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MIÉRT KÖNYVTÁMASZ?
– könyvtámasz (főnév):
Könyvespolcon vagy asztalon sorban felállított könyvek szél-
sőjénél alkalmazott támasz a ledőlés, eldőlés megakadályozá-
sára. (Magyar nyelv értelmező szótára)

Szokták mondani egyesekre: „az élete egy nyitott könyv”. 
Mindegyikünk más és más felfedezni való világot rejt. 
Személyesen és közösségben is olyan úton vagyunk, ahol 
támpont, támogatás nélkül elvéthetjük a célunkat.

De a könyv maga is lehet támasz, támpont, ahogy a könyvtár 
és a könyvtáros is. 
Támogatnak és eligazodást nyújtanak, informálnak és for-
málnak. 
Szükségünk van rájuk. 
Szükségünk van rájuk?
Valljuk, hogy igen.

n Horváth János
 területi munkatárs – tgymvk

Az első pár sor az olvasókhoz…

Kedves Olvasóink és Könyvtáros Kollégák!
2018-ban a mórahalmi Tóth Menyhért 

Városi Könyvtár uniós forrásból újította 
fel szolgáltatói helyeit. A projekt fantázia-
címe „Több, mint könyv-tár" volt utalva 
ezzel arra, hogy a bibliotéka ma már sok-
kal több, mint könyvek tára.

Valóban az egyébként csodálatos ma-
gyar nyelv egyik rosszul sikerült eleme 
a könyv-tár szóösszetétel, de az is le-
het, hogy a köznapi gondolkodással van 
probléma. Hiszen az szinte mindenki 
számára természetes, hogy egy súlyos 
autóbaleset áldozatainak segítségére a 
tűzoltók vonulnak ki, akkor is ha tüzet 
éppen nem kell oltani. Ennek ellenére 
még mindig gyakran tapasztalom, hogy 
sokan gondolják azt, a könyvtárban csak 

könyvek vannak és csak olvasni lehet be-
térni.

Pedig gyakorló könyvtárosként nagyon 
is tudom, hogy a könyvtárak oktatóhelyek, 
szórakoztató központok, rendezvényhely-
színek és találkozóhelyek, ahol nem csak 
az emberek, de a különböző tudományte-
rületek is összefutnak. Jelen kiadvánnyal 
az a célunk, hogy mindenki megismer-
hesse a könyvtárak színes, élettel teli vilá-
gát. Bízom benne, hogy a Somogy megyei 
könyvtárosok együtt létrehozott kiadvá-
nya hasznos és érdekes olvasmány lesz a 
könyvtáros szakmában és azon kívül dol-
gozók számára egyaránt.

n Horváth Péter 
 igazgató – tgymvk

Mikor év elején a nyitó számunkat terveztük, nem gon-
doltunk arra, hogy a koronavírus kicsit megváltoztatja majd 
életünket. De a legjobbakban bízva próbáltunk minden 
információt összegyűjteni annak érdekében, hogy első szá-
munk idén megjelenhessen, melyben folyamatosan ellássuk 
információval olvasóinkat és benneteket, kollégákat egy-
aránt. Első számunkban bemutatkozunk, beszámolunk a 

megyei könyvtár és a kistelepülések életéről. Összegezzük a 
lezárult pályázatainkat, olvashatjátok a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületének (MKE) híreit, a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer (KSZR)-rel kapcsolatos dolgokat és még sok 
érdekességet. 

n A szerkesztők
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AKTUÁLIS KSZR-HÍREK
A Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár feladatai közt jelentős helyet 
foglal el a térségi könyvtári szolgáltatás, 
a kistelepüléseken élő lakosság minőségi 
könyvtári ellátásának koordinálása, az 
információhoz, a tudáshoz, a művelő-
déshez való hozzáférés biztosítása. So-
mogy megye aprófalvas szerkezetű. Te-
lepülési struktúrája, a falvak nagysága, 
infrastrukturális lehetőségei alapvetően 
meghatározzák a lakosság számára bizto-
sítandó könyvtári ellátást, a megye terü-
letére vonatkozó könyvtári szolgáltatások 
jellegét. A megyében évtizedek óta jelen 
van ez a szolgáltatás. Régebben a letéti el-
látórendszerben, majd a mozgókönyvtári 
ellátásban, 2013-tól pedig az egységes, 
rendelettel szabályozott Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer keretein belül. Az 

önkormányzatokkal megkötött szolgál-
tatási szerződés célja az egységes, színvo-
nalas könyvtári szolgáltatások biztosítása 
a megyében az 5500 főnél kisebb lélekszá-
mú településeken élő emberek számára. 
Erre az 1997. évi CXL. törvény ad lehe-
tőséget, illetve a 39/2013. (V.31.) EMMI 
rendelet szabályozza az igénybe vehető 
szolgáltatásokat. Jelenleg már több mint 
220 kistelepüléssel kötöttünk szolgálta-
tási megállapodást, így egyre növekszik 
a helyben elérhető minőségi könyvtári 
szolgáltatások köre. A megye nagyságára 
és sűrű településhálózatára tekintettel a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyv-
tár 7 ellátási térséget alakított ki Somogy 
megyében. Az egyes térségekben szakre-
ferensek segítik a könyvtári szolgáltató 
helyek munkáját.

Ellátási körzetek

Balatonboglári Lukács Károly 
Városi Könyvtár

24 ellátott 
település

Barcsi Városi Könyvtár 32 ellátott 
település

Csurgó Városi Könyvtár 24 ellátott 
település

Bokor József Városi Könyvtár, 
Kadarkút

14 ellátott 
település

Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár, Kaposvár

72 ellátott 
település

Berzsenyi Dániel Városi 
Könyvtár, Marcali

38 ellátott 
település

Városi Könyvtár Tab 23 ellátott 
település

Leltározás Göllében Indulás a vidéki könyvtárakba
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Városi könyvtár területis 
munkatársaként…

5 éve voltam a Barcsi Városi Könyvtár alkalmazottja, mint 
kölcsönző könyvtáros, amikor új lehetőség adódott 2007-ben. A 
Barcsi Városi Könyvtárat is megbízta a Takáts Gyula Könyvtár 
a Kömyvtárellátási Szolgáltató Rendszer feladatainak segítésé-
vel. A barcsi körzet 32 településén segítjük a könyvtári szolgál-
tatóhelyek szakmai munkáját. Ekkor lettem területi munkatárs.

Az addigi munkához képest, ez a munkakör teljesen új fel-
adatok elé állított. Kezdetben 19 település csatlakozott hozzánk, 
ez egyből 19 új kollégát jelentett. Nagyon izgalmas volt a kezdet, 
amikor minden településre kimentünk, és megismerkedtünk a 
könyvtárosokkal és a könyvtárakkal. Be kell vallanom, volt né-
hány hely, ami igazi kihívásnak tűnt, mert nem könyvtárnak, 
inkább könyvraktárnak volt nevezhető. A helyi könyvtárosok 
is izgultak, mert az eddigi életükbe új szabályok jöttek, de ez 
elmondható volt az én részemről is, mert szerettem volna, ha ez 
a közös munka olyan eredményekhez vezet, ami mindkét félnek 
a megelégedettségét szolgálja.

Ahogy teltek az évek, a környék települései közül mindenki 
csatlakozott hozzánk, így lett 25 „könyvtáram”. Valamilyen 
szinten minden egyes könyvtárat a sajátomnak érzek, mert a 
könyvtárosokért és a könyvtáraikért felelősséget vállaltam. 
Ezért minden első találkozáskor elmondom az új kollégának, 
„ha bármi olyan gondja van, amiről azt hiszi, hogy apróság, 
akkor is kérdezzen rá nyugodtan, mert nem biztos, hogy ami 
valakinek egyértelmű, az mindenkinek az”. Elmondom azt is, 
hogy bármikor kereshet, és ha máshogy nem ér el, akkor írjon 
rám akár Messengeren, Viberen vagy bármi olyan helyen, ahol 
elérhető vagyok, mert a folyamatos kapcsolat, már jó kezdet.

Aztán a 2013-as év úgy hozta, hogy a városi könyvtárak csat-
lakoztak a megyei könyvtárakhoz, ami – mondhatjuk – nekünk 
egy kicsit alárendeltségi szerepet is hozott, (és még hét telepü-
lést) de ezáltal terheket is vett le a vállunkról.

Például, addig „csak” én állítottam határidőket a kollégák-
nak, most már nekem is van határidő. Így néha, amikor 32 em-
bertől várom a választ, nem feltétlenül tölt el örömmel, hogy 
ebből mondjuk 4-en megváratnak, holott nekem is további kö-
telezettségeim vannak a megkapott információval.

A kezdetek óta eltel 13 év. Ha ezt átgondolom, akkor elmond-
hatom, hogy nagyon sok pozitív dologgal gazdagította az élete-
met.

A településen megismert kollégákkal való viszony nem kell, 
hogy feltétlenül csak addig tartson, amíg együtt dolgozunk. 
Nagyon jól esik, ha valamelyik faluban összefutok egy volt 
könyvtárossal, és örömmel beszél arról, hogy jól érezte magát 
könyvtárosként. Ilyenkor arra gondolok, hogy akkor már biz-
tos elfelejtette, hogy hányszor hívogattam egy-egy határidő mi-
att, vagy éppen amiatt, mert nem tudta eldönteni, hogy melyik 
előadót is kéne hívnia gyereknapra.

A munkámra úgy gondolok, mintha a városi könyvtár egy 
híd lenne, amely segít a megyei könyvtárat összekötni a legeldu-
gottabb kis zsákfaluban lévő könyvtárral/könyvtárossal. Látom 
a különbségeket, és az ezekből adódó nehézségeket, de ezek ad-
ják a munka kihívás részét.

Akkor tudok jól dolgozni egy-egy kollégával, ha az embert lá-
tom a „kolléga” szó mögött. Ezért szeretek a helyszíneken selej-
tezni, leltározni… stb., mert ez jó lehetőség a közös munkára, a 
kollégává válásra. Illetve amit még nagyon szeretek, az a rendez-
vényeken való részvétel, mert itt egyből látni a könyvtároson, 
hogy mennyire érzi magáénak az eseményt, mennyire érdekli 
az, hogy például hányan jönnek el a faluból, hiszen ha Ő jól dol-
gozott, akkor meg fogják tisztelni azzal, hogy ellátogatnak az 
általa szervezett programra.

Nagyon sokszor ismertem meg olyan emberi sorsokat, a kol-
légák által az évek során, hogy a mai napig rácsodálkozok a lel-
kes mosolygós, mindig vidám könyvtárosra, – aki mindig örül, 
ha kimegyek hozzá – pedig tudom, hogy emberileg keményen 
elbánt vele az élet.

A könyvtáros szakmának mindig is szerettem azt az oldalát, 
hogy kapcsolatban állunk az emberekkel. Szerencsés helyzetben 
érzem magam ebből a szempontból, mert úgy érzem, hogy a vá-
rosi könyvtárban is meg tudtam maradni olyan kollégának, aki 
ugyan úgy részt vesz a „mi” könyvtárunk életében is, gondolok 
itt egy-egy szombati ügyeletre, amikor konkrétan az olvasókkal 
is kapcsolatban állhatok.

Azt vallom, hogy aki a könyvtárba bejön, önszántából dön-
tött úgy, hogy felkeres bennünket, ide nem kötelező járni, és 
pont emiatt fontosak ezek az olvasók, mert nekünk adnak visz-
szaigazolást arról, hogy szükség van ránk. Nem kell minden 
esetben óriási dolgokra gondolni, néha elég annyi is, hogy nyit-
va az ajtónk és nyitva a fülünk.

Ezt az érzést igyekszem átadni a települési könyvtárosoknak, 
és bízom benne, ha ráéreznek, „függővé” válnak tőle.

n Szomor-Horváth Georgina 
   területi munkatárs, Barcsi Városi Könyvtár
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Lapunk célja, hogy felhívja a figyelmet a különféle 
könyvtártípusokban folyó sokszínű munkára. Bemutat-
kozási lehetőséget kívánunk biztosítani minden könyvtár-
nak; a nagyoknak éppen úgy, mint az egészen apróknak. 
Várjuk élménybeszámolóitokat, bemutatkozó írásaitokat 
(akár olvasóktól, fenntartótól is), amikből a lap olvasói 
megismerhetik a könyvtárban folyó munkát, az ott dol-

gozó könyvtárost, és esetleg általa inspirálódhatnak is. 
Első számunkban a Zákányfalu Könyvtári, Információs 
és Közösségi Hely valamint a könyvtáros, Oleticsné Tóth 
Katalin, és a Kiskorpád Községi Könyvtár és Angyal Judit 
mutatkozik be.

n Horváth Péter
   igazgató – tgymvk

Könyvtári információs  
és közösségi hely – Zákányfalu

2012. szeptember 1-jén vettem át a helyi könyvtár vezetését. 
Tapasztalat nélkül kezdtem bele a munkába, hiszen semmi elő-
képzettségem nem volt. A kezdetekben sok segítséget kaptam a 
Csurgói Városi Könyvtártól, akikkel a mai napig jó a kapcsola-
tunk, és rengeteg tanáccsal, segítséggel látnak el. Lehetőségem 
volt elvégezni a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár alapfo-
kú tanfolyamát, ahol sok hasznos információval gyarapodtam. 
Az önkormányzat részéről Palotai Hajnalka polgármester asz-
szonytól minden támogatást megkaptam, hogy a könyvtár jól 
működhessen. Volt, hogy kollégát kaptam, nyári diákmunká-
sokat, akikkel rengeteg programot tudtunk szervezni. Minden 
lehetőséget kihasználtam, hogy a könyvtár állományát gyara-
pítsam. Sok könyvet kaptam az olvasóktól, valamint évek óta 
az önkormányzat is nagyban hozzájárul a könyvállomány gya-
rapításához. Most már ismerem az olvasóim szokásait, és pró-
bálom úgy rendelni a könyveket, hogy mindenki megtalálja a 
számára kedvező irodalmat. Általában a nagyobb rendelések 
előtt megkérdem az olvasóimat, mik az igényeik. Az iskolát, 
hogy mik a kötelező és ajánlott olvasmányok. A védőnőt, óvó-

nőt, hogy milyen szakirodalomra lenne szükségük. De „sajnos” 
az olvasóimnak kevés még ez a könyvmennyiség is, ezért rend-
szeresen kihasználom a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. 
Elsősorban Csurgóról és a környékről, de Kaposvárról is kértem 
már könyveket.

Az elmúlt lassan 8 év alatt számos programot szerveztem:
 n informatika- és nyelvi tanfolyamot;
 n előadásokat (gyógygombáról, digitális írástudásról, madarak 
és fák napjáról);

 n ünnepekhez kapcsolódó kézműveskedéseket: tojásfestés; 
anyák napi ajándék készítése, mindenszenteki koszorú, ad-
venti koszorú, karácsonyi díszek készítése. Tökfaragás, hal-
loween dekoráció stb.;

 n népmese napját;
 n a magyar költészet napján minden évben versmondó ver-
senyt rendezek (Általában 20-30 versenyző szokott lenni, 
óvodásoktól a felnőttekig. Idén volt a 7. versenyünk, amit on-
line versenyként szerveztem meg a vírushelyzet miatt, erre 
csak 8 jelentkező volt).
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 n Több vetélkedőt is szerveztem: 1 perc és nyersz, kirándulást, 
társasjáték-, halloween-, nyárbúcsúztató partit a gyerekeknek.

Minden évben kihasználtam a könyvtári finanszírozás lehe-
tőséget, így számos fellépő járt már nálunk, akár a település ren-
dezvényein, akár önálló programként. Az önkormányzat min-
dig támogatta a rendezvényeinket, akár ajándékokkal, díjakkal, 
enni-innivalóval.

A könyvtárlátogatóknak számos szolgáltatás igénybevételére 
van lehetősége:

 n fénymásolás, nyomtatás, e-mail küldés, telefon aktiválás, ön-
életrajz készítés, munkakeresés, nyomtatványok le- és kitöl-
tése, egyszerűbb nyomtatványok szerkesztése. Volt, akinek 
ügyfélkaput kellett aktiválni, horgászkártya regisztrációkat se-
gítettem csinálni. A rendezvényekhez kapcsolódó plakátokat, 
meghívókat szerkesztem, valamint a helyi újságot, naptárakat.

A közterület díszítését közösen kezdtük el polgármester asz-
szonnyal, amit azóta minden évben elkészítünk: farsangi-, hús-
véti-, halloween-, adventi díszítés.

Megtisztelő számomra, hogy könyvtárosként segíthetem a 
zákányfalui lakosok életét. Fontosnak tartom, hogy ilyen kis 
településen is a könyvtár mint intézmény és az olvasás hasznos-
sága és fontossága fennmaradjon és terjedjen.

n Oleticsné Tóth Katalin
   könyvtáros, Zákányfalu
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Kiskorpád község könyvtára
Sziasztok!
Angyal Judit vagyok, 31 éves szakmámat tekintve kisgyer-

meknevelő. Nagy változást jelentett számomra az eddigiekhez 
képest, hogy könyvtáros lettem. 2019. szeptembere óta dolgo-
zom a kiskorpádi könyvtárban. Úgy érzem, még sok tanulniva-
lóm van, mindenesetre nagyon tetszik ez a munkakör. Községi 
könyvtár lévén csupán 4 órában munkálkodom, így a munka-
időm másik felét a helyi önkormányzat adminisztrátoraként 
töltöm. Remekül össze tudom kötni a két tevékenységet, mivel 
kicsiny könyvtárunk is az önkormányzat 
épületében helyezkedik el. Így gyakor-
latilag napi 8 órában elérhető vagyok az 
emberek számára, rugalmasan kezelve 
az igényeket bármikor használhatják a 
könyvtárat. Valóban aprócska könyvtár-
ról beszélünk, de itt is megvan minden 
csak kicsiben. Lehetőség van a könyvek 
kölcsönzésén kívül internethasználat-
ra (asztali számítógépen és tableten), 
ingyenes wifi van, így az emberek bár-
mikor csatlakozhatnak a világhálóra. 
Lehetőség van DVD-k kölcsönzésére, folyóiratok olvasására, 
továbbá nyomtatásra és fénymásolásra. Sajnos nagyon érzékel-
hető a digitalizált világ hatása, egyre kevesebben látogatják a 
könyvtárakat, mindenesetre azért van néhány lelkes lakos, akik 
rendszeresen ellátogatnak hozzám és mindig akad 1-2 új vagy 
ritkábban látott vendég is. Időnként az óvodások is látogatást 
tesznek nálam. A tavalyi évben 2 alkalommal tartottam foglal-
kozást számukra. Ezek szervezésében nagy segítségeim az óvó-
nénik. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk egymással, könnyű a kö-
zös munka – hisz óvódánk is az önkormányzat épületében van 

– és ők is szorgalmazzák, hogy a gyerekek minél többet ismer-
kedjenek a könyvek csodálatos világával. Ezt jómagam is fon-
tosnak tartom. Vetítettünk és olvastunk is mesét, készítettünk 
a felolvasott meséhez kapcsolódva figurát, amit haza vihettek 
magukkal, közben lehetőségük volt egy kis nassolásra és üdítő 
fogyasztására is. Ezzel egybekötve belátogathattak a könyvtár-
ba is, ahol megismerkedhettek a könyvekkel, kezükbe vehették, 
megnézegethették őket. Remekül érzik magukat ezen alkal-
makkor, élményekkel gazdagodva távoznak, ennek köszön-

hetően van, aki szülővel is visszatér 1-1 
könyvet kikölcsönözni. A közeljövőben 
is tervezünk hasonlót, most, hogy végre 
lehetőség nyílik rá ismét. Nagy örömmel 
hirdettem ki nemrégiben, hogy újra nyit 
a könyvtár! Mindig próbálom kicsit nép-
szerűsíteni az emberek körében a község 
facebook oldalára való fényképek feltölté-
sével, amit az újonnan érkezett könyvek-
ről készítek, vagy csak egy kedves könyv-
tárhoz/könyvekhez kapcsolódó idézettel. 
Az újra nyitással egyidejűleg lehetőséget 

biztosítottunk a lakosság számára, hogy akár házhoz is visszük 
a kért olvasmányt, ha bármilyen oknál fogva nem tudja meg-
oldani valaki, hogy személyesen bejöjjön. Remélhetőleg sokan 
fognak élni ezzel a lehetőséggel is.

Izgatottan várom, hogy olvashassam a többiek írását is.
Üdvözlet minden kedves Kollégának innen Kiskorpádról!
Eredményes munkát kívánok Nektek!

n Juci – Angyal Judit
könyvtáros, Kiskorpád
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Közösségek Hete rendezvények 
a Barcsi Városi Könyvtárban 
2017–2020.

A Barcsi Városi Könyvtár 2020-ban már negyedszerre csatla-
kozott a Közösségek Hete programhoz. Az elmúlt három évben 
a rendezvénysorozat keretében megmozgattuk a helyi közössé-
geket, lehetőséget adtuk számukra, hogy bemutatkozhassanak a 
könyvtárban. Minden nap más-más civil szervezetnek adtunk 
helyet. Ezek fotókiállítással, táncházzal, előadásokkal, ételkós-
tolóval egybekötött rendezvények voltak, melyekre sok érdek-
lődő látogatott el.

Nagyon fontos számunkra, hogy a helyi közösségekben rejlő 
értékek nyilvánosságot kapjanak.

2017-ben az alábbi civil szervezetek bemutatkozását segítet-
tük:

 n A Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület
 n Barcsi Szív Egyesület
 n BVSE Vízisport és Túra Szakosztály
 n Barcsi Logosz – Civilek a Barcsi Keresztény Fiatalokért Egye-
sület.
A civil szervezetek, előadásokkal, állatsimogatóval, ingyenes 

egészségügyi mérésekkel és fotókiállításokkal mutatkoztak be.
A 2017. évi rendezvénysorozat sikerének köszönhetően 2018. 

májusában ismét csatlakoztunk a „Közösségek Hete” program-

hoz. Ekkor a Barcsi Nemzetiségi Önkormányzatokhoz kapcso-
lódó civil szervezeteket kerestük meg.

Nagyon színes napok voltak könyvtárunkban. A nemzetiségi 
civil szervezetek zenés, táncos, énekes, ételkóstolós programo-
kat szerveztek. Sőt író-olvasó találkozóra is sor került. Vendé-
geink voltak:

 n Podravina Horvát Hagyományőrző Egyesület
 n Dráva Menti Romákért Egyesület
 n Barcsi Német Hagyományőrző Egyesület
A nemzetiségi programok mellett a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Barcsi Csoportjának a tevékenységét bemutató fotóki-
állítás is színesítette a Közösségek Hete rendezvénysorozatun-
kat.

2019-ben nem a civil szervezeteket, hanem a helyi értékeket 
mutattuk be:

 n Helyismereti QR kódos nyomozáson vehettek részt a játéko-
sok,

 n „Kilencven év a művészetek világában” címmel megemlékez-
tünk Pandur Ferencné Tálosi Karolin helyi alkotó művészi 
életútjáról,
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 nMezőváros nyomában (1797-1871) címmel helytörténeti sé-
tán Barcs múltjával ismerkedhetnek meg résztvevők Rózsás 
Márton helytörténész vezetésével,

 n „Ébredő” erő címmel a Barcsi Városi Könyvtár reggel 8 órától 
este 8 óráig tartó rendezvénysorozattal várta olvasóit és láto-
gatóit. Ezzel az egész napos programmal a könyvtárat mint 
közösséget szerettük volna bemutatni a város lakóinak.
A könyvtárba betérők ingyenes egészségügyi méréseken ve-

hettek részt a barcsi Mentőállomás és a barcsi Szív Egyesület 
szervezésében;

Nyílt órát tartottunk– Bemutató a „Digitalizáció az aktív idő-
sekért” című 65 év felettieknek szervezett számítógép-használa-
ti foglalkozáson;

Szomor-Horváth Georgina könyvtáros „Spray paint art” ké-
pek készítésének technikájával ismertette meg az érdeklődőket;

Gyermekkönyvtári részlegünk kézműves foglalkozással, me-
sefelolvasással várta a gyerekeket;

17-20 óra között a könyvtár felnőtt részlegén lehetőség nyílt 
a virtuális szemüveg kipróbálására gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt. Az estig tartó programon részt vevőket zsíros és 
lekváros kenyérrel, ásványvízzel vártuk a könyvtár előterében.

2020-ban a járvány miatt kialakult helyzetből kifolyólag a 
Közösségek Hete időszakában a könyvtár zárva tartott. Ezért 
olyan programokkal csatlakoztunk a felhíváshoz, amelyek a 
könyvtár épületén kívül kerültek megtartásra.

A barcsi könyvtár szervezésében 2016-tól több honismereti 
előadáson vehettek részt az érdeklődők Rózsás Márton helytör-
ténész előadásában. A 2020. tavaszi előadások sajnos elmarad-
tak, a kialakult járvány miatt. Az előző évek előadásait rögzítet-
tük, szerkesztést követően feltöltöttük a könyvtár honlapjára, és 
facebook oldalára. Innen bárki számára hozzáférhető, megte-
kinthető a https://youtu.be/ZHTTInOKAhM, vagy a könyvtár 
honlapján: http://www.konyvtar-barcs.hu/index.php/rendezve-
nyek.

2020. május 13. és 17. között honismereti nyomozásra hívtuk 
Barcs játékos kedvű lakosait, amely során városunkhoz kapcso-
lódó honismereti értékeket kellett megkeresni.

A 2019. évi Közösségek Hetén már szerveztünk egy nyomo-
zást, így arra idén második alkalommal került sor. A feladvá-
nyokat 2019-ben a könyvtárban lévő dokumentumok alapján a 
könyvtárosok állították össze. 2020-ban Rózsás Márton hely-
történész is segített a helyszínek kiválasztásában.

A feladatok képes ismertetőt tartalmaztak, ezeket kellett fel-
kutatni a résztvevőknek. A helyszínek úgy lettek összeállítva, 
hogy rövid kb. 1-2 km távolságra legyenek egymástól, így kb. 
egy óra alatt teljesíthető volt a játék. Az első feladványt akkor 
kapták meg a jelentkezők, ha a könyvtár Facebook oldalára üze-
netben, vagy a barcsikonyvtar@gmail.com e-mailre elküldték a 
játék szót. A megfelelő digitális eszközök, és digitális írástudás 
birtokában a programon bárki részt vehetett. A feladványt ak-
kor tekintettük megoldottnak, ha a megfejtő minden helyszín-
ről egy olyan képet küldött el üzenetben, ahol a háttérben a fel-
adványokon szereplő emlékmű, vagy épület szerepelt, előtérben 
pedig a játékban résztvevő személy (szelfi). A sikeres megfejtők 
között (3 fő ) nyereményt sorsoltunk ki.

A könyvtárosok vállalták, hogy naponta 8-20 óráig bizto-
sítják a játékot, online jelenléttel. A játékosok a beküldött he-
lyes képeket követően perceken belül megkapták a következő 
helyszín feladványát. Így biztosított volt a folyamatos játék 
menete.

2020-ban még nagyobb volt az érdeklődés, a résztvevők kö-
zött szerepeltek, általános iskolások, gimnazisták, fiatal felnőt-
tek, és családok. A játékban résztvevők száma elérte a 70 főt. 
Egyik játékos megjegyezte, hogy az első feladványban szereplő 
épületről Ő nem is hallotta milyen fontos épület volt, pedig so-
káig abban az utcában lakott!

A BarcsMédia – Híd Televízió tudósítása a 2020. 05. 18-i Bar-
csi Krónikák magazin műsorban látható. https://youtu.be/su4g-
6Z6yeSk

Köszönöm a könyvtárban dolgozók lelkes és kitartó munká-
ját!

n Sziács Lászlóné
igazgató, Barcsi Városi Könyvtár
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Olvasótábor a Barcsi Városi 
Könyvtárban

A Barcsi Városi Könyvtár 2012-ben 
modern, tágas, világos épületet kapott. 
Könyvtáros kollégáimmal együtt igyek-
szünk ezt az új környezetet, sokszínű, a 
helyi társadalom minden korosztályának 
igényeit kielégítő hellyé tenni. Továbbá 
szeretnénk, ha a jelenlegi igényeken túl-
mutatóan aktív közösségi pont lenne in-
tézményünk. A helyi közösségek számára 
innovatív programokkal, rendezvények-
kel kívánunk szolgálni, amellyel erősítjük 
a helyi identitást és kohéziót. Célunk vá-
rosunkban az intézményi-ágazati együtt-
működés kialakítása is. A fenti törekvé-
sek iránymutatása szerint a Barcsi Városi 
Könyvtárban már 12 alkalommal vártuk 
a gyerekeket olvasótáborba.

A program fő célja a gyermekek olvasó-
vá nevelése, a kommunikációs, metakom-
munikációs és digitális kompetenciáik 
fejlesztése. Emellett a könyvtárhasználati 
ismeretek megszerzése, elsajáítítása és gya-
koroltatása is fontos. Cél, hogy a gyerekek 
tapasztalják meg az irodalom, a könyvek 
adta kellemes perceket, s hogy tartalmas 
szabadidő-eltöltés közben minél több öröm-
teli élményhez jussanak a könyvtárban.

Az 5 napos nyári rendezvényt iskolás-
korú gyermekek számára hirdetjük meg. 

2019-bena táborunkban 27 diák vett részt, 
nagy részük alsós kisgyermek, de 4 felső 
tagozatos tanuló is volt. Részvételi díjként 
8500 forintot kértünk, ezt a teljes összeget 
programokra és a gyermekek étkeztetésé-
re fordítottuk, ami a szomszédos középis-
kolában zajlott.

A tábor központi helyszíne könyvtá-
runk földszintjén lévő nagy terem, amely 
kánikulában kicsit hűvösebb, s közvetlen 
kijárata van a zárt teraszunkra. A helyisé-
get a tábor kezdete előtti nap berendeztük 
székekkel, asztalokkal, hogy a gyerekek ott 
beszélgetni, játszani, enni-inni tudjanak. 
Kiraktuk a társasjátékokat, színezőket, pa-
pírokat, ceruzákat. Előkészítettük a kinti 
játékokat, a labdákat, hullahopp-kariká-
kat, ugróköteleket is.

Hétfőn örömmel vártuk a gyerekeket, 
akik többnyire vidáman érkeztek. Déle-
lőtt névtáblákat készítettünk, ismerkedős 
és önismereti játékokat játszottunk. Ezu-
tán a diákokat életkor szerint 2 csoportba 
osztottuk, így lettek „pirosak” és „sárgák” 
s a több programon eszerint vettek részt. 
A gyermekkönyvtárban könyvtárhaszná-
lati foglalkozást tartottunk mindkét cso-
port számára.Ezután játékos vetélkedővel 
rendszereztük és rögzítettük a megszer-

zett tudást. Ebéd után „Könyvmoly játék” 
következett az olvasótérben, ahol a kor-
osztálynak megfelelő irodalmi alkotások-
kal ismerkedhetett a piros csoport. Intéz-
ményünk udvarán közben felállítottak egy 
nagy csocsó játékot, ahol a sárga csoport 
tagjai élő csocsófiguraként játszhattak 
mérkőzést sok-sok nevetés közben. Aztán 
a csoportok helyet cseréltek.

Kedden a nagy melegben kerékpár-
túrára mentünk a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Dráva-Kapu Bemutatóközpontjába 
Drávaszentesre, amely könyvtárunktól 5 
km távolságra van. A bemutatóközpont 
előadótermében először a Dráva folyó ter-
mészeti értékeit bemutató kisfilmet néz-
tük meg, ezalatt a gyerekek kipihenték a 
tekerés fáradalmait. Ezután felmentünk 
a 13 m magas kilátóba, ahonnan a drá-
vaszentesi rétek csodálatos panorámáját 
láthattuk. Rövid gyalogtúrával megláto-
gattuk a gazdaságot, ahol az Őshonos há-
ziállat bemutató nyújt lehetőséget többek 
között a rackajuhok, a szamarak, a hucul 
lovak és a kecskék megismerésére.

A bemutatóközpont épületében pizzát 
ebédeltünk, aztán több csoportban meg-
tekintettük a kiállítást, amely élménysze-
rűen mutatja be a Dráva folyó térségének 
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legfontosabb élőhelyeit és az ott élő védett 
állatokat. Ezután újult erővel tekertünk 
vissza Barcsra. Könyvtárunkba visszaér-
kezve a hűs teremben papírállatokat készí-
tettünk.

Szerdán reggel mesével kezdtünk, egy 
helyi nagypapa jött el hozzánk, s olvasta 
fel a tűzoltós meséit, amelyet az unokái-
nak írt. A gyerekek érdeklődve hallgatták 
a szőnyegeken fekve, s ezután megnéze-
gették a tűzoltókról szóló ismeretterjesztő 
könyveket is. Nemsokára felkerekedtünk, 
s a helyi tűzoltóságra látogattunk. Ott-
kedvesen kalauzoltak minket, csaknem az 

egész épületben körbenézhettünk. Kipró-
bálhattuk az udvaron a tűzoltó tömlővel 
való „tűzoltást” is, persze csak a füvön.
Nagy élmény volt, hogy tűzoltóautóval 
vittek vissza minket a könyvtárba. Ebéd 
után a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs 
Központba mentünk, ahol a medencében 
már nyugodtan locsolhatták egymást is a 
gyerekek és felnőttek.

Csütörtökön elsétáltunk a vasútállo-
másra, majd vonattal utaztunk Szigetvár-
ra. Ott ismét gyalogoltunk a Szigetvári 
Zrínyi Várig, ahol a „Zrínyi 1566” progra-
mon vettünk részt. Tárlatvezetővel néztük 

meg a vár épületeit, kiállítótereit, műalko-
tásait, majd fegyverbemutatót láthattunk, 
amelyet korhű ruhában mutattak be. Egy 
étteremben elköltött ebéd után ismét vo-
natra szálltunk. Könyvtárunkba visszaér-
kezve volt még idő a Könyvmoly játékra és 
könyvek kölcsönzésére is.

Pénteken reggel egy nagy, csúszdás ug-
rálóvárat állítottak fel könyvtárunk előtt. 
Délelőtt ismét Könyvmoly játékot játszot-
tunk felváltva. A gyerekek saját kedvenc 
könyvünket is bemutathatták többieknek. 
A másik csapat pedig vidáman ugrált és 
csúszdázott, aztán cseréltünk. Ebéd után 
a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesü-
let képviselője tartott érdekes, diavetítéses 
előadást a résztvevőknek. Ezután vidám 
táborzáró következett. Volt csokievő-ver-
seny, üdítőivó-verseny, barkácsolás, ugrá-
lás. A résztvevők szüleivel érkező testvérek 
is kipróbálhatták a barkácsolást, ugrálást, 
csúszdázást, s természetesen könyveket is 
kölcsönözhettek maguknak.

Az együtt töltött 5 nap alatt szorosabb 
kapcsolat alakult ki a gyermekek és a 
könyvtárosok között. A kisdiákok és test-
véreik is aktív könyvtártagok lettek, s re-
méljük, sok kellemes élmény maradt meg a 
lelkükben könyvtárunkkal kapcsolatban.

n Gurdánné Sebeszta Szilvia
könyvtáros – Barcsi Városi Könyvtár
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Az irodalom másik arca
2019. november 14-én került sor az első fejlesztő biblioterá-

piás foglalkozásra a marcali könyvtárban. Az új szolgáltatás-
ként bevezetett irodalomterápiának nagy sikere volt a részt-
vevők körében. A zárt csoportot a Vakok és Gyengénlátók 
Somogy Megyei Egyesületének Marcali kistérségi csoportjá-
nak tagjai alkotják. A téma sokszor reflektál a résztvevők életé-
ben történt különböző eseményekre, ami még hatékonyabbá és 
személyesebbé teszi a történetek feldolgozását. Ebből kifolyólag 
miden alkalommal más kérdéskörre épül, így változatosak a 
megbeszélt művek is. A mesétől kezdve, a karcolaton át a re-
gényrészletig sok műfajjal találkoztak már a csoporttagok. Drá-
mapedagógiai elemek színesítik az alkalmakat, melyek mindig 
az adott témához kapcsolódnak, segítve a ráhangolódást, vagy 
épp a levezetést. A kellemes légkörhöz hozzájárul egy-egy bögre 
tea, valamint egy kis házi sütemény, melyet mindig otthonról 
hoznak, és együtt fogyasztanak el a foglalkozás után.

A vészhelyzet alatti kényszerű zárva tartás idején sem sza-
kadt meg a kapcsolat a csoporttal. Kisebb létszámmal ugyan, 
de telefonon keresztül több alkalommal is megtartottuk a fog-
lalkozásokat. Az így feldolgozott történetek is adtak bőven be-
szédtémát és gondolkodnivalót. A megfelelő művek egy ilyen 
helyzetben még nagyobb hatással bírnak. Ezt szem előtt tartva 
igyekeztünk az egyesület tagjainak életét kicsit megkönnyíteni, 
színesebbé tenni a veszélyhelyzet alatt.

n Horváth Bernadett Nikoletta
könyvtáros – Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
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Szamaras zarándok Somogyban
Illusztris vendég látogatott el a kaposvári Takáts Gyula Me-

gyei és Városi Könyvtárba. Rocinanténak hívják, szürke (vagy 
barna?) csacsi. Több mint hat éven át vándorolt a spanyolországi 
El Caminón gazdájával, Banka Rolanddal (Rolandante) együtt. 
Egy szép októberi hétfő délután érkeztek némi késéssel, aminek 
az oka nyilván egy kis „makacskodás” lehetett.

Sok érdeklődő gyűlt össze a vendégek tiszteletére, köztük 
gyerekek is, akiket nem kétséges, hogy „ki” érdekelt legjobban. 
Kiabáltak, szaladgáltak, élvezték a könyvbemutatót.

Mert az esemény igazából könyvbemutató volt. Banka Roland  
A szamaras zarándok című könyvéről beszélgetett a szerző és Ja-
kusovszky Dorina. Vándorina két alkalommal is megjárta a Cami-
nót, másodszorra Kaposvárról indult el gyalog Santiago de Com-
postelába, és tett meg majdnem fél év alatt kb. 3500 kilométert.

Most azonban Banka Roland könyvéről esett szó, aki ere-
detileg magyar- és filozófiatanár. Egy krízis kapcsán döntött 
a Camino bejárása mellett. Sok humorral mesélt kalandos in-
dulásáról, elhatározásáról, hogy szamárral teszi meg az utat, a 
módról, ahogyan a csacsira szert tett – furulyázással –, az út 
előtti és út utáni szemléletéről és sok minden másról, amit nem 
tudok itt most visszaadni, a könyvében azonban színesen, érde-

kesen leírja mindezt. A találkozóra a könyvtár mögött, a hátsó 
teraszon került sor. A hűvösödő őszi estében a könyvtár dolgo-
zói forró teával kínálták a vendégeket. Remélhetőleg mindenki 
jól érezte magát, nemcsak a csacsi, aki a finom friss fű mellé egy 
zacskó répát is kapott.

A könyvet népszerűsítő gyalogturné somogyi útvonalának 
két másik állomása Bálványos és Marcali volt.

n Lelovics Béláné
könyvtáros – tgymvk
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Könyvmoly tábor
Idén második alkalommal kapott lehetőséget könyvtárunk, 

hogy részt vegyen a Marcali Város Önkormányzata, valamint 
a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által 
szervezett ingyenes nyári tematikus programsorozatban.

A Könyvmoly 
tábor fő célkitűzé-
se a gyermekek 
olvasóvá nevelése, 
a társas kapcsola-
tok elmélyítése és 
a városi könyvtár 
szolgáltatásainak 
megismerése volt. 
Mindezt gyermek-

könyvtárosként megpróbáltam játékos feladatokkal, bemuta-
tókkal, kreatív foglalkozásokkal elérni.

Az öt napos tábor végére nagyon összetartó, jó kis csapat ko-
vácsolódott össze, annak ellenére, hogy a gyerekek korosztálya 
nagyon vegyes volt. A programnak helyet adó Bernáth Aurél 
Galéria jó választásnak bizonyult. Az épületet körülölelő park 
fái alatt kellemes volt az idő még a legnagyobb melegben is, il-
letve csodaszép környezetben játszhattunk együtt.

Természetesen a hét minden napján jelen volt a könyvtár, az 
olvasás valamilyen formában. Janikovszky Éva: Kire ütött ez a 
gyerek? című műve alapján rövid családi konfliktusokat adtunk 
elő, oldottunk meg. Készítettünk saját ex libriseket is a helyi 
múzeumpedagógussal, illetve megalkottuk a tábori kis könyv-
tárat is.

Nagy hangsúlyt fektetettem arra is, hogy megmutassam a 
gyerekeknek, milyen újdonságokkal találkozhatnak könyvtá-
runkban, mennyi modern technológia található meg intézmé-
nyünkben. A fiataloknak meg kell mutatni, hogy a könyvtár 
nem egy elavult dolog, hanem egy felfedezésre váró, lehetősé-
gekkel teli közösségi tér. A heti programot színesítette látoga-
tásunk a városi fürdőben, valamint a MarcLali Játékkuckóban.

Örömteli felkérés intézményünknek egy ilyen tábor meg-
tartása, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy minden sikeres 
program és rendezvény becsalogatja hozzánk az olvasókat.

n Horváth Gabriella
könyvtáros – Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
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A SZAKMA SZÉPSÉGE…
Kb. 15 évvel ezelőtt, szombati ügyelet a könyvtárban.
Nyugodt, csendes tavaszi hétvége. A gépek zümmögését 

csupán néhány öregúr csendes beszélgetése szakítja meg, 
akik napi rendszerességgel vitatják meg a napilapok híreit. 
Néha vitatkoznak egy jót, de ha valamelyikük nem jön, a 
másik már hiányolja, és kicsit bizonytalanul kérdezi meg tő-
lünk: „ugye nincs semmi baj, jön majd 
a barátom”… Páran a gépek előtt ülve 
olvasgatják a leveleiket vagy épp keres-
gélnek valamit. A kinti kölcsönzés zaját 
lecsillapítja a csukott bejárati ajtó. A kel-
lemes tavaszi napsütés melegét minden-
ki szívesen fogadja és mint a verebek, a 
nyitott ablak mellett tömörülnek az új-
ságot olvasók.

Egyszer csak nyílik az ajtó, és beóva-
kodik egy idős néni. Fehér haján meg-
csillan a neonlámpa fénye. Ruhája kicsit 
kopott, de tiszta. Rajta is meglátszik a 
kor, mint a viselőjén.

Kicsit bizonytalanul néz körül, mint 
aki még sosem járt itt, majd felfedez a 
pult mögött.

Segíthetek? – kérdezem.
Megáll előttem és nagyot sóhajt: – Fo-

lyik a wécémben a víz.
Meglepetten nézek rá, nem értem, ezt 

most miért mondja nekem?
Látja rajtam, hogy nem értem a hely-

zetet, erre magyarázni kezd:
– Folyik a vécémből a víz. Nem tu-

dom, miért, és senki nem segít. A ház-
ban, ahol lakom, csupa idióta a szom-
szédom. Nem tudtam, hova menjek, és 
akkor eszembe jutott a könyvtár. Segít-
sen nekem!

Tanácstalanul néztem rá. Én most 
mit csináljak?

– Hívjon nekem szerelőt! Most ide leülök, és addig el 
nem megyek, amíg nem segít.

Mit csinálhat ilyenkor egy könyvtáros? Megpróbálok se-
gíteni.

Akkor még nem volt ekkora internetes adatbázis, így ma-
radtak a hirdetések, a kisokosok és egyéb nyomtatott anyag. 
Elkezdtem hát keresgélni.

A néni csendesen ült velem szemben, és le nem vette a sze-
mét rólam. Hosszas keresgélés után találtam kb. 10 víz-gáz 
szerelőt, aki szóba jöhet. Elkezdtem sorban hívogatni őket.

Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, de arra nem számí-
tottam, hogy ennyire nehéz lesz.

Négy szerelő fel sem vette a telefont. Kettőnek a száma 
már nem élt. A többiek felvették, de közölték velem, hogy 

nagyon sok a dolguk és különben is, hogy képzelem, hogy 
szombaton ők bárhova kimennek ilyen kis munkáért… Már 
én is kezdtem elkeseredni, amikor az utolsó telefonhívást 
végre siker koronázta.

Miután – sokadszorra – elmondtam mi a gondom, a sze-
relő megkérdezte, hova menjen?

Szóltam a néninek, aki olyan boldogan 
„ugrott” fel a székből, hogy majdnem 
keresztül esett az asztalon. Kérdeztem: 
Hol folyik a víz? Hát a fürdőszobában – 
mondta. De hol? Hát otthon.

Végül nagy nehezen sikerült megtud-
nom a címet is. Megbeszéltük a szerelő-
vel, hogy menjen haza a néni, és mire ha-
zaér, addigra ő is ott lesz és megcsinálja 
a wc-t.

Nem tudom leírni a néni arcára kiülő 
boldogságot. Nagyon köszönte, megsi-
mogatta az egeret fogó kezemet, és ha-
zasietett.

Örültem, hogy végül sikerült segíteni. 
Jó érzéssel folytattam a munkámat.

Kb. két óra múlva ismét megjelent a 
néni. Rémülten néztem rá, most mi lehet 
a gond. Mégsem ment a szerelő?

De szerencsére nem volt semmi baj, 
sőt! Boldogan mesélte, hogy tényleg ott 
várta már a szakember, aki meg is csi-
nálta a WC-t, már nem folyik, és alig 
kért valamit. Most csak azért jött vissza, 
hogy még egyszer megköszönje a segít-
ségemet, és a jó Isten áldjon meg, amiért 
nem zavartam el egy 84 éves öregasz-
szonyt, hanem szó nélkül segítettem. 
Hiába lakik társas házban, senki sem 
segített neki, mindenki lerázta, de ben-
nünk nem csalódott. Most hazamegy és 
lefekszik, mert nagyon elfáradt. Azért 
jött csak vissza, hogy elmondja még azt 

is, hogy bár csalódott az emberek többségében, de szeren-
csére mindig van valahol egy jótét lélek, aki emberszámba 
veszi a megkeseredett, tanácstalan, segítségre szoruló idő-
seket. Köszönöm!

Látszott rajta, hogy tényleg elfáradt. Sokkal lassabban in-
dult haza, mint az előbb, de sokkal boldogabban, és ez en-
gem is boldoggá tett.

Elgondolkodtam azon, hogy milyen jó az, hogy sok min-
denhez hozzáférünk egy könyvtárban, amivel segíteni tu-
dunk ( még ha ez nem is tipikus könyvtári feladat) és milyen 
különös eseteket produkál néha az élet...

Azért jó volt ez a hétvégi ügyelet. Vegyes, de mégis kel-
lemes érzésekkel gondolok vissza rá azóta is. Ez a szakma 
szépsége...

n Barabás Katalin
könyvtáros – tgymvk
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A marcali 
könyvtár  
a tavaszi 
karantén alatt 
sem pihent!

A karantén ideje alatt, miközben több intézmény kényszer-
pihenőt tartott, a marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 
a bezártságot hasznosan töltötte a nyolc évente esedékes állo-
mányellenőrzés előrehozásával. A leltározás a nyári hónapok-
ban lett volna esedékes, valószínűleg június vagy július hónap-
ban, amelynek ideje alatt a könyvtárat két hétre be kellett volna 
zárni. Így viszont amíg a könyvtár nem nyithatott ki, „nyugodt 
körülmények közt” folyhatott a munka.

Az olvasók nagyon hiányolták a könyvtárat, és szintén nagy 
igény volt egyéb szolgáltatásaink iránt is, mint például a fény-
másolás, nyomtatás, szkennelés.

Ezt a két problémát a könyvtár dolgozói úgy oldották meg, 
hogy a leselejtezett könyvekből egy „könyvteraszt” hoztak létre. 

A selejtezésre ítélt könyveket kihelyezték az előtérben lévő han-
gulatos teraszra, ahonnan az érdeklődő olvasók hazavihették a 
nekik tetsző köteteket. Ez a kezdeményezés nagy örömöt oko-
zott a könyvtárba járóknak, és jó visszhangot keltett városszer-
te, még a Somogyi Hírlapban is megemlítették.

Ugyanakkor – természetesen a helyi önkormányzat en-
gedélyével – a könyvtárban elérhetővé váltak a már említett 
reprográfiai szolgáltatások is, persze az olvasók nem mehettek 
be az épületbe, a szolgáltatás „ajtón keresztül történt”.

A nyitás után visszaállt a régi rend, mind a kölcsönzés, mind 
az egyéb szolgáltatások tekintetében, az olvasók nagy örömére.

n Berta Bálint
könyvtáros, Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali

Új termék és szolgáltatások  
a könyvtárban

A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár és Marcali Város Ön-
kormányzata 2019-ben sikeresen pályázott TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00076 és TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00077 azo-
nosítószámú pályázatokon. Az intézményben megvalósult két 
sikeres projekt eredményeként a könyvtárban lehetőség nyílt 

a XXI. század technológiájának kipróbálására és tanulására. 
Ennek érdekében két régi raktárhelyiség került felújításra. Egy 
helyiség a  virtuális valóság (VR)  megismerését és használatát 
teszi lehetővé, egy másikban pedig 3D nyomtatók, 3D szkenne-
rek és lézervágó gép áll az érdeklődők rendelkezésére.
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Az egyik teremben kipróbálható virtuális valóság (Virtual-
Reality), ami egy olyan technológia, aminek segítségével azon-
nal egy teljesen más világban érezhetjük magunkat. A kezünk-
ben levő kontrollerek segítségével úszhatunk az óceán mélyén, 
kipróbálhatunk sportágakat vagy próbára tehetjük ügyességün-
ket is.

A terem 6 éves kor felett mindenki számára látogatható, egy-
szerre maximum négy fő veheti igénybe, terembérleti díj elle-
nében. A szórakozásra vagy az oktató jellegű játékokra vágyók 
közel negyven élmény közül kedvükre válogathatnak a rendel-
kezésükre álló időben.

A másik helyiségben pedig egy 3D oktatóterem jött létre, 
amiben helyet kaptak a 3D nyomtatók, 3D szkennerek, érintő-
képernyős digitális tábla és lézervágó gép is. Ebben helyiségben 
láttuk vendégül többször a helyi Berzsenyi Dániel Gimnázium 
kiemelt informatikai osztályának és a számítástechnika szakkö-
rének tanulóit. Az alapfogalmak és a szükséges elméleti anyag 

ismertetése után a tanulóknak lehetőségük nyílt a gyakorlatban 
is kipróbálni a tervezés és a nyomtatás fázisait. Térbeli model-
lezőprogram segítségével csoportokra osztva készítettek hajót, 
névtáblát, fogaskereket, poharat és műszerdobozt. Minden csa-
pat sikeresen oldotta meg a feladatokat, melyek közül a kivá-
lasztott munkákat közösen nyomtatták ki a könyvtár 3D nyom-
tatóival.

n Buzás János
rendszergazda, Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
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MKE Somogy Megyei 
Szervezete hírei

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete által 
szervezett 2019. április 16-án a marketing és PR lehetőségei a 
könyvtárban című szakmai napján tartotta az MKE Somogy 
Megyei Szervezete Tisztújító közgyűlését, melyen Dr. Pintérné 
Kék Krisztina lemondott elnökségéről, és könyvtárunk igazga-
tóját, Horváth Pétert választották meg a tagok helyette. Titkár 
és tanácsi képviselő pedig Hertelendy Helga gyerekkönyvtáros 
kapott bizalmat tagjainktól.

Tevékenyen is részt veszünk az egyesület életében. Programo-
kat szervezünk, és a gazdasági ügyeket intézzük, tájékoztatjuk 
tagjainkat. Ez az élő kapcsolat már évek óta fennállt, hiszen jó 
pár egyesületi tag dolgozik könyvtárunkban.

A 51. Vándorgyűlésen Székesfehérvárott H. Molnár Katalin 
kolléganőnk és tagtársunk kapta a könyvtár kiadásában 2018-
ban megjelent Lamping József (1881–1939) A század eleji Kapos-
vár építészete c. könyvéért a nívós Fitz-díjat.

November 19-én a könyvtár születésnapja alkalmából ren-
dezett szakmai nap és törzsgárda ünnepség keretében pedig az 
egyesület a hagyományok szerint tartotta meg taggyűlését és 
éves programterv ismertetését az első napirendi pontban.

Szerveztünk egy szakmai kirándulást december 20-án Graz-
ba, a nemzeti tartományi könyvtárba, amelyből természetesen 
az adventi vásár sem maradhatott ki.

Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését, hiszen az MKE a 
legnagyobb országos szakmai szervezet, amin keresztül az ér-
dekképviseleten felül könnyebben lehet megismerni a megye és 
az ország könyvtárosait. 

A tagságról bővebb információt az alábbi címen lehet ta-
lálni: 

http://www.mkesomogy.hu/content/jelentkezés

n Hertelendy Helga
gyerekkönyvtáros, tgymvk

Kiállítás a Petőfi Sándor 
Emlék könyvtárban

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvár Petőfi Sándor Em-
lékkönyvtára

7400 Kaposvár, Honvéd u. 1-3, Tel.: 82/320-232, http://www.
mvkkvar.hu/fiok/petofi/index.php

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár egyetlen jelenleg is 
működő fiókkönyvtára a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, amely 
szép számú olvasótáborral rendelkezik. Örömmel szolgálja ki a 
legkisebbektől a szép korúakig terjedő olvasókat és olvasmány 
igényeiket. Lelkesen terjeszti a kultúrát a gyermekeknek szóló 
foglalkozásoktól indulva egészen a kiállításokig minden terü-
leten.

A Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban 2020.03.05-én került 
megrendezésre Pászti Péter Pontosítsunk című történelmi és tu-
dományos témájú kalligráfiai kiállítása.

A kiállítást Wágner Zita nyitotta meg, mellette az alkotó is 
szólt pár szót és egy gitárral előadott dallal zártuk a megnyitó 
beszédeket. Zita beszédében elhangzott többek között, hogy a 
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könyvtár milyen régóta biztosít helyszínt 
különböző rendezvényeknek, és beszélt 
a kalligráfia eredetéről, jelentéséről, ér-
dekességeiről. Péter elmesélte az érdek-
lődőknek, hogy az aktuális téma ötlete 
hogyan és honnan jött nála, továbbá, mi 
a célja velük. A kiállításon részt vett egy 
középiskolai osztály, több olvasónk, és 
új vendégek is megtiszteltek bennünket. 
Jó hangulatúra sikeredett a rendezvény, 
és Péter örömmel mutatta meg, hogyan 
születik meg egy betű vagy szöveg a keze 
alatt szépírással. A kiállítást a falakon elhelyezett képek és egy 
a ki nem került képekből álló vetítés alkotja. Az alkotó azzal 
az ígérettel zárta a kiállítását, hogy jövőre is visszatér hozzánk 
újabbal.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hi-
rek/2020/03/06/a-beturajzolas-muveszete.html

14 kép a falakon és számos további raj-
zolt betűcsoda számítógépen vezeti be a 
nézelődőt a kalligráfia, a szépírás világá-
ba.

Az alkotó egy készülő kódex első írásait 
szedte egy csokorba, melyek írásképük-
ben és témájukban is igen szerteágazók. A 
megnyitón az alkotó kiemelte, hogy célja 
egyrészt ennek a több ezer éves múltra visz-
szatekintő művészeti ágnak a bemutatása, 
másrészt pedig egyfajta ismeretterjesztés, 
mivel a megrajzolt, megírt szövegek külön-

böző történelmi korokról, személyekről árulkodnak. A látogatók 
olvashatnak Mátyás királyról éppúgy, mint Dugovics Tituszról, 
Erzsébet királynéról, vagy éppen a golyóstoll történetéről.

n Zsidákovits Zita
fiókkönyvtáros, Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

A  
TAKÁTS GYULA  
MEGYEI  
ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁR 
FALAI  
KÖZÖTT
n Varga Dávid

kölcsönző könyvtáros, tgymvk
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Médiatárunk bemutatása
A Médiatár a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár első 

emeletén található, ahol közel 6000 film kölcsönözhető, legna-
gyobb részük DVD-n, kb. 300 film videokazettán. Ezenfelül a 
médiatár állományához tartozik még több száz CD is (hangos-
könyv, zene).

Igyekszünk időtálló gyűjteményt építeni, így az új kiadá-
sú filmeken kívül olyan műveket vásárolunk, amelyek sok év 
múlva is érdeklődésre tarthatnak számot. Ilyenek elsősorban a 
magyar filmek, az életrajzi-, a művészfilmek, az irodalmi adap-
tációk, és egyes rendezők alkotásai. Az állományunkban meg-
találhatók olyan DVD-k is, amelyeknek filmtörténeti értékük 
van vagy díjakat nyertek, illetve távoli országokban készültek, 
a helyi gondolkodást mutatják meg. Csak ritkán veszünk akció- 
és horrorfilmeket, thrillert. Nemcsak drámák, hanem vígjáté-
kok, animációs- és dokumentumfilmek is helyet kapnak gyűj-
teményünkben.

Megtalálhatók az Arcanum Digiális Tudománytár által 
DVD-n kiadott, a legismertebb századeleji történelmi, művé-

szeti, földrajzi folyóiratok kereshető, hasonmás formában. Ez 
nagy segítség lehet a kutatók számára.

A videofilmek között DVD-n meg nem jelent, nagyrészt mű-
vészi értékű filmek és tévéjátékok, magyar irodalmi alkotások 
adaptációi találhatók.

A könyvtárunkba látogatók a médiatári jegy megvásárlásá-
val audiovizuális dokumentumok használatát vehetik igénybe.  
A kiválasztott dokumentumokat helyben is használhatják, de ki 
is kölcsönözhetik egy hétre. Egyszerre mindösszesen öt darab 
audiovizuális dokumentum kikölcsönözésére van lehetőség.

Bízunk benne, hogy a mostani film- és zenehasználati szoká-
sok korában is lesznek, akik felfedezik és megtalálják a könyvtár 
gyűjteményét, és örömüket lelik benne!

n Lelovics Béláné, Kinga
feldolgozó könyvtáros – tgymvk

n Horváth Roland
médiatáros – tgymvk

VAKRANDI
2020-ban hatodik alkalommal leptük meg Vakrandival ol-

vasóinkat. Már-már hagyománnyá vált, hogy Valentin napon 
becsomagolunk népszerű könyveket a felnőttek és a gyerekek 
számára. A játék arról szól, hogy egy-egy olvasmány iránt ne 
legyen előítéletük, otthon szembesüljenek a meglepetéssel. Nem 
titkolt célunk, hogy az olvasást népszerűsítsük akciónkkal úgy, 
hogy olvasóink nem láthatják a könyv borítóját, nem fogják is-
merni a könyv címét és szerzőjét sem.

Több mint száz szépirodalmi könyvet csomagoltunk be, vol-
tak benne verseskötetek, romantikus történetek és krimik is. 
A tapasztalatok alapján csak nagyon ritkán hoztak vissza úgy 
könyveket, hogy nem olvasták volna el. Minden évben bízunk 
abban, hogy sok érdekes olvasmány talál olvasóra, és igazán kel-
lemes élményekkel gazdagodnak majd olvasóink.
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/vakrandi-egy-
konyvvel-miert-ne-2101335/
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Farsang a könyvtárban

A kaposvári farsangi programokhoz 
csatlakozva a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár dolgozói minden évben 
más-más maskarába bújnak farsang ide-

jén, hogy ezzel is színt vigyenek könyvtá-
ruk életébe. De nem csak a könyvtárosok, 
hanem az ide látogató csoportok is szíve-
sen vettek részt a kezdeményezésben.
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Tetris challenge  
a könyvtárban

Bár nem a sajátunk az ötlet, de a megyei könyvtár mun-
katársai szívesen csatlakoznak mások által meghirdetett 
kihíváshoz is. Korábban (2016-ban) már csatlakoztunk a 
Mannequin challenge-hez, most pedig a Tetris challenge 
mozgatta meg kreatív könyvtárosaink agytekervényét. 
(tgymvk képet lásd a címlapon!)

Nincs időm olvasni kihívás
A Nincs időm olvasni kihívást a televízióból ismert híradós 

műsorvezető, Szabados Ágnes indította 2017-ben azzal a céllal, 
hogy népszerűsítse és megszerettesse a fiatalokkal is egyik ked-
venc elfoglaltságát, az olvasást.

A kihívás lényege, hogy a résztvevők minden hónapban lega-
lább 1 könyvet elolvassanak az Ági által meghatározott témában. 
A kezdeményezéssel mára csaknem 25  000 lelkes olvasótábort 
gyűjtött maga köré, akik aktív közösséget alkotnak a facebookon 
(https://www.facebook.com/groups/nincsidomolvasnikihivas/) 
és az instagramon (@nincsidomolvasnikihivas). Az egyes havi 
témákhoz záporoznak a jobbnál jobb ötletek, szívesen osztanak 
meg egymással olvasmányélményeket és segítséget is szoktak kér-
ni a tagoktól, ha konkrét témában keresnek jó olvasnivalót. Min-
den hónapban meghatároznak egy közös olvasmányt is, melyről 
megadott időpontban online beszélgetnek az ötletgazdával.

A kihíváshoz könyvtárunk is csatlakozott, minden hónapban 
frissítjük a „NIOK asztal” kínálatát és a moly.hu virtuális polca-
in (https://moly.hu/tagok/konyvtarkaposvar/polcok) ajánlunk 
a témákhoz megfelelő műveket.

Ízelítő a korábbi témákból:
 n 2020. szeptember: egy könyv, ami a jövőben játszódik
 n 2020. augusztus: egy könyv, amelyben a művészeteké a fősze-
rep!

 n 2020. július: egy kötet Ernest Hemingwaytől
 n 2020. június: egy krimi(ez volt 2019-ben legnépszerűbb, ezért 
választotta)

 n 2020. május: egy könyv, amelynek a címe alliterál
 n 2020. április: egy könyv a saját polcodról, amit még nem ol-
vastál (a vírushelyzet miatt)

 n 2020. március: egy mesekönyv (Csukás Istvánra emlékezve)
 n 2020. február: egy könyv, aminek a címében a szív szó szerepel
 n 2020. január: valami francia
Ajánlóinkat minden hónap elején megosztjuk könyvtárunk 

facebook oldalán (https://www.facebook.com/konyvtarka-
posvar/) és az instagramon (@konyvtarkaposvar) is. Keressék 
posztjainkat, csatlakozzanak a kihíváshoz, olvassanak velünk, 
mert Szabados Ági szavaival élve: olvasni menő!

n Horváth Judit
tájékoztató könyvtáros – tgymvk
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Rocklegendák a könyvtárban
A RockLegendák 

a könyvtárban a Ta-
káts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár 
rendezvénysoroza-
ta, melynek kereté-
ben a hazai rockzenei élet ikonjaival ta-
lálkozhatnak a könyvtárlátogatók. A 2019 
novemberében indult kezdeményezés első 
vendége Révész Sándor, a Generál és a Pi-
ramis együttesek EMeRTon-díjas énekese 
volt. 

Az énekes életútját átfogó beszélgetős 
este teltházas esemény lett. A második 
alkalommal Horváth Attila dalszövegírót 
láttuk vendégül idén februárban hasonló-
an nagy érdeklődés mellett. A harmadik 
esemény szervezése a pandémiás helyzet 
miatt félbe maradt, de reményeink szerint 
hamarosan újabb legendás vendéget kö-
szönthetünk a könyvtárban.

Vendégünk  
volt  
Molnár 
Piroska

2020. március 4-én kaposvári évtizedeiről be-
szélgetett Molnár Piroska színművésszel, városunk 
legújabb díszpolgárával Varga István a Takáts Gyu-
la Megyei és Városi Könyvtárban. A Csiky Gergely 
Színház egykori színésze több mint 25 éven keresz-
tül erősítette a társulatot.



24  k ö n y v t á m a s z

PÁLYÁZATI HÍREK ■ PÁLYÁZATI HÍREK ■ PÁLYÁZATI HÍREK ■ PÁLYÁZATI HÍREK

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE 
KAPOSVÁRON

A Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár együttműködik a TOP-6.9.2-
16-KA1-2017-00001 azonosítószámú 
„Helyi identitás és kohézió erősítése Ka-
posváron” elnevezésű projekt megvaló-
sításában, amely Kaposvár négy város-
részét érinti (Északnyugati városrész, 
Donner–Rómahegy városrész, Toponár–
Répáspuszta–Fészerlak–Deseda, Kapos-
füredi városrész). A projekt átfogó célja, 
hogy a helyi identitás és kohézió erősöd-
jön, a városrészek és a város megtartó 
ereje növekedjen, az aktív állampolgári 
részvétel elérésével és fenntartásával a 
civil lakosságot érintő döntésekben való 
részvétel, felelősségtudat növekedjen, 

ezáltal az önálló kezdeményezések növe-
kedjenek, a lakosság életminősége javul-
jon. A könyvtár több tevékenységet lát el 
a projekt során, ide tartozik a Közösségi 
információs pontok működtetése a cél-
területi városrészekben, melyek feladata 
a közérdekű információk szolgáltatása, 
tájékoztató kiadványok és prospektusok 
közvetítése, aktuális közösségi progra-
mok hirdetése. Ismeretterjesztő előadá-
sok szervezése, melyek célja, a hasznos, 
informatív és/vagy szórakoztató prog-
ramlehetőségek biztosítása a célterületen 
élő közösség számára. A jövőben meg-
rendezésre kerülnek a gyalogosok és ke-
rékpárosok biztonságos közlekedést célzó 

szemléletformáló Közlekedésbiztonsági 
programok is.

A projektről bővebben információ el-
érhető a http://www.mvkkvar.hu/identi-
tas/linken.

n Herke Orsolya
tgymvk

Örömmel töltött el, hogy részt vehettem 
a pályázatban egy számomra nagyon fontos 
témával, és ezáltal olyan iskolában tanuló 
diákokhoz juthattam el, ahol még nem vol-
tam. Plakátunkon az a cím szerepelt, hogy: 
„Elfogadsz barátodnak?”. A foglalkozás a 
toleranciáról, elfogadásról szólt, amit egy 
témához és korukhoz passzoló mesével ve-
zettem fel a tanulóknak. Ezt követően arról 
beszéltünk, hogy milyen fogyatékosságok 
vannak, hogy kezeljük ezeket és hogyan 
tudjuk segíteni ezeket az embereket. Játékos 
feladatokkal kipróbálták a gyerekek, hogy 
hogyan élhetnek ők, pl. szembekötéssel kel-
lett írniuk, rajzolniuk. Nagyon élvezték a 
játékos tanulást, így jobban megmarad a tu-
datukban, mint egy felolvasott szöveg. Véle-
ményem szerint fontos ekkora gyerekekkel 
is beszélni erről, mert érdeklődőek, tanu-
lékonyak és empatikusabbak. Köszönöm 
a lehetőséget, sokat tanultam belőle én is.
n Zsidákovits Zita

fiókkönyvtáros, 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, Kaposvár
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KALANDTÚRA A MESEERDŐBŐL A DIGITÁLIS 
RENGETEGBE 

A Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár EFOP-3.2.2-16-2016-00208 
projektazonosító számú, című pályázata, 
amely 2018. 07. 01-től 2019. 12. 31-ig tartott, 
sikerrel zárult.

Célunk volt, hogy a magunk eszkö-
zeivel segítsük a nevelési intézményeket 

az iskolán kívüli foglalkozásokkal, ame-
lyekbe bevonjuk a gyerekeket, az óvodá-
soktól egészen a középiskolás korosztá-
lyig. Elsődleges szempontunk volt, hogy 
erősítsük a nevelési-oktatási és a kultu-
rális intézmények közötti partnerséget és 
fejlesszük a köznevelésben résztvevő ta-

nulók és az óvodai nevelésben résztvevő 
gyermekek tudását és készségeit nem for-
mális és informális tanulási eszközökkel.

A másfél éves projektet alapos előké-
szítés előzte meg, s az életkori sajátossá-
gokat figyelembe véve szerveztük meg az 
összejöveteleket.

A könyvtárunk 17 oktatási intézmény-
nyel működött együtt, két óvodával, 
kilenc általános iskolával és hat közép-
iskolával. A tanévhez igazított foglal-
kozásokon: kulturális órán, témahéten, 
olvasótáborban, vetélkedőkön, családi 
olvasóklubon és kiscsoportos fejlesztésen 

vehettek részt a gyermekek. A pályázat 
különböző heti és havi rendszerességgel 
megtartott, tanítási órán kívüli alkal-
makon a gyerekeknek érdekes, újszerű 
és változatos tanulási lehetőséget bizto-
sított az elmúlt 3 félévben. Számunkra 
a legnagyobb kihívás volt, hogy a prog-
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rammal elérjük a tiniket is, ugyanis az ő 
korosztályukban a legnagyobb a lemor-
zsolódás, míg kisiskolásként rendsze-
resen betérnek hozzánk, felsős korukra 
elmaradoznak. Ezért a pályázati pénzből 
kialakítottunk egy tinisarkot, s bízunk 
benne, hogy a gyermekek óvodás kortól a 
felnőtt korukig rendszeres könyvtárhasz-
nálók lesznek.

A projektben 1313 fő 7-24 éves kor kö-
zötti gyermek és fiatal felnőtt, valamint 
48 fő óvodás vett részt. A résztvevőknek 
32%-a hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetű volt.

A projekttel a könyvtár és a nevelési-ok-
tatási intézmények hosszú távú együtt-

működése folytatódik, ami a könyvtári 
szolgáltatások gazdagodását és a résztvevő 
tanulók kompetenciafejlesztését segíti elő. 
A projektről bővebb információt a honlap 
– http://www.mvkkvar.hu- erre a célra ki-
alakított aloldalán olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében, 29.991.317 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásból valósult meg.

Projektmenedzsment:
n Dr.Nagyné Németh Ilona 

szakmai vezető, tgymvk
n Kulcsárné G. Ibolya 

projektmenedzser
n Palka Erzsébet 

pénzügyi vezető
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AZ ÉN KÖNYVTÁRAM 
EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001 

azonosítószámú pályázat.
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek” program könyvtári pro-
jektje „AZ ÉN KÖNYVTÁRAM” címen 
valósult meg, 2017. február 1. és 2020. ja-
nuár 31. között. A projektben a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, az OSZK Könyv-
tári Intézete, az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum valamint a 19 me-
gyei könyvtár vett részt, így a Takáts Gyu-
la Megyei és Városi Könyvtár is.

„Az én könyvtáram” legfőbb feladata, 
hogy a közkönyvtárak segítsék, támogas-
sák a közoktatást, erősítsék az együttmű-
ködésüket azáltal, hogy minél több óvo-
dás, iskolás és fiatal számára programokat 
szerveznek a közkönyvtárban.

Ennek érdekében olyan könyvtári jó 
gyakorlatokat gyűjtöttek össze a projekt-
ben résztvevő szakemberek, melyek célja 
az olvasáskultúra fejlesztése, a digitális 
írástudás közvetítése, a könyvtárhaszná-
lat, az információkeresés és a szövegértés 
fejlesztése. Több száz jó gyakorlatból 90 
könyvtári foglalkozás, vagyis mintaprog-
ram kidolgozására és kipróbálására ke-
rült sor országszerte. A kaposvári megyei 
könyvtár a kidolgozók és a kipróbálók 

között is szerepelt. A Takáts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár könyvtárosa, Balogh 
Melinda fejlesztette ki a „Sherlock Hol-
mes nyomában” című könyvtárhasználati 
vetélkedőt, mely bekerült a 90 mintaprog-
ram közé. A programok közül a kapos-
vári könyvtár gyermekkönyvtárában „A 
könyv útja” című foglalkozást Hertelendy 
Helga keltette életre. Célja, hogy a 10-12 
éves korosztály megismerje hogyan ké-
szül a könyv, milyen részei vannak annak, 
hogy jut el a könyvtárba és onnan az ol-
vasóhoz. A program játékosan és interak-
tív módon ismerteti meg a gyerekekkel a 
könyvek és a könyvtár világát.

Ezek a mintaprogramok bárki számára, 
ingyenesen elérhetők és szabadon felhasz-
nálhatók. Nagy segítséget jelenthetnek 
könyvtárosoknak gyermekfoglalkozások 
kidolgozásánál, illetve pedagógusok is öt-
letet meríthetnek egy-egy mintaprogram-
ból, hogy élvezetesebbé tegyék a tanórákat.

„Az én könyvtáram” pályázat a foglal-
kozások összegyűjtésén kívül, lehetőséget 
adott a könyvtárosok szakmai továbbkép-
zésére is. A megyei könyvtárból öt kolléga 
végezte el a projekt képzéseit.

A program keretein belül számos szak-
mai találkozóra, előadásra is sor került, 
melyeken nem csak könyvtárosok, hanem 
pedagógusok is részt vehettek. A találko-

zók alkalmából lehetőség volt a tapaszta-
latcserére, meglévő kapcsolatok erősíté-
sére és újak kialakítására. Fontos, hogy 
az iskolák és könyvtárak együtt tudjanak 
működni, a közös célok elérése érdeké-
ben, mint például a hátrányos helyzetűek 
bevonása, a végzettség nélküli korai isko-
laelhagyók számának csökkentése és az 
esélyegyenlőség biztosítása.

A pályázat részeként módszertani kiad-
ványok is megjelentek, négy kötet a négy 
fejlesztési iránynak megfelelően, valamint 
megjelentek mintaprogramokat bemutató 
kötetek, illetve egy pedagógusoknak szóló 
kiadvány, mely korcsoportonként mutatja 
be az olvasásfejlesztés lehetőségeit.

„Az én könyvtáram” projekt ugyan ja-
nuár 31-én véget ért, de a mintaprogramok 
alkalmazását továbbra is vállalta a legtöbb 
közkönyvtár, így a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár is.

n Müller Nikoletta
tájékoztató könyvtáros, tgymvk
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A BEZÁRÁS 
ELŐTTI IDŐSZAK

MUNKÁBAN  
A KÖNYVTÁR  
A PANDÉMIA 
IDEJÉN IS n Veizer Anita

hálózati munkatárs – TGYMVK
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Házhoz szállítás 
karantén idején is

A karanténhelyzetre tekintettel új 
szolgáltatást vezettünk be május 11-től 
a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyv-
tárban, mivel olvasóinknak nagyon 
hiányzott, hogy nem tudnak könyvtá-
runkba személyesen bejönni. Ezért előre 

egyeztetett időpontokban házhoz vitték 
kollégáink a könyveket. Fontos volt tud-
ni, hogy ezt a szolgáltatásunk csak beirat-
kozott, aktív olvasójeggyel rendelkező, 
kaposvári olvasóknak szólt. Célunk az 
volt, hogy az olvasási kedvet fenntartsuk.

A trianoni békeszerződés  
és következményei  
a két világháború között  
című virtuális kiállítás

2020 kiemelt eseménye volt a trianoni 
békediktátum aláírásának 100. évforduló-
jára való emlékezés. A Takáts Gyula Me-
gyei és Városi Könyvtár tervében az állt, 
hogy áprilisban e sorsdöntő történelmi 
eseményt korabeli képes levelezőlapokból 
álló kiállítás és a témáról szóló kerekasz-
tal-beszélgetés idézi fel. Március végén a 
koronavírus megjelenése keresztülhúzta 
számításainkat. A kialakult helyzet miatt 
a könyvtár bezárta ajtaját a látogatók előtt, 
a rendezvények is megszűntek. A könyv-
tárosok nagy része home office-ban dolgo-

zott. Ekkor már a Steiner 
Józsefné nagyatádi képes-
lapgyűjtő anyagából ké-
szült kiállítás készen állt, 
elő volt készítve tablókon.

Elhatároztam, hogy az 
anyagból az informatikus 
munkatársak segítségével 
készítünk egy olyan vál-
tozatot, amely a könyvtár 
honlapján lesz olvasható, 
nézhető sokak számára. 
Egy hónapunk volt arra, 
hogy ez a cél megvaló-
suljon, és június 4-re, az 
évfordulóra elkészüljön a 
virtuális bemutató. A ké-
peket és a szövegeket úgy 
kellett látványosan össze-
szerkeszteni, hogy az in-

ternetet használók számára informatív és 
esztétikus legyen. A 160 képeslapot Stei-
ner Józsefné otthoni gépén pár nap alatt 
beszkennelte. Én a kiállítás szövegeit és a 
képeit rendeztem mappákba, és átadtam a 
szintén otthon dolgozó informatikusok-
nak: Egedi Lacinak és Varga Dávidnak. 
A munka legnehezebb része következett: 
ki kellett találni, hogyan jelenjen meg a 
honlapon a kiállítás. Az elképzeléseket 
messengeren és videós chatben egyeztet-
tük. A szövegeket és képeket Laci és Dávid 
folyamatosan kezdte feltölteni az előzete-

sen elfogadott fejezetek szerint, én velük 
párhuzamosan a javításokat végeztem. 
Megtapasztaltuk a munkában az egymás-
rautaltság fontosságát: mindegyikünk új 
és új szempontot tett bele a megvalósítás-
ba. Az elkészítés során gondoltunk arra 
is, hogy okostelefonon is elérhető legyen a 
kiállítás, ennek megfelelően rendeztük el 
az anyagot.

A képeslapok felidézik a történelmi 
eseményeket, elcsatolt országrészeink 
értékeit, de megtalálhatók köztük a ma-
gyar tragédiára emlékeztető szobrok, em-
lékművek, országzászlók is. A kiállítás a 
könyvtár honlapján  (http://www.mvkk-
var.hu/kiallitas/trianonkiallitas) érhető 
el. Június végéig már több mint 700-an 
nézték meg a kiállítást.

n H. Molnár Katalin
művészeti tájékoztató, 
tgymvk
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Egy fiókkönyvtáros  
home office munkája

Úgy gondolom, hogy a kis könyvtárban dolgozó könyvtá-
rosok munkája mindig is más érzések és kapcsolatok terén. 
Ugyanis mi minden korosztállyal szoros személyes kapcsolat-
ban vagyunk. Ebből adódóan a legelső gondolatom is az volt a 
bezárás után, hogy mi lehet az olvasóimmal, az úgymond „má-
sodik családommal”?! Ennek a gondolatnak a hatására rögtön 
fel is vettem a kapcsolatot interneten és telefonon keresztül 
azokkal, akikkel tudtam. Álmomban sem gondoltam, hogy 
ekkora örömet okozok ezzel az olvasóimnak. Záporoztak is fo-
lyamatosan a megkeresések, a különféle írások és érdeklődések. 
Ezen kívül több olyan online végezhető munkában is részt vet-
tem, amivel a kollégáimnak tudtam segíteni. Ötletelni kezdtünk 

a könyvtár folyóiratának megszerkesztéséről, melyhez örömmel 
csatlakoztam. Ezen kívül a fiókkönyvtár egyes munkafolyama-
tainak leírását is elkészítettem, ami a megyei könyvtár minősí-
tett könyvtári címének megszerzéséhez szükséges. Ezek mellett 
elvégeztem egy közösségfejlesztő tanfolyamot is, amit a helyzet-
re való tekintettel online valósítottak meg, és hasznos lesz a to-
vábbi munkám során. Munkaidőmbe belefért még a fiókkönyv-
tár weboldalának újratervezése is szöveg és képi világát illetően. 
Úgy gondolom, hogy sikerült hasznosan töltenem a „kényszer-
szünet” idejét.

n Zsidákovits Zita
fiókkönyvtáros – Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

Felkelés és reggeli után 
nekiálltam tanulni. 1-1 tanóra 
után pihenésképpen kimentem 
az udvarra, aztán matekot 
gyakoroltam. Utána filmet 
néztem, sportoltam (bicikli), 
vagy a barátnőmékkel (Fruzsi) 
elmentem a telkükre. 

Reggeli után tanultam. Majd, ha mindennel 
végeztem, akkor játszottam a kutyámmal, 
macskámmal, vagy társasoztunk anyukámmal, 
apukámmal, mesét néztem, filmet néztem, 
trambulinoztam, játszottam az udvaron, rajzoltam, 
bicikliztünk, sétáltunk. 

KARANTÉNRIPORT EGY MAJDNEM NEGYEDIKESSEL ÉS KÉT MAJDNEM ÖTÖDIKESSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szia. Hogy hívnak és 
hányadikos vagy?  

Bogdán-Szerencsés Kingának 
hívnak, és ötödik osztályos leszek. 

 
Császár Csenge vagyok, és 
negyedik osztályos leszek.  

 

Fodor Mihály vagyok, és 
ötödik osztályos leszek.  

 

Mit szerettél a 
karanténban? 

 

Azt, hogy gyorsan végeztem 
a feladatokkal, és utána azt 
csinálhattam, amit akarok. 

Nem kellett korán kelni! 
Sokat lehettem anyáékkal. 
Megtanultam pár dolgot a 
konyhában, sütöttünk, 
főztünk, kertészkedtünk. 
Sokat lehettem a kutyával, 
macskával. 

Nem kellett korán kelni! Garfield 
életmódot folytattam: " eszem, 
alszom, eszem, alszom..." 

És mit nem annyira? 
Nagyon sok beküldendőt. 

 

Nem találkozhattunk senkivel. 
Hiányoztak a barátaim. 

Állandóan küldték a sok 
tananyagot. 

Mesélj arról, hogy zajlott egy 
napod a karanténban. Mivel 
foglaltad le magad?  

Mivel nem kellett korán kelni, 
sokat aludtam. Reggeli után 
megnéztem, milyen feladatokat 
küldtek az iskolából, azokkal 
foglalkoztam. Ebéd után 
játszottam a kistesómmal, 
Petikével. Majd legóztam, 
olvastam. Gyakran elmentünk a 
családdal a természetbe, olyan 
helyekre, ahol másokkal nem 
találkoztunk. 

Tartottam. Messengeren 
beszéltünk, videochateltünk. 
Aztán később találkoztunk is.  
 

A Harry Potter nagyon tetszik, 
tervezem, hogy az összes részt 
elolvasom. 9 éven felülieknek 
ajánlom.  

A Rumini tetszett nagyon, mert izgalmas volt. A 
többi részét is elolvasom majd. Talán a nyáron.  

 

 

Barátaiddal tartottad a 
kapcsolatot?   

Igen, Barnival. Ő a 
játszótéri barátom. 
Legszívesebben bunkert 
építünk(mióta lehet 
megint játszóterezni). 
 

Igen. Messengeren, 
viberen, telefonon. 
Lucával többször tudtam 
találkozni a karantén vége 
felé, mert ő itt lakik az 
utcában.  
 

Végül felsorolnád 
vagy 
megmutadnád, 
miket olvastál a 
két és fél hónap 
alatt ? 1. Malin Stehn: Szent Iván-éji álom 

2. J. K. Rowling: Harry Potter 1–2.  
3. Meg Cabot: Egy neveletlen 
hercegnő naplója 1–2. 
4. Anna Sellberg: Sarah és a telivér 
rejtélye 

1. Karl May: Winnetou 1–2. 
2. Cooper: Nagy indiánkönyv 
3. Thomas Mayne Reid: A fehér törzsfőnök 
4. F. Gerstacker: Aranyláz Kaliforniában 
5. Francisco Marins: Aranybányák titka 
… és még sok más érdekes regényt olvastam 

1. Berg 
Judit: 
Rumini,  
2. 
Rowling: 
Harry 
Potter 3.,  
3. Csukás 
István: A 
téli 
tücsök 
meséi 

Utolsó kérdés: melyik 
tetszett legjobban, 
kiknek ajánlanád? 

Az " Aranybányák titka" tetszett 
legjobban, 10 év felett 
mindenkinek ajánlom. 

Karanténriport egy majdnem negyedikessel  
és két majdnem ötödikessel
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Jodi Picoult: Sorsfordítók
„Igazság”- fekete vagy fehér? Nem, soha nem az a valós életben!
„Szerelem” – ami minden köteléknél erősebb egy fiú és egy 

lány között!
Igen Emily és Chris születésük pillanatától egyek voltak 18 

éven át. Igazi lélektársak, akiknek a családjaik is barátságban, 
szeretetben, békében éltek a két egymás melletti családiházban. 
Miért halt meg egy gyönyörű lány?! Valami történt, és Emily már 
nem akart tovább élni. Természetesen a kitűnő tanuló, sportoló, 
festő fiatalok élete ezzel megbicsaklik, de senki nem tudja az igaz-
ságot csak ők ketten, a „lélektársak”. Nem könnyed olvasmányra 
kell számítani, de ha elkezded, nem tudod letenni!!

n Könyvajánló Ágnes nevű olvasónktól

Eva Woods: Hogyan legyünk boldogok?
Egy olyan könyvet ajánlok az olvasók figyelmébe, ami egyszer-

re nevettet és ríkat meg.
Az emberi érzések és érzelmek igen széles skálája mutatkozik 

meg a történetben megjelenítve jót és rosszat egyaránt.
A történet két teljesen ellentétes nő véletlen találkozásáról és 

a közöttük lassan kialakuló őszinte barátság bemutatásáról szól. 
Polly és Annie története megmutatja, hogy mennyi változással jár 
az életünk minden területe, legyen az munka, család, betegség, 
gyász vagy éppen a megbocsájtás, netalántán egy új szerelem, ha 
valaki egy kicsit „beleszól”. Szerethető, szimpatikus és valóságos 
karakterek jelennek meg a többi szereplő személyében is, akár ba-
rát, szülő, ellenség vagy éppen egy „Haver”-ka. A történet saját 
címmel ellátott fejezetekre osztása nagyon jó, mert ezzel egyedi-
séget ad a könyvnek, sejteti az olvasóval, hogy miről fog szólni, 
és emellett könnyen olvashatóvá is teszi. Ilyenekkel találkozhat 
mint például: „Alakulj át!”; „Önkénteskedj!”; „Menj ki a szabad-
ba”; „Mondd el az igazat!”.

Én olyannyira bele tudtam képzelni magamat az adott szitu-
ációba, hogy nem bírtam letenni a könyvet, csak olvastam és ol-
vastam....míg vége lett.

Érdekes látni, hogy mennyire tudják formálni egymást az 
emberek még akkor is, ha teljesen ellene vagyunk a változásnak. 
Mindenkinek lehet az életben egy „kártyája” a dolgokra csak tud-
ni kell jól felhasználni.

n Zsidákovits Zita
fiókkönyvtáros – Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány c. könyve az olvasásról 

szól. A diákoknak íródott humoros, egyedi stílusával magával ra-
gadja a kisebb gyerekeket és a felnőtteket is.

A főszereplőt, Jóhegyi Lacit szeptember 1-jén a tanévnyitó nap-
ján ismerjük meg. Laci nem hétköznapi fiú, hiszen nem érdekli a 
foci és a számítógépes játékok, viszont nagyon szeret olvasni. Már 
első osztályba is úgy kerül, hogy folyékonyan olvas. A gondolatai 
mindig a félbehagyott könyvek körül forognak. Ha nagymamája 
arra figyelmeztetni, hogy napsütésre lenne szüksége, akkor előve-
szi az Arany János kötetet és felolvassa:

”Ég a nap melegtől a kopár szik sarja,
tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.”
Laci tehát nem átlagos gyerek. Az iskolában az első napját is 

a könyvtárban kezdi, hogy valami „tűrhető könyvet” találjon. 

„Nos, a tűrhető könyv olyan puha borítású könyv, ami keskenyebb 
Laci sovány derekánál, így be tudja tűrni nadrágjába hátul a pó-
lója alá, s az övét meghúzva biztonságosan közlekedhet vele. Ez 
olyankor hasznos, amikor nem szabad, hogy olvasnivaló legyen 
nála, mint például a tanévnyitón”.

Majd megismerjük Morcz Arankát, a csúf és undok könyvtá-
ros nénit, akit sokan igazi boszorkánynak tartanak. Laci elcso-
dálkozik a morcos könyvtáros néni láttán, hiszen az általa ismert 
könyvtárosok kedvesek és segítőkészek. Később kiderül, hogy 
Morcz Aranka egy tündér, akinek olvasásra kell ösztönöznie a 
gyerekeket. A Tündéri Könyvtári-szabályzat 4. pontjában ugyan-
is ez áll:

„amennyiben a könyvtáros tündér egy éven keresztül nem tud 
1, azaz egy tanulónál többet rávenni az olvasásra, kinevezése le-
jár, köteles nyugdíjba vonulni, és továbbiakban eredeti szép, fiatal 
tündér alakjában tölteni nyugdíjas éveit a Könyvtáros Tündérek 
Tündérországi Nyugdíjas otthonában.”

Morcz Aranka feladata tehát, hogy a gyerekekkel megszeret-
tesse az olvasást, ami azonban korántsem egyszerű feladat, és 
mások segítségére is szüksége van ehhez. Morcz Aranka azonban 
egy nagyon szerencsés könyvtáros néni, hiszen nem más, mint az 
olvasni szerető kisgyerek, Laci lesz a legfőbb segítője, na meg egy 
kis csoda: a fantázia csodája.

Elolvasása után megnyugodva és azzal a jóleső tudattal tettem 
le a könyvet, hogy a könyvtáros még ma is olvasásra tudja bírni a 
gyerekeket egy kis csoda segítségével.

n Biszvurmné Mózs Éva
gyerekkönyvtáros – tgymvk

Csernobil – sorozat, dráma
1986. április 26-án az Ukrajnában működő csernobili atom-

erőművet óriási robbanás rázta meg. A radioaktív felhő beborí-
totta Kelet-és Közép Európát, egyes nyugat-európai országokat és 
Skandináviát. A sorozatban bemutatják a tragédia részleteit.

Joker – film, dráma, thriller
Az 1980-as években játszódó történetben megismerhetjük Art-

hur Flake kiközösített, sikertelen stand-up humoristát. Akinek az 
élete káoszba merül, és olyannyira megváltozik, hogy belőle lesz 
Gotham City leghíresebb, legőrültebb sorozatgyilkosa: Joker.

Hotel Transylvania 3. – film, animációs
Mavis egy családi kirándulással lepi meg édesapját, Drakulát, 

amelyre a haverok is elkísérik őket. Mavis úgy érzi, távol kell tar-
tania apját a hajó kapitányától, Erickától. A lány, mint később ki-
derül, Abraham Van Helsingnek, vagyis Drakula vámpírvadász 
ősellenségének a leszármazottja.

Jetikölyök – film, animációs
A Sanghajból a lélegzetelállító Himalája havas csúcsaihoz ve-

zető 3000 mérföldes utazás során egy kis csapat találkozik a fiatal 
Everesttel, aki egy jeti. A társaság elhatározza, hogy visszajuttat-
ják a varázslatos teremtményt a családjához a hegyre, amiről a 
nevét kapta.

n Horváth Roland
médiatáros – tgymvk

KÖNYVAJÁNLÓ ■ FILMAJÁNLÓ ■ KÖNYVAJÁNLÓ ■ FILMAJÁNLÓ ■ KÖNYVAJÁNLÓ 
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GYEREKSZÁJ
Gyerekkönyvtárunkban minden 

bejelentkezett óvodás és iskolás cso-
portnak havonta egyszer tartunk 
könyvtári foglalkozást. A foglalko-
zás előre megbeszélt időpontban és 
témában történik. Vicces jelenetek és 
mondatok is elhangzanak. Ezekből 
idéznék.

Mikulásos verset olvasok fel a gye-
rekeknek Mikulás nap alkalmából. A 
vers utolsó sora így hangzik:

„És elsuhant nesztelen.“
– Az én számból azonban az jön ki, 

hogy: „És elsuhant meztelen”

Az óvónénik úgy nevetnek, majd 
leestek a székről, mondván elképzel-
ték a Mikulást.

* * *
Középiskolás tanuló keres egy 

könyvet:
– Úgy végződik a címe, hogy uff, 

uff. – mondja. Először azt hittem, 
talán valamelyik indiános könyvre 
gondol, de aztán kiderült, hogy Mo-
liere Tartuffe-jét kereste.

n Biszvurmné Mózs Éva
gyerekkönyvtáros – tgymvk

MÚLT-
IDÉZŐ

Ami régen egy sima játékötlet volt, az 
ma karanténjáték.

Somogyi Néplap, 1960.
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Kaposvári szecessziós kvíz
A Szecessziós Magazin 

című internetes folyóirat 
szerkesztőinek ötlete alap-
ján a szecessziós világ-
napról minden évben sok 
helyen megemlékeznek a 
világon a június 10-éhez 
legközelebbi hétvégén. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyv-
tár 2013-tól – a nap megalapításától – kapcsolódik a rendez-
vényhez sétákkal, kiállításokkal, publikációval, játékokkal. A 
könyvtárban a koronavírus megjelenése miatt a rendezvények 
szüneteltek, ezért a szecesszió világnapja alkalmából az interne-
ten elérhető játékos vetélkedőt állítottam össze a Szecessziós Ma-
gazin online folyóirat szerkesztőjével diákoknak és a szecesszió 
rajongóinak. A könyvtár honlapján és Facebook-oldalán elérhe-
tő játék Kaposvár szecessziós épületeit, azok tervezőit és a város 
egyéb szecessziós értékeit népszerűsítette. Az egész országból ér-
keztek a kvízre megfejtések, a hibátlan megoldásokat beküldők 
között ajándékkönyvet sorsoltunk ki. A szerencsés nyertesek: 

Szabados Ildikó (Budapest), Laufer Anna (Balatonföldvár), Né-
meth Jánosné (Keszthely).

n H. Molnár Katalin
művészeti tájékoztató, tgymvk

Kellner Bernátról  
és a Kellner Bernát Alapítványról

Az alapítványt a névadó özvegye, Kellner Ber-
nátné alapította 2015-ben, hogy – ahogyan az 
alapító okirat írja – a könyvtárosi hivatás kiváló 
gyakorlói javára erkölcsi és anyagi megbecsülést, 
támogatás nyújtson, emléket állítva Kellner Ber-
nát néhai könyvtárigazgatónak.

A bibliotéka egykori vezetője munkásságával 
kiérdemelte, hogy az utókor évről-évre megem-
lékezzen róla.

Kellner Bernát Béla – aki hivatalos esetben 
első, míg a hétköznapokban második kereszt-
nevét használta – 1908-ban született Szombat-
helyen. Csupán a tanítói diplomája kézhezvétele 
után, 1928-ban került Kaposvárra, de rövid idő múlva már somo-
gyinak vallotta magát. A megye könyvtárügyéért tett erőfeszíté-
seit látva, nincs is okunk kételkedni „somogyiságában”.

Dr. Kerekes András, az akkori Körzeti Könyvtár igazgatója fi-
gyelt fel később a tehetséges tanítóra, aki akkor már a Nemzeti 
Bank fiókjában dolgozott. Így emlékezett vissza később erre az 
időre: „Kellner Bélát én hoztam a könyvtárügybe. (…) Ő aztán 
igen nagy lelkesedéssel vetette be magát a munkába. Nagyon ha-
mar elsajátította a munka csínját-bínját.”

Kellner Bernát 1955-ben végezte el az Apáczai Csere János Pe-
dagógiai Főiskola könyvtár szakát, méghozzá kitűnő eredmény-
nyel. Ekkor már az 1950-ben alapult megyei könyvtár igazgató-
helyettese volt, melynek 1957-től elismert igazgatója lett.

A könyvtárügyben megtalálta azt a hivatást, amelyben igazán 
ki tudott teljesedni. A Népművelés című folyóirat 1962-ben más-
fél oldalas portrét közölt Kellnerről. A szerző a cikk elején így írt 

az igazgatóról: „ha valakit helyére tesz az élet, azt 
csinálja, amire alkatilag a legalkalmasabb, ami 
érdekli-izgatja, s amihez a megfelelő képzettséggel 
is rendelkezik. Kellner Bernát ezek közé a nagyon 
szerencsés emberek közé tartozik. (...) Amikor be-
szél, eltűnik körülünk a könyvtár négy fala, s az 
egész megye művelődési képe kezd kibontakozni. ”

A nevét viselő alapítvány kuratóriuma minden 
évben közzéteszi felhívását, melyben arra kérnek 
mindenkit, hogy rövid ajánlással jelöljék „Az év 
könyvtárosa – Kellner Bernát díj”-ra azokat a 
könyvtárosokat, akik kimagasó szinvonalú mun-
kájukkal sokat tettek a könyvtárügyért Somogy 

megyében. Az elmúlt 5 évben a legkülönfélébb területen dolgozó 
kollégák kapták meg a díjat. Volt köztük a könyvtárosképzésben 
tevékenykedő, a megye aprófalvaiban serénykedő és a régi, levél-
tári anyagok közt elmélyülten kutató személy is. Ahogy egyik év-
ben, Kellner Bernát lányának, Illy Juditnak megjegyeztem; azért 
hálás feladat az édesapja munkájáról megemlékezni a díjazottak 
köszöntése előtt, mert nincs olyan területe a szakmának, amit ne 
lehetne Kellner Bernát hagyatékához kapcsolni.

2020-ban sajnos – ahogy sok minden mást is – a koronavírus 
a Kellner Bernát Díj átadását is megnehezítette, ezért lapzártakor 
még nem került kihirdetésre az idei díjazott. Bízom benne, hogy 
a következő számban már az ő életútját és munkásságát is meg-
ismerhetik az olvasók.

n Horváth Péter,
a Kellner Bernát Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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ADVENT 2020
Az advent idén november 29-én kezdődik. Ahogy telnek 

a hetek, egyre komorabbá válik az idő. Növekszik a sötétség 
egészen december 21-ig, amikor a leghosszabb az éjszaka, 
majd kezd gyarapodni a fény, hosszabbodnak a nappalok. 
A karácsony közeledtével egészen más állapotba kerülünk a 
sok tennivaló miatt, egyfajta felfokozott izgalommal éljük át 
a napokat. A készület ideje ez, a levegő tele van várakozással. 
Az ajándékkészítés, sütés-főzés lázában valami „nagyszerű” 
készülődik. Kosztolányi az ünnepvárásról így írt:„Járok a 
karácsonyi világban, és úgy érzem, minden léptemmel tisz-
tább és igazabb leszek. Valami csendesség van ma a világban, 
kenetteljes, mély komolyság és bibliai egyszerűség, s láthatom 
azt, amit köznapokon oly sokszor keresek és sohasem találok: 
az életet…”

Ady Endrének is több költeménye kötődik az ünnepvá-
ráshoz.

Ady Endre: 

ÓHAJTOZOM A MAGASSÁGBA
(Virágos karácsonyi ének)

Követelem a bódító álmot,
Karácsonyt, Krisztus-javat,
Amivel csak hitegettek,
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.
Lábainknak eligazitását
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

Az ünnepnek különös jelentősége van a szokásrendszer-
ben, a néphagyományban. Kiemel a hétköznapok szürke-
ségéből. Márai Sándor írja: „Ha az ünnep elérkezik életed-
ben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és 
kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros be-
tűk kel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétle-
nül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepel-
tek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás.”

Régebbi időkben az ádvent kezdetét éjféli harangszóval 
jelezték. A hajnali misék jó alkalmat adnak arra ma is, hogy 
meghitt hangulatában lelkileg is készüljünk az ünnepekre. 
Fekete István: Régi karácsonyok kötetében a Roráté című no-
vella ezt adja vissza felejthetetlenül…

A szabad együttlétbe, a vásárlás örömébe beleszólt 
az idén a koronavírus, halványan átírta e szép készületi 
időszak felszabadultságát. Fokozott figyelmet kért ön-
magunk és egymás iránt. Ahogy tanultuk ezt, közben 
ajándékká tudott válni a szó, a segítés, a közös munka. 
A 21. század embere keresi, áhítja a harmóniát, a békét, 

a biztonságot. A magyar és a világirodalom művei gaz-
dag tárházát kínálják a lelki töltekezésnek. A hétköznapi 
történeteken keresztül ráismerünk a mindennapi valóság 
apró kincseire, amikor a jó cselekedeteikkel, önzetlenség-
gel, odafordulással igazi ajándékot adhatunk szeretteink-
nek. O. Henry leghíresebb elbeszélése, a Háromkirályok 
ajándéka című is erről szól.

Gárdonyi Géza Evangéliumi álmok című karácsonyt meg-
idéző kötetéről írja Keller Péter, az író dédunokája: „Ádventi 
vasárnapokon barátainkkal együtt készülünk az ünnepre, s 
gyertyagyújtáskor ma is dédapám e történeteiből, elbeszélé-
seiből elmélkedünk gyerekekkel, felnőttekkel.”

A gyerekek áhítatos várakozásukkal megtanítanak a 
csodavárás szépségére, amit mi felnőttek már régen elfelej-
tettünk. Rákényszerítenek, hogy a pillanatban éljünk, ész-
revegyük örömeit. Ágh István: Karácsonyom kihűlt tanyája 
c. írása felidézi gyermekkorunk elfeledett emlékeit, s ekkor 
szinte megáll az idő, újra gyerekké válunk.

Mitől lesz egy novella karácsonyi? − kérdezi Vámos Mik-
lós egy kötetében. Választ is talál rá: „Attól karácsonyi a no-
vella, hogy esik benne a hó.” Ha rátalálunk, karácsonyi vára-
kozásunk megtelik fénnyel és örömmel…

Az ádventi és karácsonyi tárlókat a könyvtár első emeleti 
folyosóján már sok-sok éve készítem. A téma irodalmához 
kapcsolódóan regényeket, verseket, elbeszélésköteteket, ze-
nei anyagokat, művészeti alkotásokat válogatok. A célom az 
vele, hogy egy kis megállásra késztessem az arra járó olvasót. 
Ha rápillant a kiállítási anyagra, akkor villanjon fel előtte a 
gondolat: lelkileg is fontos az ünnepre hangolódni! Talán 
ha ezt a felismerést megkapta, akkor hazavisz egy könyvet 
is! Biztos vagyok benne, hogy ajándékot kap az olvasással. 
Gazdagabb lesz az ünnepe!

n H. Molnár Katalin
művészeti tájékoztató – tgymvk

Fábián Zita rajza
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ZÁRSZÓ
Köszönjük a barcsi, zákányfalui, 

kiskorpádi, marcali könyvtár, vala-

mint a TGYMVK munkatársainak 
a beküldött anyagokat, amiből ezt a 
számunkat összeválogattuk. A többi 
cikk a következő számokban jelenik 
meg. Továbbra is számítunk rátok, és 

folyamatosan várjuk a következő fél év 
érdekességeiről, programjairól, történé-
seiről írásaitokat, beszámolóitokat, va-
lamint javaslataitokat.

Tavasszal jelentkezünk legközelebb.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
Somogy megyében

A 227 ellátott kistelepülés listáját megtekintheti a
www.somogykszr.hu

weboldalon


