ktg. 

Mikolasek 

Zsófia 

 

Az Országos Könyvtári Napok 2019. október 1-október 6. közötti tatabányai 

rendezvényeiről 

 

Október 1. Szent Borbála téri gyermekkönyvtár 

Az élet vize helyett málnaízű szörp? Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna előadása az 

egészséges táplálkozásról 

Az Országos Könyvtári Napok 2019-es programja rengeteg lehetőséget rejtett a „Zöld 

Könyvtár” témakörét tekintve. Minden nap más aspektusból közelítve, október 1-jén a víz, 

mint a 4 elem része képezte az előadás apropóját, természetes táplálkozás címszó alatt. 

Kolléganőnk, Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna, végzettségét tekintve dietetikus is, az 

egészséges táplálkozás a mindennapi életük része, így természetes volt, hogy megpróbálja 

elültetni a gyermekek gondolkodásában is ennek fontosságát. 

Két csoport is jelentkezett a programra, egy 2 osztály, és egy 5 osztály, ennek megfelelően 

alakult a tematika. Az előadás az élet rengeteg területét érintette. Egyetlen, összefoglaló 

momentumot kiragadva: amennyire lehet, éljünk szimbiózisban a természettel. Kerüljük a 

mesterséges adalékokkal terhelt ételeket, italokat, a mértéktelen fogyasztást, a fölösleges 

mennyiségű és csomagolóanyagú kiszereléseket. Ez nem csak az egészségünk, de 

környezetünk érdeke is.   

Mindent ehetünk, természetesen a megfelelő mértékkel! Ebben segített az „okos tányér”, 

amely arányaiban mutatja, miből mennyit fogyaszthatunk egy nap.  A hal-hús tojás, 

tejtermékek, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, és édességek ajánlott napi mennyiségének 

ábráját a gyerekek magukkal vihették színes, nyomtatott formában, az általuk készített 3D-s 

répa belsejében.  Az előadást egy kóstoló zárta, melyben a frissen szeletelt karalábé, 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/785
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/785
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/786
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/786


sárgarépa, a mazsola és almachips, a dió és mogyoró mellett számtalan egészséges 

eszegetnivaló kellette magát az asztalon a gyerekek nagy örömére.  

A program benne marad a gyermekkönyvtár repertoárjában, könyvtári foglalkozás keretén 

belül, egyeztetett időpontban továbbra is várjuk a csoportokat! 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/775 

 

Október 1.  Népház Úti fiókkönyvtár 

"Mese és valóság a hétköznapokban" Sopotnikné Percze Beáta művészetterapeuta 

foglalkozása. 

2019.10.01-jén Sopotnikné Percze Beáta művészetterapeuta volt a vendégünk a Népház Úti 

Fiókban. Délelőtt 3 osztálynak tartott foglalkozást, délután pedig a szülőknek, "Mese és 

valóság a hétköznapokban" címmel.Az Óvárosi Általános iskola   3. 6. és 7. osztályosainak 

tartott meseíráson, beszélgetésen keresztül konfliktuskezelési megoldásokat az előadónk. 

Délután pedig a szülőknek volt lehetősége a művészetterapeutával ugyanerre. 

A 4 rendezvényünk összesen 74 főt mozgatott meg. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/771 

Október 1. Szent Borbála téri központunk 

Rendhagyó szülői  -  pályaorientációs óra 12+-os gyerekeknek és szüleiknek: Hogyan 

válasszunk iskolát, hogyan segítsük jól gyermekeinket? / Henczer Éva, Cserteg István Új 

Nemzedék non-profit szervezet 

A tatabányai székhelyű Új Nemzedék non-profit szervezet tagjai számos információt, ötletet 

adtak ezen az estén a továbbtanulás előtt álló fiataloknak, szüleiknek pályaválasztásukat 

segítendő. Tudjuk, hogy nem könnyű a mai világban eligazodni a lehetőségek tengerében és a 

felelős választás egy sorson keresztül is elkísérhet bennünket. A szervezet felajánlotta sokrétű 

szolgáltatásait az érdeklődő szülőknek és ebben könyvtárunk közvetítőként vállalt nem 

elhanyagolható szerepet. 

„Ugorj be hozzánk, ha egy jó programot keresel, ha tennél valamit másokért, 

ha segítségre vagy csak egy tanácsra van szükséged, 

ha szívesen lennél egy új csapat tagja vagy csak helyet keresel a társaságodnak, 

ha ismerkednél, tanulnál, tapasztalnál, nevetnél, játszanál vagy 

ha úgy döntesz, most megvalósítod az álmaidat! „ 

A fenti sorokkal invitálják az érdeklődőket. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/780 

Október 2. Szent Borbála téri központunk 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/775
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/771
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/780


Szemétszobor alkotópályázat eredményhirdetés és kiállítás 

2019. október 2-án hirdettünk eredményt a Szemétszobor alkotópályázat értékeléseként.  

A szemétből szobor, avagy "szemétszobor" pályázatra alsó- és felsőtagozatos diákok munkáit 

vártuk. 11 alkotás érkezett, melyek mindegyikét kisebb ajándékcsomaggal díjaztuk. A 

pályaműveket kiállítottuk, 2019. november 25-ig megtekinthetőek voltak a Szent Borbála téri 

egységünkben. Öröm volt nézni, hogy a központi termünket csurig megtöltötték a pályázók és 

az őket kísérő szüleik. 

 

http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/2019/09/12/szemetszobor-alkotopalyazat/ 

 

Október 2.  Felsőgallai fiókkönyvtár 

Fenyőlegenda – papírszínház kisiskolásoknak 

 

2019. október 2. Fenyőlegenda – papírszínház kisiskolásoknak címmel megrendezett 

könyvtári foglalkozáson a gyerekek gondolatban erdei sétára indultak, s számba vették az 

erdő élővilágát. Választ adtak azokra a felmerülő kérdésekre is, hogy hogyan kell viselkedni 

ott, mit szabad, s mit nem annak érdekében, hogy megóvják annak környezetét. Ezt követően 

került sor a mesére, melyet teljes empátiával hallgattak, és ennek hangot is adtak a mese 

végén. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/778 

 

Október 2. Kertvárosi fiókkönyvtár 

Utazzunk és meséljünk” író-olvasó találkozó. Vendégünk volt Csapody Kinga író, 

A JAMVK Kertvárosi fiókkönyvtárában 2019. október másodikán délután író-olvasó 

találkozót tartottunk „Utazzunk és meséljünk” címmel. Vendégünk volt Csapody Kinga író, 

a Manó kiadó főszerkesztője.  A találkozón „Utazik a család” című sorozatáról mesélt, 

amelyben a gyerekeket Magyarország olyan nevezetes városaival és szép tájaival ismerteti 

meg, ahová érdemes ellátogatni. Aktualitása az volt, hogy éppen megjelent az” Irány a 

Gerecse” című rész, amely a mi környékünkre kalauzolja az érdeklődőket. Az írónő beszélt 

arról is, hogy egy könyvet nem csak megírni kell, sok munka van még, mielőtt kézbe vehetjük 

a kész művet. Elmesélte azokat a lépéseket, (illusztrálás, szerkesztés nyomtatás), amelyek az 

írás után következnek a könyv megjelenéséig. Utána a gyerekek kérdezhettek, beszélgethettek 

Csapody Kingával.  A találkozó 60 gyerek részvételével sikeresen lezajlott. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/773 

Október 2. Szent Borbála téri gyermekkönyvtár 

Múltunk és Jövőnk – avagy hagyományőrzők a könyvtárban 

 

http://gyerekkonyvtar.jamvk.hu/2019/09/12/szemetszobor-alkotopalyazat/
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/778
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/773


Az Országos Könyvtári Napok és a 48. Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét egyik 

legérdekesebb programját láthattunk október 2-án, 17 órakor a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár gyermekkönyvtárában. A vendég a Múltunk és Jövőnk Egyesület két képviselője, 

Ádám Róbert János és Tonka Miklós voltak, akik röviden bemutatták egyesületük 

létrehozásának történetét, beszéltek működésükről, céljaikról, tevékenységeikről valamint 

szemléltették az érdeklődőknek a középkori magyar katona-öltözetet, fegyverzetet és 

harcmodort is. A bemutatkozó után játékos, kézműves foglalkozás keretében korabeli falvak 

készültek jurtákkal és állatokkal, papírból, vattából és hurkapálcákból. 

A Múltunk és Jövőnk Egyesületről bővebben az egyesület honlapján olvashatunk: 

multunkesjovonkegyesulet.hu 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/776 

Márku Mónika 

 

 

Október 3. Szent Borbála téri gyermekkönyvtár 

"Hírességek és zöld kampányaik” - Simon Szilvia környezeti nevelő előadása 

 

Simon Szilvia környezeti nevelő 2019. október 3-án, csütörtökön érkezett hozzánk, és 

"kisgimnazista" vendégeinkhez.  "Hírességek és zöld kampányaik" címmel a sztárok 

környezetvédelmi, klímavédelmi törekvéseit állította középpontba, jó érzékkel igazodva a 

tinédzser korosztály érdeklődési köréhez. Az általuk preferált hírességek példaképként 

szerepelnek sokuk életében, a kedvencek tevékenysége a környezetvédelem ügye mellé 

állíthatja őket - akár tevőlegesen, akár a mindennapi életük kapcsán.  

 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/781 

 

Október 3. Szent Borbála téri gyermekkönyvtár 

Csak természetesen – drámajáték kisiskolásoknak. Horváth Viktória drámaórája 

Ismét kisiskolások lepték el a könyvtárat, hogy részt vegyenek Horváth Viktória 

drámaóráján, melynek az előadó a Csak természetesen! – drámajáték kisiskolásoknak címet 

adta. Az interaktív délelőtt folyamán megismerkedhetett a közönség a Három pillangó című 

mesével, melynek szereplőit, a történet díszletét nemezből megalkotva, életre keltették a 

fabulát.  

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/779 

Október 3. Szent Borbála téri központunk 

Kozák Ágnes: Tóbiás és az Angyal című  könyvének bemutatója 

http://multunkesjovonkegyesulet.hu/
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/776
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/781
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/779


A szerző osztályvezető főorvosként, majd mint rendelőintézeti igazgató dolgozott a tatabányai 

és komáromi kórházakban. Nyugdíjba vonulása után Győrbe költözött. Ettől kezdve 

unokáinak szentelte szinte minden idejét. Mikolasek Zsófia könyvtárunk igazgatója 

beszélgetett vele és megtudtuk azt is hogy a Tóbiás és az angyal című kötete a  legjobb 

kisprózáinak válogatott gyűjteményét tartalmazza. A felnőtteknek szóló meseszerű írásainak 

főhőse nem más, mint a bibliából ismert Tóbiás és fia története, amely természetesen 

aktualizálva lett a mai időkre. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/782 

 

 

Október 4. Szent Borbála téri gyermekkönyvtár 

Kutyaterápiás foglalkozás Sugta Klára pszichológussal 

 

Kutyaterápiás foglalkozásunk számos érdeklődőt vonzott, a 2019. október 4-re hirdetett 

foglalkozásra a meghívott Smart School-os gyerekek mellé sok kolléga, és olvasó 

csatlakozott. Sugta Klára pszichológussal "Simon" nevű magyar agár kutyája érkezett. "Dr. 

Simon" terápiás kutyaként örömmel megy gyerekek közé, a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár gyakori vendége, otthonosan mozog könyvtári környezetben. Segítségével a 

gyerekek a kutyafajtákkal, azok jellemzőivel ismerkedtek, különös tekintettel a 9 magyar 

kutyafajtára. Simon ugatással igazolta a feladatok során elhangzó helyes válaszokat, a jól 

válaszolók jutalmul meg is simogathatták. A foglalkozást rajz és kutyás könyvek böngészése 

zárta. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php 

 

 

Október 4. Bánhidai Fiókkönyvtár 

 

Velünk élő állatok – házi kedvencek a könyvtárban Laczkovics István valamint 

Schunder Lizett és Mátsai Kira bemutatója 

2019. október 4-én, az Állatok Világnapján a Bánhidai Fiókkönyvtár egy állatsimogatóval 

egybekötött előadás színterévé vált, helyet adva a könyvek mellett az állatoknak is. 

Előadónk, Laczkovics István, valamint Schunder Lizett és Mátsai Kira, az Óvárosi 

Általános Iskola 8. b osztályos tanulói magukkal hozták házi kedvenceiket, egy színes előadás 

keretében bemutatták életmódjukat, szokásaikat, praktikus tanácsot adva táplálásukhoz, 

gondozásukhoz. 

Fiatal közreműködőink segítségével lehetővé vált, hogy közönségünk a bemutatásra kerülő 

szakállas agámát, leopárd gekkót és hörcsögöt személyesen is megsimogathassa, elűzve 

esetleges félelmeiket, barátságot kötve az állatokkal. Az arcokra kiülő öröm szavak nélkül is 

jelezte programunk sikerét. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/782
http://www.jamk.hu/galeria/index.php


Könyvtárunk terében teknőseink számára egy karámot építettünk, melyen belül az állatok 

szabadon mozoghattak, az érdeklődők nagy örömére bemutatva gyorsasági versenyüket pár 

szem földieperért. Mivel bárki kezébe vehette őket, így hamarosan a rendezvény kedvenceivé 

váltak. 

A bemutatott madarakat (törpe papagáj, nevető gerle, fürj) csak a kalitkájukban tekinthették 

meg látogatóink, mivel könyvtár lévén bizonyos kockázattal járt volna, ha a könyvek tetejére 

szállnak, vagy ha véletlenül kirepülnek az ajtón. A sok zsibongó gyermek és a bezártság 

ellenére a papagájok jól érezték magukat, vidám csicsergésük hangerdővé varázsolta a 

csöppnyi könyvtárat. 

A lendületes, személyes élményekkel tarkított előadást követően sokakban megfogalmazódott 

a gondolat, hogy milyen jó lenne egy saját házi kedvencet tartani otthon. Itt a könyvtárban 

személyesen megismerve őket, talán könnyebb lesz a választás, főleg, ha ahhoz személyre 

szóló tanácsokat kapnak. A gyerekeket kísérő felnőttek örömmel adták beleegyezésüket, 

tudva, hogy az állattartás ugyan felelősséggel jár, de építi az állatokkal kialakított kapcsolatot. 

Könyvtárunk az állatvilághoz kapcsolódó rendezvényekkel, állattartáshoz kapcsolódó 

szakkönyvek ajánlásával a jövőben is segíteni szeretné ezt a folyamatot, remélve, hogy a 

legközelebbi alkalommal, amikor elhangzik a költői kérdés – Nálatok laknak-e állatok? – már 

több kéz nyújtózkodna a magasba. 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/777 

 

Október 4. Szent Borbála téri központunk – 

Van Valami Filmklub: Rossz versek. Című film megtekintése és beszélgetés Az 

alkotásról. 

A Cserteg István vezette filmklub egy másik pályázati forrásból érkezett meg hozzánk, 

amelyben 10 érdekes és friss filmet láthatnak a mozi iránt érdeklődők. Nem titkolt célunk egy 

olyan közösség szervezése, akik a filmszeretet mellett más könyvtári szolgáltatásainkat is 

igénybe veszik és ezzel jó propagálói könyvtárunk sokrétű ajánlataink igénybevételének. 

VAN egy újabb kultfilmünk! 

Reisz Gábor rögtön az első filmjével, a VAN (valami furcsa és megmagyarázhatatlan)-nal 

készített egy instant kultmozit, mely elsősorban a modern generációnak szólt, de mindenki, aki 

valaha szenvedett szerelmi bánatban vagy egzisztenciális válságban, kicsit a magáénak érezte 

a történetet. Reisz maradt a kaptafánál, de vajon sikerült-e másodszor is működővé tenni a 

bevett formulát? 

Merthner Tamással (Reisz Gábor) éppen szakított a barátnője, ő pedig nem érti az egészet. A 

munkája nem érdekli, a családja nem figyel rá és úgy érzi, hogy minden el van rontva. Még ő 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/777


maga sem tudja, hogy megpróbálja-e visszaszerezni a lányt vagy "egyszerűen" továbblépjen. 

Végiggondolja az életét, hogy mi vezetett idáig. 

Részlet Zsombor Péter filmkritikájából 

https://www.puliwood.hu/kritikak/rossz-versek-kritika-257475.html 

http://www.jamvk.hu/?s=filmklub 

 

Október 5. Szent Borbála téri központunk 

Természetfilmek vetítése 

Zöld könyvtári programunk és az ez évi környezettudatosító könyvtári tematika adta 

lehetőségével élve, folyamatosan vetítettünk a gyermekkönytárunkban megtalálható 

természetfilmek közül. A gyermekkönyvtár közelségét kihasználva folyamatos átjárás volt a 

könyvtárhasználók és a vetítő terem között. Többek között a Sivatagi show és az Otthonunk a 

Föld című filmek nyerték el többek tetszését. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/790 

 

 

Október 6. Szent Borbála téri gyermekkönyvtárunk 

 

Papírszínház szöszmötölő 

A szegény ember szőlője interaktív mesejáték Mikolasek Zsófiával 

Telegdi Ágnes írónő "Barnabás mackó mesebeli hétköznapjai" címmel tartott 

közönségtalálkozót 

 

 

A könyves vasárnap papírszínházi előadással indult, Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

nevű kolléganőnk A soknevű macska" című mesével kedveskedett vendégeinknek, majd 

kreatív alkotás közben megörökítették a mese egy-egy szereplőjét. Mikolasek Zsófia 

interaktív meséje, "A szegény ember szőlője" (beleírhatjuk, hogy elmaradt, mert nem volt 

annyi gyerek, hogy eljátszanak minden szereplőt?) Telegdi Ágnes írónő "Barnabás mackó 

mesebeli hétköznapjai" címmel tartott közönségtalálkozót, melyre be is rendezte kiállításának 

anyagát. A bájos mackó-enteriőrök 2019. november 5-ig láthatóak voltak 

gyermekkönyvtárunkban, látogatóink nagy örömére. 

 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/785 

 

Október 6. Szent Borbála téri központunk 

https://www.puliwood.hu/kritikak/rossz-versek-kritika-257475.html
http://www.jamvk.hu/?s=filmklub
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/790
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/784
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/785


Író-olvasó találkozó Jáger Dáviddal beszélget Nász János könyvtáros verseskötetével 

kapcsolatosan 

„Magam vagyok a világ,a minden és a semmi,ki gondolattal szilárd és jó próbál lenni. 

Nem lehetek ellentétes, de csak az lehetek. A világban el nem tévedtelveszettként lebegek.” 

 

A Játszótéren laposüveggel című kötetével jelentkezett a fiatal korosztály képviseletében, a 

megyei származású költő, aki sokrétű egyetemi tanulmányait folytatja. A fiatalkorúságból a 

felnőtt létbe való átmenet nem kevés konfliktussal, élménnyel jár, melyet verseiben 

tematikusan is érzékelteti. Szerelem, filozófia, halál, életcél mind új közelítő pontok egy 

érésben lévő költőnél. A régi világ a védett korúság a gyermeki lét elengedésre kerül, a 

következő életszakasz még tapasztalatlan, be nem lakott. A kettő okozta feszültség feloldása 

az önkifejezésben, a művésszé válásban lehetséges. A hatalmas felhőszakadás sajnos elmosta 

a közönséget, de egy jó beszélgetésre és a megyénkből indultakra, a szakmai kíváncsiságon 

túl is megfelelő alkalom volt ez a délután. 

 

Október 6. Szent Borbála téri központunk 

Hajó a ködben - Találkozó Závada Pállal 

Zsúfolásig megtelt könyvtári központunk klubterme, melyben Mikolasek Zsófia igazgató 

vezette beszélgetés során sok minden kiderült a regény keletkezéséről, forrásairól, történelmi 

hátteréről és a kor adta személyes élményekről, az emberi kapcsolatok kusza rendszeréről. 

Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd 

Műveknek az örökösei - a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és 

magánemberek, barátok és vetélytársak, nők és férfiak, egy izgalmas viszonyokból szőtt, 

nagyszabású rokonság. De minthogy többségük zsidó származású, és 1944 életveszélyes 

tavaszán vagyunk, az ő történetük - a családtagok roppant vagyona folytán - egyszeri és 

különleges lesz, huszadik századi történelmünk egyik közismert esetévé válik. Ezt a históriát 

híven próbálja követni a Hajó a ködben - műfajára nézve viszont hamisítatlan Závada-regény: 

Hőseinek közvetlen közeléből tudósít, megszólaltatja őket a túlélésért folytatott vagy éppen 

szerelmi természetű küzdelmeikben, megalkuvás, árulás vagy heroikus helytállás közben. S 

miközben a viták a rokonság közös sorsa körül forognak, annak is tanúi lehetünk, ki miért és 

hogyan dönt a maga üzleti- és szívügyeiben, távozás és maradás dolgában - vagy akár végső 

élet-halál-kérdésekben. 

Részlet a Líra Könyvkiadó könyvbemutatójából. 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/hajo-a-

kodben#bovebb_ismerteto 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/786 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/hajo-a-kodben#bovebb_ismerteto
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/hajo-a-kodben#bovebb_ismerteto
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/786


Az őszi Könyvtári hét sajtómegjelenései 

 

Nyomtatott sajtó 

 

Könyvbemutató : [hír]. -·In: Kisalföld 2019. : 74. évf., 228. sz. (2019. október 1.), p. 8. 

A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában Kozák Ágnes: 

Tóbiás és az Angyal című könyvének bemutatóját tartják az Országos Könyvtári Napok 

programsorozatának keretében. Előzetes. 

Előadás : [hír]. -·In: Kisalföld 2019. : 74. évf., 228. sz. (2019. október 1.), p. 9. 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtárban rendhagyó szülői pályaorientációs előadást 

tart Henczer Éva és Cserteg István. Előzetes 

Bundschuh Gabriella: A sorozat középpontjában a közösségek állnak : "Könyvtárak az 

emberért - felelősség a Földért" - Országos Könyvtári napok Tatabányán, ill.. -·In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra 2019. : 30. évf., 231. sz. (2019. október 4.), p. 3. 

Összefoglaló a 14. Országos Könyvtári Napok és 48. KEM-i Könyvtári Hét rendezvényeiről. 

 

 

 

 

Tévés megjelenések 

Feltöltés 

napja 
Cím Megszólaló személy(ek) Megjegyzés 

2019.10.02 
Tatabánya 

Ma 

Mikolasek Zsófia, Schmidt Csaba, 

Békésiné Bogár Noémi Erika 
Könyvtári Hét  

2019.10.03 
Tatabánya 

Ma 
Cserteg István, Mikolasek Zsófia 

Pályaorientációs szülői 

értekezlet  

2019.10.03 
Tatabánya 

Ma 
Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

Élet vize helyett málna ízű 

szörp 

2019.10.03 
Tatabánya 

Ma 
Cserteg István  FILMKLUB  

2019.10.04 
Tatabánya 

Ma 
Dr. Kozák Ágnes Tóbiás és az Angyal 

2019.10.07 
Tatabányai 

Galéria 

Mikolasek Zsófia, Schmidt Csaba, 

Békésiné Bogár Noémi Erika 
Könyvtári Hét 

2019.10.07 
Tatabányai 

Galéria 
Cserteg István, Mikolasek Zsófia 

Pályaorientációs szülői 

értekezlet  

 

Internetes megjelenések 



2019.09.27 Könyvtári Hét Tatabányán - Itt a programok 

https://minalunk.hu/tatabanya/konyvtari-het-tatabanyan-itt-a-programok-2/ 

 

2019.10.03 Szakmai Konferenciával Indultak A Könyvtári 

Napokhttps://tatabanyaitv.hu/kultura/szakmai-konferenciaval-indultak-a-konyvtari-

napok.html 

 

2019.10.04 Filmklub Indult A József Attila Megyei És Városi 

Könyvtárbanhttps://tatabanyaitv.hu/kultura/filmklub-indult-a-jozsef-attila-megyei-es-varosi-

konyvtarban.html 

 

2019.10.04 Pályaorientációs Napra Várta A Fiatalokat Az Új 

Nemzedékhttps://tatabanyaitv.hu/kozelet/palyaorientacios-napra-varta-a-fiatalokat-az-uj-

nemzedek.html 

 

2019.10.04 Meséljünk A Gyerekeknek Az Egészséges Táplálkozásról! 

https://tatabanyaitv.hu/kozelet/meseljunk-a-gyerekeknek-az-egeszseges-taplalkozasrol.html 

 

2019.10.04 Tóbiás És Az Angyal - Könyvbemutató A 

Gyermekkönyvtárbanhttps://tatabanyaitv.hu/kultura/tobias-es-az-angyal-konyvbemutato-a-

gyermekkonyvtarban.html 

2019.10.08 Szakmai Konferenciával Nyitották Meg Az Idei Könyvtári 

Hetethttps://tatabanyaitv.hu/kultura/szakmai-konferenciaval-nyitottak-meg-az-idei-konyvtari-

hetet.html 

 

2019.10.08 Pályaválasztási Előadások, Tanácsadások - Az Új Nemzedék Közösségi Tér 

Segíti ATovábbtanulókat 

https://tatabanyaitv.hu/kozelet/palyavalasztasi-eloadasok-tanacsadasok-az-uj-nemzedek-

kozossegi-ter-segiti-a-tovabbtanulokat.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tatabanyaitv.hu/kultura/szakmai-konferenciaval-indultak-a-konyvtari-napok.html
https://tatabanyaitv.hu/kultura/szakmai-konferenciaval-indultak-a-konyvtari-napok.html
https://tatabanyaitv.hu/kultura/filmklub-indult-a-jozsef-attila-megyei-es-varosi-konyvtarban.html
https://tatabanyaitv.hu/kultura/filmklub-indult-a-jozsef-attila-megyei-es-varosi-konyvtarban.html
https://tatabanyaitv.hu/kozelet/palyaorientacios-napra-varta-a-fiatalokat-az-uj-nemzedek.html
https://tatabanyaitv.hu/kozelet/palyaorientacios-napra-varta-a-fiatalokat-az-uj-nemzedek.html
https://tatabanyaitv.hu/kozelet/meseljunk-a-gyerekeknek-az-egeszseges-taplalkozasrol.html
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https://tatabanyaitv.hu/kultura/szakmai-konferenciaval-nyitottak-meg-az-idei-konyvtari-hetet.html


 

 

OKN statisztika 

 

JAMK 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
199.400 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
15.080 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
118 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

138.460 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 72 db 

 

Fiók neve: Bánhidai Fiókkönyvtár 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
34.200 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
0 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
26 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

1.160 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 30 db 

  

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 04. Velünk élő állatok 

Résztvevők száma: 52 fő 

 

Fiók neve: Felsőgallai Fiókkönyvtár 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
66.400 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
2.320 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
65 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

5.940 Ft 



visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 38 db 

 

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 02. Fenyőlegenda – papírszínház + 

felolvasással egybekötött foglalkozás 

Résztvevők száma: 55 fő 

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 03. Csak természetesen! drámajáték 

Résztvevők száma: 21 fő 

Összesen: 76 fő 

Fiók neve: Kertvárosi Fiókkönyvtár 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
41. 200 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
360 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
23 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

640 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 4 db 

 

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 02. Utazzunk és meséljünk! 

Résztvevők száma: 64 fő 

 

Fiók neve: Népház Úti Fiókkönyvtár 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
75.000 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
0 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
59 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

3.480 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 49 db 

 

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 01. Mese és valóság a hétköznapokban 

Résztvevők száma: 74 fő 



 

 

 

 

 

Fiók neve: Újvárosi Fiókkönyvtár 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
90.000 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
830 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
61 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

1.460 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 39 db 

 

A fiókban lezajlott program címe, időpontja: 2019. 10. 03. Boltosmesék 

Résztvevők száma: 29 fő 

 

ÖSSZESÍTÉS 

elengedett beiratkozási 

díj összege: 
506.200 Ft 

elengedett értesítési 

díj összege: 
18.590 Ft 

Akciósan beiratkozott 

olvasók száma: 
352 fő 

elengedett 

késedelmi díj 

összege: 

151. 140 Ft 

visszaszolgáltatott dokumentumok száma: 232 db 

 

Összes programon résztvevő: 613 fő 

Ebből fiókos programon résztvevő: 295 fő 

 

  



 

 

Országos Könyvtári Napok KSZR rendezvényei 

2019. szeptember 30 – október 6. 

 

Nemcsak a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak színvonalas programok a 

Könyvtári Hét keretén belül, de a KSZR települések is csatlakoztak rendezvényeikkel ehhez a 

kiemelt eseményhez, melynek fő témája az idén a környezetvédelem volt. 

Volt meseolvasás, bábszínházi és ismeretterjesztő előadás, kézműveskedés, kiállítás és még 

faültetés is. A hét során 22 kistelepülésen 43 program zajlott, amelyeken közel 2.100 fő vett 

részt. 

Köszönjük minden lelkes kollégának a színvonalas rendezvényeket, amelyekkel hozzájárultak 

a könyvtárak népszerűsítéséhez. 

Rendezvényeink részletesen: 

Ászár 
Simon Szilvia: Lekapcsoljunk? Föld órája, klímaváltozás, 

fényszennyezés és hatásai 

2019.10.0

2 

Ászár Tekergő Bábszínház: Bundás bocsok kalandjai 
2019.10.0

4 

Bajót 
Géczy Gábor: Arra születtünk, hogy a Föld sebeit 

begyógyítsuk 

2019.10.0

2 

Bakonybánk Nyáry Bábszínház: A szegény ember és a róka 
2019.10.0

4 

Császár Papírszínház 
2019.09.3

0 

Császár 
Kincsek a természetből - a természetben fellelhető kincsekből 

készített tárgyak 

2019.10.0

3 

Császár Játék a természet alkotásaival 
2019.10.0

5 

Császár Könyvbörze, könyvek csere-beréje 
2019.10.0

6 

Csatka 
Kovács Tibor: Praktikus tanácsok a klímaváltozás okozta 

negatív hatások csökkentésére 

2019.10.0

4 

Csém 12 hónap az erdőn - rajzolással egybekötött vetítés 
2019.10.0

4 

Dad Nyáry Bábszínház: A szegény ember és a róka 
2019.10.0

2 

Dunaszentmikl

ós 
Gasztrohősök: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

2019.10.0

3 

Dunaszentmikl

ós 
Süll Kinga: Ringató 1. 

2019.10.0

4 

Héreg Bogárháton 
2019.09.3

0 



Héreg Látogatás a Nemzeti Múzeumban Juhász Zoltánnal 
2019.10.0

5 

Kerékteleki Mese-délelőtt 
2019.09.3

0 

Kesztölc 
Oroszlánok a könyvtárban - meseolvasás és kézműves 

foglalkozás 

2019.09.3

0 

Kesztölc Siska Gábor: A Kesztölci Önkéntes Tűzoltók bemutatása 
2019.10.0

1 

Kesztölc Kara Jánosné: Kesztölci hagyományok - kosárfonás 
2019.10.0

2 

Kesztölc Újrahasznosított dekoráció - kézműves foglalkozás  
2019.10.0

4 

Kesztölc Régi idők mozija - vetítés Kesztölc történetéből 
2019.10.0

5 

Kocs Meseolvasás 
2019.09.3

0 

Kocs Szlezákné Molnár Katalin: Könyvekkel a természetért 
2019.10.0

1 

Neszmély 
Simon Szilvia: A Föld kincsei - véres mobilok; Divatmárkák 

terítéken 

2019.10.0

2 

Pilismarót Könyvtármozi vetítés és foglalkozás (Vacskamati virágja) 
2019.09.3

0 

Pilismarót Drámapedagógia foglalkozás (A gomba alatt) 
2019.10.0

1 

Pilismarót Társasjátékozás 
2019.10.0

2 

Pilismarót Markó Éva: Zöld óvoda fenntarthatósága 
2019.10.0

3 

Pilismarót 
Ismerkedés az állatokkal az Állatok világnapja alkalmából - 

Pálinkási Csaba állatorvos 

2019.10.0

4 

Sárisáp 
Mancsok és Tappancsok: Állati jó bemutató - az 

alkalmazkodás mesterei 

2019.10.0

4 

Sárisáp Pataki Antal: Felelősségteljes állattartás 
2019.10.0

4 

Szákszend Tekergő Bábszínház: A répatorta 
2019.10.0

1 

Szákszend 
Móczik Csaba és Mohácsi Domonkos: Csillagos égbolt, 

Őshonos állatok 

2019.10.0

1 

Tardos Hédi Katalin: Az állatok világnapja - kézműves foglalkozás 
2019.10.0

3 

Tarján Simon Szilvia: Víz, víz, tiszta víz 
2019.10.0

1 

Tárkány 
Környezetvédelem és a Föld kapcsolata - könyvtári óra 

óvodásoknak 

2019.10.0

1 

Tárkány 
Környezetvédelem és a Föld kapcsolata - könyvtári óra 

iskolásoknak 

2019.10.0

2 

Tárkány Környezetvédelem és a Föld kapcsolata - előadás időseknek 
2019.10.0

3 

Tokodaltáró Ügyes kezek - kézműves foglalkozás Soós Ervinnével  2019.10.0



2 

Tokodaltáró Legjobb barátaink, házi kedvencek 
2019.10.0

4 

Tokodaltáró Gete túra Palla Zsolttal 
2019.10.0

5 

Úny Kávészünet zenekar koncertje 
2019.10.0

4 

Vértessomló Készíts hulladékból kincset! - kiállítás 
2019.10.0

2 

 

Fábián Ildikó 

 



 


