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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
 Kaposvár

Kedves Olvasóink és Könyvtáros Kollégák!
Kedves Olvasóink és Könyvtáros Kollégák!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is két megjelenést tervezünk. 

Próbálunk ezekben a számokban is egybegyűjteni minél több 
információt, ami nekünk és rólunk, a megye könyvtárairól, a 
kistelepülések életéről, és sok más érdekességről szól. Mostani 
számunkban bemutatjuk, hogy zajlott az év vége és mi történt 
az idei év kezdetén vidéken és helyben. Szót ejtünk pályázatról 
és sok más érdekességről. Lapunk célja továbbra is az, hogy fel-

hívja a figyelmet a különféle könyvtártípusokban folyó sokszínű 
munkára. Bemutatkozási lehetőséget kívánunk biztosítani min-
den könyvtárnak; a nagyoknak éppen úgy, mint az egészen ap-
róknak. Várjuk élménybeszámolóitokat, bemutatkozó írásaito-
kat (akár olvasóktól, fenntartótól is), amelyekből a lap olvasói 
megismerhetik a könyvtárban folyó munkát, az ott dolgozó 
könyvtárost, és általa inspirálódhatnak is.

n A szerkesztők

Az első pár sor az olvasókhoz…
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AKTUÁLIS KSZR-HÍREK

A Balatonboglári Lukács 
Károly Városi Könyvtár tavalyi 
éve és a 2022-es terveink

Balatonbogláron az 1960-as évek óta 
létezik települési könyvtár. 1992-ben fi-
ókkönyvtárunk is nyílt a szőlőskislaki 
városrészben, mely jelenleg is műkö-
dik. 300 m2-es épületünket 1999. évben 
NKÖM támogatással vehettük birtokba. 
Heti 5 napon, 32 órában tartunk nyit-
va. Dolgozóink száma 5 fő, ebből 2 fő 
részmunkaidős. A csapat 2 fő diplomás 
könyvtárosból, 1 fő segédkönyvtárosból, 
1 fő adatrögzítőből, illetve 1 fő takarító-
nőből áll. A városi könyvtáron és a fiók-
könyvtáron kívül 2016-tól 24 szolgáltató 
helyet látunk el a KSZR rendszerben.

A 2020. és a 2021. év rendkívüli kihí-
vásokat hozott, hiszen több hónapon át 
nem voltunk látogathatók. A vírushelyzet 
ellenére 918 fő beiratkozott olvasónk volt 
a 2020-as évben. A teljes zárlat idején 
többen távmunkában dolgoztunk, ekkor 
analitikai feltárásokat végeztünk (34.672 
db új rekord). A nyári és őszi hónapok-
ban igen erős forgalmat bonyolítottunk le. 
Tavasszal és ősszel, amikor a zárva tartás 
mellett erre lehetőség nyílt, távkölcsönzési 
szabályokat vezettünk be, így biztosítot-
tuk a hozzáférést dokumentumainkhoz. 
(pl. online katalógusunk és különböző 
közösségi oldalakon megosztásaink alap-
ján a dokumentumokat e-mailben kérték, 
majd az ajtó előtti átadás/átvétellel bizto-
sítottunk olvasóinknak dokumentumokat, 
nyomtattunk, fénymásoltunk) Évente a 
gyarapodásunk körülbelül 1200-1500 db 
dokumentum. Az őszi Országos Könyvtá-
ri Napok eseménysorozat keretében több 
rendezvényt is lebonyolítottunk, ebből 
legsikeresebb a Könyvtár Éjszakája volt 
október 8-án. Olvasói kérésre kezdtük, 
idén már az ötödik ilyen rendezvényün-
ket szerveztük, a tavalyi kényszerű szü-
net után. Olvasóink nagyon szeretik ezt 
a hosszú estét. Ilyenkor tovább vagyunk 
nyitva, kicsit elvarázsoljuk a belső terein-
ket. Lampionok, papír denevérek, kültéri 
fáklyák segítették a különleges napot. Sok-
féle irodalmi kvízzel készültünk kicsiknek 
és nagyoknak.

A kisgyerekeket a Moccantó Kézmű-
ves Játszoda népi játékai kötötték le, 
míg a nagyobbak és a felnőttek a fejüket 
törték. Voltak, akik a társasjátékainkkal 
játszottak. Ezen a napon 65 látogatónk 
volt.

Az idei év végén két támogatást is sike-
rült az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mától kapnunk, ezekből szeretnénk több 
tervünket is megvalósítani.

Az egyik 2 millió Ft, amit a szolgálta-
tásaink bővítésére fordítunk. Ebből idén 
ősszel és jövő tavasszal 2 db, egyenként 
30 órás számítógép használói tanfolya-
mot, illetve 6 db felnőtt, 6 db gyermek 
kézműves foglalkozást fogunk megvaló-
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sítani. A gyermek kézműves foglalkozá-
sok mesefeldolgozással egészülnek ki. A 
támogatásból szeretnénk még a dolgozói 
többletmunkákat is díjazni.

Másik elképzelésünk már több éve vár 
a megvalósításra. A 2014-es évtől terve-
ink között szerepelt egy strandkönyvtár 
kialakítása Balatonboglár legfrekventál-
tabb strandján, a Platán strandon, ahol 
több ezer ember fordul meg nyaranta. A 
nyári hónapok a legerősebbek a könyvtá-
ri forgalmunkban és a könyvtár épülete 
távol van a strandtól. Ezért is nagyon jó 
lenne, egy a strandon lévő, elsősorban 
az ott pihenőket szolgáló kitelepülés. A 
már megítélt 10 milliós EMMI támogatá-
sunkból ezt fogjuk megvalósítani, remél-
hetőleg már a jövő nyáron működni fog. 
A tervezett strandkönyvtár nyaranta jú-
nius 15. és szeptember 15. között naponta 
11-19 óráig tartana nyitva, aktuálisan 1 
fő személyzettel, laptoppal, nyomtatóval, 
vonalkód olvasóval, telepített TEXT-
LIB könyvtári programmal biztosítaná 
a beiratkozást, kölcsönzést, hosszabbí-
tást, nyomtatást. Online katalógusunk a 
strandkönyvtárban is elérhető lenne tab-
let formájában. Az állományunkból he-
lyeznénk ki kb. 500-1000 db könyvet, fo-
lyóiratokat, újságokat. Heti beiratkozási 
díjat kérnénk (300 Ft), az itt beiratkozók 
a könyvtár teljes jogú tagjai lennének. 
Mivel a strandon szabad wifi működik, 
ezért az internethasználat nem lesz rele-
váns, max. nyomtatás tekintetben. Az 1 
fő személyzet egész héten azt jelentené: 
felváltva egy szakképzett könyvtáros és 
egy nyári diákmunkában dolgozó fiatal 
lenne a strandkönyvtárban, mert a napi 
nyitvatartás 2 fő munkaerőt kíván. A 
szakképzett dolgozó biztosítaná a minő-
ségi szakmai munkát, a diákmunkás pe-
dig hamar tanítható.

Éves könyvbeszerzésünk biztosíta-
ná a pavilonba kihelyezendő könyveket, 
melyeket gyakran cserélnénk. TEXTLIB 
programunkban van módunk beállítani 
az állományrészleg (strandkönyvtár) jelö-

lést, így online ka-
talógusunk (www.
bbkvtar.hu) távol-
ról is mutatná az 
adott könyv elér-
hetőségét, illetve 
kölcsönözhetőségét 
is. Amennyiben 
a strandkönyvtá-
ri olvasó a Városi 
Könyvtárból (Ta-
vasz utcai) szeretne 
könyvet, azt le tud-
juk vinni néhány 
órán belül a részére.

Az állományban lévő könyveken kí-
vül évek óta gyűjtünk ajándékba kapott 
idegen nyelvű könyveket, könnyű, nyári 
olvasnivalót, ezek nincsenek állományba 
véve, így akár nyitvatartási időn kívül is 
elhelyezhetők a pavilon teraszán, innen 
ezek szabadon elvihetők lennének.

Az elkészült látványterv két össze-
épített konténerből áll. A zárt terekben 
babzsákfotelekkel, illetve a szabadtéren 
elhelyezett kiülőkkel tervezzük a strand-
könyvtár megvalósítását.

n Béres Krisztina
Balatonboglár
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Példaértékű együttműködés 
– Megújult a somogysárdi 
könyvtár

László Klaudia Gyöngyi vagyok, So-
mogysárd község könyvtárosa. Az alap-
fokú könyvtárosi tanfolyam elvégzése 
mellett az NMI tanulója is voltam, köz-
művelődési és közönségkapcsolati szak-
ember képzésen vettem részt és tettem 
sikereres vizsgát. Tősgyökeres somogy-
sárdiként több alkalommal dolgoztam 

az önkormányzat alkalmazásában. Úgy 
csöppentem bele a könyvtár világába, 
hogy az elődöm egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tudta tovább vállalni a bibliotékával 
járó feladatok ellátását. Polgármester 
úr tájékoztatott erről, és tanulmányaim 
mellett elkezdtem a könyvtárosi munká-
mat is. Az első időszakban igencsak ve-

gyes érzéseim voltak. Nem voltam biztos 
abban, hogy helyes döntést hoztam. Elő-
zetes tapasztalat nélkül vágtam bele és 
úgy éreztem, nem tudok „felnőni” az új 
feladathoz. Ahogy teltek múltak a hóna-
pok úgy erősödött bennem az érzés, hogy 
igenis képes vagyok fejlődni és megtanul-
ni ennek a csodálatos hivatásnak a forté-

lyait. Szeretem az olvasói körömet, amely 
apránként, de folyamatosan bővül. Sze-
retek a gyerekek között lenni és könyv-
tári foglalkozásokat, kreatív játszóházat 
tartani nekik. Sok segítséget kaptam és 
folyamatosan kapok is a Takáts Gyula 
Könyvtár dolgozóitól. Hálózati kapcso-
lattartóm, Horváth János havonta 1-2 

alkalommal, szükség és kérés esetén akár 
többször is meglátogat és szakmai taná-
csokkal lát el. Emberileg, szakmailag és 
érzelmileg nagy fejlődésen mentem át az 
elmúlt időszakban. Szinte beszippantott a 
könyvtári atmoszféra. Nem csak munka 
ez számomra, hanem tiszta szívből jövő 
elhivatottság is.

Nyár közepén 2 hetes intenzív leltáro-
zás vette kezdetét a Takáts Gyula Könyv-
tár kollégáinak segítségével. Minden nap 2 
autóval jöttek és selejtezték, majd rendsze-
rezték a könyvtárunk állományában lévő 
könyveket. Természetesen jómagam is 
részt vettem ebben, amiben tudtam segí-
tettem. Ez a munka nem könnyű. Ezt csak 
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azt tudja, aki már megtapasztalta. A nyár 
egyik legmelegebb időszakában, megfeszí-
tett tempóban és szinte emberfeletti telje-
sítményben zajlottak a munkálatok.

Ezt követően Fentős Zoltán polgár-
mester urat tájékoztattuk, és szorosabban 
bevontuk a könyvtárral kapcsolatos dol-
gokba. Az a megállapodás született Fen-
tős Zoltán polgármester úr és Schmidtné 
Bakó Tünde, a megyei könyvtár hálózati 
osztályvezetője között, hogy a település 
vállalja a helyiség teljeskörű belső rend-
betételét, a megyei könyvtár pedig a bú-
torzat cseréjét. Településvezetőnk ezt 
követően kifesttette a termet, majd a nem 
működő mennyezeti lámpák cseréjére is 
sor került. Új függönyöket és hozzá tarto-
zó függönyrögzítő sínt is vásárolt könyv-
tárunk számára. Az elvégzett belső fel-
újítással párhuzamosan Schmidtné Bakó 
Tünde a szükséges új bútorzat beszerzé-
sén dolgozott. Kaptam új könyvespol-
cokat, folyóirattartó szekrényt, zárható 
pakolós állószekrényt, dohányzóasztalt 
székekkel, valamint 2 db új asztalt és hoz-
zá székeket. Mindezek mellett beszerez-
tek gyereksarok kialakításához szükséges 
kisasztalt 4 db kisméretű székkel. Új köl-
csönzőasztallal és 3 darab forgószékkel is 
gazdagodott könyvtárunk.

Könyvtárunk átadására 2021. novem-
ber 19-én került sor. Zártkörű kis rendez-

vényt tartottunk a járványhelyzet miatt. 
Polgármester úr nyitotta meg a rendez-
vényt, ezt követően jómagam mondtam 
el a kis köszöntőmet. Meghívott vendé-
geink közül mindenki elfogadta a meg-
hívást és megtiszteltek a jelenlétükkel. A 
Takáts Gyula Könyvtárból négyen jöttek 
el a rendezvényre: Horváth Péter igazgató 
úr, Schmidtné Bakó Tünde osztályvezető, 
Egyed Nándor és Horváth János hálózati 
szaktanácsadók. A Nemzeti Művelődési 
Intézet Somogy Megyei Igazgatóságáról 
Lovász Henriett igazgató asszony tisztelt 
meg jelenlétével, aki ajándékkönyveket 
is hozott a könyvtár számára. Itt volt a 
Mezőcsokonyai Általános Iskola igaz-
gató asszonya, Királyné Botka Beáta és 
iskolánk egyik fő pedagógusa Baksáné 
Csák Mária is. Az Ő segítségére mindig 
számíthattam. Eljött a több mint három 
évtizeden át Somogysárdon könyvtáros-
ként tevékenykedő Horváth Teréz is, aki 
szintén rengeteg szakmai segítséget nyújt 
számomra. A helyi önkormányzat dolgo-
zói is résztvettek a megnyitón. Nem utol-
só sorban a könyvtár ki- és bepakolásánál 
rengeteget segítő önkormányzati kollé-
ganőm Gulyás Mária is jelen volt, ő volt 
ezeknél a munkálatoknál a fő támaszom, 
segítőm. Szeretném hálásan megköszön-
ni minden technikai dolgozónak, mind 
az önkormányzatnál, mind az iskolában 

mindenki munkáját, aki részt vett és ön-
zetlenül segített megújulni és megszépí-
teni községünk könyvtárát. Könyvállo-
mányunk folyamatosan bővül a megyei 
könyvtár által, rengeteg új könyv érkezik 
folyamatosan.

A terveink közt szerepel, hogy 2022. 
év elején a somogysárdi könyvtárban is 
elindítjuk a KönyvtárMozi szolgáltatást. 
Az ehhez szükséges eszközöket (projek-
tor, vetítővászon) szintén a Takáts Gyula 
Könyvtár biztosítja számunkra.

Nagyon intenzív és sok munkával teli 
időszakot tudhatunk a hátunk mögött. 
Minden nehézség átértékelődik és el-
mondhatjuk, hogy megérte. A végered-
mény és a siker önmagáért beszél. Az 
emberek szeretnek bejönni a könyvtárba. 
Örömmel töltenek el itt időt. Azt hiszem 
ez megfizethetetlen és a legnagyobb elis-
merés mindannyiunknak. Bízom a pozi-
tív jövőben és abban, hogy együtt, közö-
sen ehhez hasonló sikereket érünk el, és 
sok boldog örömteli pillanatban lesz ré-
szünk. Erre törekszem és ennek érdeké-
ben elhivatottsággal állok a feladatok elé.

Egy Bagdi Bella idézettel zárom gon-
dolataimat: „Legyünk a jel, a reménység, 
kik változást hozunk!”

n László Klaudia Gyöngyi
Somogysárd
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Gyerekek + könyvtár  
2021-ben Tabon

A tabi városi könyvtár gyermekrész-
legén a vírus és a felújítások miatti kény-
szerű zárva tartások ideje alatt a személyes 
találkozások ellensúlyozására kiemelt fi-
gyelmet és aktivitást fordítottam az on-
line jelenlétre. Könyvtárosként persze a 
könyvek szeretete, az olvasás nagyon fon-
tos számomra. Ugyanakkor kíváncsian és 
érdeklődve fordulok a digitális világ adta 
lehetőségek felé. Szerencsére a használat-
tal is jól elboldogulok, önképzéssel illetve 
online elérhető tanfolyamokon való rész-
vétellel folyamatosan fejlesztem használói 
tudásomat. A digitális világ megismerése 
és megértése szülőként is érint. Két fiú-
gyermek édesanyja vagyok, így mindig 
személyes tapasztalatokon keresztül élem 
meg a mai kor szülői kihívásait. A digitá-
lis, online világ térnyerése és megkerül-
hetetlensége miatt a mai gyermeknevelés 
egyik fontos eleme lett a digitális lehető-
ségek tudatos, tájékozott és biztonságos 
használatának megtanítása.

A könyvtár Facebook oldalán online 
kitölthető, megoldható játékokat, illetve 
hasznos tájékoztatókat tettem közzé, ezek-
kel próbáltam elérni az óvodásokat nevelő 
szülőket és az online világban már ottho-
nosan mozgó iskolás korosztályt.

– Balaton kVÍZ a víz világnapja alkal-
mából márciusban, Google űrlapon kitölt-
hető kvíz formájában.

– Tavaszi küldetés: Szintén egy Google 
űrlapon közzétett játék volt, amiben csak 
helyes válasz esetén lehetett továbblépni a 
következő feladathoz.

– Húsvéti kirakós verseny (a leggyor-
sabbakat életkor szerint díjaztuk).

– Versmaraton online (és plakátokon 
a városban): A WordArt online elérhe-
tő szófelhő-készítő alkalmazással ismert 
gyermekversekből készítettem képeket.

– A Föld napja (ápr. 22.) és a madarak és 
fák napja (máj. 10) alkalmából meseaján-
lókat, dalokat, játékokat tettem közzé 
interaktív plakátok formájában. Az alko-
táshoz a Canva képszerkesztő programot 
használtam főként, illetve a LearningApps 
alkalmazásban készítettem játékokat.

– Online Okos(k)odó plakátokat ké-
szítettem (Ügyfélkapu, EESZT, hasznos és 
érdekes applikációk, honlapok), szintén a 
Canva program használatával. Ezeknek 

a célközönsége főként a szülők, illetve a 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, 
felnőttek. Júniusban indítottam 3 fordulós 
nyári játékainkat: a már 3. alkalommal el-
indult Könyvvadászban az iskolás korosz-
tálynak, a 2021-es évben elindított Tudás-
bajnok játékban az óvodás korosztálynak 
készítem a feladatokat, ezeket Facebook 
oldalunkon kép formájában tettem közzé 
minden hónapban, illetve a Tabi Újságban 
is megjelentek.

Az iskolásoknak a magyar irodalom-
mal kapcsolatosan készítettem játékos 
feladatokat. Célom, hogy a kötelező olvas-
mányokon és klasszikus szerzőkön kívül 
megismerjék a kortárs magyar irodalmat 
is, és kedvet kapjanak az olvasáshoz. Az 
összeállítás során sokszínűségre, kreati-
vitásra törekszem, így a játékos feladatok 
megoldása közben észrevétlenül is új is-
mereteket szereznek.

Az óvodásoknál a cél még elsősorban a 
könyvtár és a könyvek megszerettetése. Az 
életkoruknak megfelelően nekik játékos 
feladatokat készítettem: párkereső, találós 
kérdés, különbségkereső, labirintus, sor-
ba- és csoportba rendezés, valamint pont-
összekötő feladatok.

Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben szeptember 27. és október 8. között a 
legkisebb (ovisok és elsősök), a középső 
(2. – 5. osztályig) és a legnagyobb (6. – 8. 
osztályig) vándorokat vártam online játé-
kunkon, hogy kiállják a három próbát, és 
ezzel elnyerjék a „Magyar Népmese Baj-
noka 2021” kitüntetést. Az első két próba 
online zajlott: a LearningApps alkalma-
zásban először egy népmesés memóriajá-
tékot kellett teljesíteni. Helyes megoldás 
esetén eljuthattak a következő próbához: 
egy-egy népmese képeit kellett időrendbe 
tenni a versenyzőknek. A harmadik próba 
a könyvtárban várta a játékosokat: élet-
koruknak megfelelő nehézségű labirin-
tus-feladványban kellett elvezetni a herce-
get a hercegnőhöz.

Természettudó/ás játékomat eredetileg 
plakátkiállításként terveztem az OKN 
programjaként, de végül a készítés során 
új ötletem támadt: az egyszerű informá-
ció-átadás helyett kilenc napon át tartó 
kvízjátékot hirdettem. A feladványok 
egyszerűek voltak: naponta közzétettük 

az év élőlényeinek megválasztott állat- és 
növényfajok listáját, de minden plakáton 
kimaradt egy-egy faj neve, helyette egy 
kép és leírás volt az adott élőlényről. Meg-
fejtésként az összes hiányzó élőlény nevét 
kellett beküldeni október 15-ig.

A 2021/22-es tanévben már 7. alkalom-
mal rendezzük meg a LokálpatrióTab nevű 
helytörténeti vetélkedőt 5. – 8. osztályos 
általános iskolás diákok részére. A vetélke-
dő minden évben 3 fordulóból áll, ami ok-
tóber és február között kerül lebonyolítás-
ra. A tavalyi évtől 2 fős csapatok vehetnek 
részt a játékban a helyi két közoktatási in-
tézményből. A program célja, hogy a fiata-
lok megismerjék településünk történetét, 
helyi intézményeinket, hagyományainkat, 
kultúránkat. További szándékunk, hogy a 
feladatok megoldásához a diákok felkeres-
sék a könyvtárat, valamint a szülők, csa-
ládtagok, pedagógusok együttes munkájá-
val elinduljon egy közösségépítő folyamat. 
A feladatoknál egyre inkább törekszem 
arra, hogy egyúttal tudást, információt 
adjunk át, illetve a megoldás egy része in-
terneten keresztül is elérhető legyen. Az 
adventi időszakban újabb online elérhető 
játékot hirdettem: péntekenként 1-1 újabb 
feladatot tettem közzé a gyerekeknek 
(memóriajáték, online színező, kirakó és 
képkereső). Akik minden feladatot meg-
oldottak, ajándékcsomagban részesültek. 
Örömünkre ez a játék nagy népszerűségre 
tett szert, 16-an oldották meg mind a négy 
fordulót (a jellemző résztvevői létszám a 
7-8 fő volt eddig).

A továbbiakban is folyamatosan fejlesz-
teni szeretném ismereteimet a digitális 
világban. Csakis így lehet lépést tartani 
a felnövekvő generáció igényeivel, hogy 
könnyebben megszólíthassuk őket. Hatal-
mas előny, hogy személyes tapasztalatok 
segítenek a mai gyerekeket megérteni. Ők 
tanulás nélkül is elboldogulnak az internet 
és a digitális eszközök világában, ugyan-
akkor a megfelelő korlátokat, szabályokat, 
kultúrát nekünk kell átadnunk nekik, így 
válhatnak tudatos és értékteremtő inter-
nethasználókká.

n Vörös Brigitta
Tab
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KELLNER 
BERNÁT 
ALAPÍTVÁNY

Bár a Kellner Bernát Alapítvány évről-évre az „Év Könyvtáro-
sa – Kellner Bernát Emlékdíj” odaítélésével kerül a figyelem közép-
pontjába, a szervezet alapító okiratba foglalt feladatai közé tartozik 
a könyvtári hivatás megismerését célzó rendezvények és programok 
szervezése, megvalósítása is. Ehhez kérjük mindazok támogatását, 
akiknek lehetőségük van rá, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-nak 
felajánlásával segítsék elő e célok megvalósulását.

Támogatásukat köszönjük. A Kellner Bernát Alapítvány kuratóri-
umának nevében:

n Horváth Péter, elnök
Kaposvár

Unokája társaságában ünnepelte századik születésnapját Kellner Bernátné, aki 
ma is elevenen emlékszik a múlt minden csodás pillanatára, amelyet szeretett férje 
társaságában tölthetett. A könyvtárépítő Kellner Bernát Béla özvegye ma is remek 
szellemi egészségnek örvend. Így örömmel mesélt Kaposvár kulturális életéről, fér-
jéről és mindennapjairól.

Látogatásunkkor éppen egy könyvet 
olvasott az ágyban fekvő Kellner Bernát-
né, leánykori nevén Kertész Margit. – A 
Széchényi Könyvtár gondozásában jelent 
meg ez a kötet, már kilenc éve. Ajánlom 
mindenkinek elolvasásra – mondta moso-
lyogva érdeklődésünkre a március 16-án 
századik születésnapját ünneplő özvegy. 
Dacolva az évekkel ma is szellemileg ak-
tív, s naponta olvas. Elsősorban regénye-
ket forgat szívesen, fiatal írók köteteit is 
szívesen elolvassa, de hallgat arra is, amit 
ismerősök ajánlanak neki. Talán pont en-
nek – a rendszeres olvasásnak – köszönhe-
tő, hogy nem kopott emlékezőképessége. 
Hiszen akármiről kérdeztük Manci nénit, 
rövid gondolkodás után, pontos részletek-
kel tudott szolgálni.

– Apám igen nagy magyar volt. Ő nem 
azt mondta, hogy március 16-án szület-
tem, hanem kiment az utcára és március 
15-én azt kiabálta, hogy „megszületett a 
lányom március 15-én!” Ez nem volt igaz, 
de rettenetes nagy magyar volt. Ezt azzal 
fizették meg neki, hogy elvitték a lágerba 
és többé már nem láthattam. Engem is el 
akartak vinni, de csak a kaposvári vasútál-
lomásig jutottak velem, mert anyám értem 
jött és nem engedte, hogy elragadjanak. 
Nagyszerű volt az én édesanyám, ő nem 
volt magyar, hanem Grazban született. Itt 

vállalt munkát nevelőnőként Kaposváron, 
és így ismerkedtek meg apámmal, tudtuk 
meg Kellner Bernátnétól. Miután mindkét 
szülőjét elveszítette, nevelőszülőkhöz ke-
rült, szerencsére jó helyre.

– Csertán István és felesége neveltek 
fel, a nevelőapám vasárnaponként magá-
val vitt a városba és elmagyarázta, hogy 
melyik utcának, hídnak, szobornak mi a 
neve. Úgyhogy én Kaposvár helyeit úgy 
ismerem, mint a tenyeremet. Minden va-
sárnap elvitt a nagy hídra is sétálni, hogy 
lássam a jövő-menő vonatokat. Ez egy 
hatéves gyereknek óriási élmény volt. A 
nevelőapám mindenfélét megtanított ne-
kem, igazán jó ember volt.

Manci néni lánykorában pezsgő volt a 
város kulturális élete, s már ekkor is gyö-
nyörűnek látta a várost. – Volt itt minden: 
színház, művelődési ház, az iparos szék-
házban is voltak előadások, gyakran ösz-
szejöttek a műkedvelők. Sok helyre elmen-
tem magam is akkoriban, kiállításokat is 
látogattam. A város már akkor is szép volt 
és most is az. Éltek itt híres emberek, mint 
Rippl-Rónai József, de Vaszary Jánost is 
említhetném. Kunffyéknál is voltunk, le 
van fényképezve a férjem, ahogyan Kunffy 
Lajos felesége integet neki a lakásból.

Manci néni könyvekkel való szoros kap-
csolata persze nem véletlen, hiszen férje 

Kellner Bernát Béla a magyar könyvtárügy 
kiemelkedő alakja, és 18 évig a kaposvári 
könyvtár igazgatója volt. Friss diplomás-
ként 1929-ben Kaposvárra került, ahol a 
zsidó iskolában kapott tanítói állást. Élete 
innentől összefonódott Kaposvár és So-
mogy megye könyvtárügyével, valamint 
a somogyi könyvtárhálózat kiépítésével. 
Kertész Margittal 1940. augusztus 4-én 
kötöttek házasságot. – Nagy volt köztünk 
a korkülönbség, mert ő tulajdonképpen a 
tanítóm volt. Amikor kérdezte tőle a ne-
velőapám, hogy mikor akar megnősülni, 
mindig azt mondta: „én már megvárom a 
Mancit!” Én pedig azt gondoltam, ugyan 
mit akarhat tőlem ez az idős férfi? – mesél-
te Kellner Bernátné, hozzátéve: végül per-
sze szerelmes lett és megkötötték a házas-
ságot is, amelyre ma is elevenen emlékszik. 
– Egy szép rózsaszín angóraszövet ruhám 
volt, egy sötétkék kalapom, szép sötétkék 
antilopcipő; így voltam menyasszonynak 
öltöztetve.

– Kellner Bernát egy nem mindennapi 
ember volt, mondta Manci néni, amikor 
néhai férjéről érdeklődtünk. – Az ele-
mi iskolában ismertem meg őt, nagyon 
művelt ember volt. Pedig egyszerű he-
lyen született, az édesapja szabó volt, az 
édesanyja háztartásbeli. Nem volt kul-
turális élet, de a férjem eljárt gyerekeket 
instruálni, mert a tanára beajánlotta őt. 
A franciát, a németet, az angolt is auto-
didakta módon tanulta meg. Friss volt 
a gondolkodása és csodálatos cikkeket 
írt. Nagy korkülönbség volt köztünk, de 
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szerettük egymást. Úgy nem mentem el 
hazulról se reggel, se este, hogy meg ne 
ölelt volna. Megteremtettük közösen az 
otthont. Minden ami körülvesz engem, 
öreg, de mi dolgoztunk meg érte. A fér-
jemmel – ha itthon volt – minden nap 
öt órakor elmentünk sétálni. Megjártuk 
körbe Kaposvárt egészen a Pázmány Pé-
ter utcáig. Hazajöttünk megvacsoráz-
tunk és még kicsit olvastunk. Beszélgetni 
ilyenkor nem nagyon szoktunk, mert a 
férjem morfondírozó alkat volt, aki min-
dig gondolkodott valamin.

Egy gyermekük született, lányuk Judit, 
aki Amerikába költözött. – Megszoktuk 
már a távolságot, minden délután felhív 
engem és olyankor elmeséljük egymásnak 
a napunkat. Az unokám könyvtárszakon 
végzett, mert imádta a nagyapját, és ő vitte 
tovább a könyvtáros hivatást. A születés-

napomra is hazautazott, de évente egyszer 
mindig meglátogat engem.

Manci néni hét évvel ezelőtt férje em-
léke és munkássága előtt adózva megala-
pította a Kellner Bernát Alapítványt azzal 
a szándékkal, hogy a könyvtáros hivatás 
kiváló gyakorlói erkölcsi és anyagi megbe-
csülést, támogatást kapjanak. Így minden 
évben jutalmazzák azt a személyt, aki-
nek az alapítvány kuratóriuma – előzetes 
felterjesztés alapján – az Év Könyvtáro-
sa – Kellner Bernát Emlékdíj elismerést 
adományozza. Az alapítvány létrejöttéről 
is mesélt Manci néni: – Itt volt egyszer 
nálam Szita Károly polgármester szüle-
tésnapomkor. Panaszkodtam neki, hogy 
az én uram annyi mindent tett ezért a vá-
rosért, és megkérdeztem tőle, hogy mikor 
lesz az én uramnak emléktáblája Kapos-
váron. Erre ő felvetette, hogy csináljunk 

egy alapítványt. Ebbe aztán mindketten 
tettünk pénzt. És nem csak ígéret volt ez 
az ő részéről, hanem meg is cselekedte, és 
minden évben megkapja egy könyvtáros 
a díjat, de tudom, hogy a könyvtárosok 
rendezvényeit is részben az alapítvány tá-
mogatja.

Amikor Manci nénit a hosszú élet tit-
káról kérdeztük, azt mondta, nincs igazi 
titok. – Nem ittam, nem drogoztam, ezt 
mindig elmondom, ha megkérdezik, hogy 
mitől maradt jó a memóriám. Azt is szok-
ták kérdezni, hogyhogy nem híztam el, 
hát sosem zabáltam! Ez a titok. Mindig 
vigyáztam az egészségemre, de a csalá-
domra is ugyanez igaz. A hosszú élet tit-
ka, hogy nem szabad zabálni, inni és sokat 
kell sétálni.

n Koszorús Rita 
Kaposvár, Somogyi Hírlap

KÖNYVTÁRPONT
Kaposvár tüskevári városrészében lévő 

KönyvtárPont heti rendszerességgel, min-
den szerda délután, folyamatosan bővülő 
állománnyal várja az olvasni vágyókat. Az 
elmúlt időszakban nőtt a beiratkozók szá-
ma, sokan vagyunk, de még mindig nem 
elegen, ezért az a célunk, hogy ez a szám 
tovább növekedjen. A közelmúltban létre-
jött a KönyvtárPont-Tüskevár Facebook 
oldal, amely lehetővé teszi az olvasókkal 
való kapcsolattartást, emellett az érdek-
lődők tájékozódhatnak a KönyvtárPont 
szolgáltatásairól, valamint az aktuális in-
formációkról és programokról, amelyek 
leírása a jövőben az oldalon kerül majd 
megosztásra. Az oldal elérhetősége https://
www.facebook.com/konyvtarpont

n Herke Orsolya
Kaposvár

KÖNYVAJÁNDÉKOZÁS NAPJA 2022-BEN
A tavalyi évhez hasonlóan, 02.14., a 

nemzetközi könyvajándékozás napja al-
kalmából került ki post könyvtárunk 
Facebook oldalára. A felhívásunkra 9 
osztályfőnök közül az 5 leggyorsabban 
jelentkező kaposvári alsós osztályfőnök 
nyert osztályának egy-egy könyvcsoma-
got. 8 osztály még nem járt nálunk cso-
portosan a gyermekkönyvtárban eddig. 
Ugyan voltak köztük egyénileg beirat-
kozott olvasóink, viszont ez a lehetőség 
jelentősen megnövelte a beiratkozási 
kedvüket. Kaptak meghívót további fog-
lalkozásokra, és szívesen is jönnek majd 
lehetőség szerint a későbbiek folyamán.

Az első öt osztály a gyermekkönyvtár-
ban vette át az ajándékot egy foglalkozás 
keretében, papírszínházas meséléssel 
egybekötve: Kisfaludy 2., 3. osztály, Du-
ráczky 1.o., Csokonai 1., 2.o.

A további 3 osztály is kapott meghívót 
egy-egy foglalkozásra, ebből 2 osztály jött 
el: Kisfaludy 4.o., és a Református 1.o.

A 9. a kivétel, mert vidéki intézmény, 
de ők jelentkeztek legelőször: Igal 1.o. – 
ők is eljöttek egy foglalkozásra.

n Hertelendy Helga
Kaposvár, 
Fotókat készítette: Veizer Anita
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MKE SOMOGY MEGYEI SZERVEZET HÍREI

A kaposvári vándorgyűlés elé
53. MKE vándorgyűlés – Kaposvár; 2022. július 14–16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) éves ván-
dorgyűlése immáron több, mint fél évszázados esemény, 
mely legelső alkalommal 1969-ben került megrendezésre 
Tatán.

Hosszan tartó népszerűségének oka, hogy a könyvtáros 
szakma legnagyobb eseménye, ami a szakmai ismeretek 
mellett a kapcsolatok ápolására és továbbiak építésére is 
lehetőséget biztosít. Nem véletlen, hogy a pandémia előtti 
években is 800 körül volt egy-egy vándorgyűlés résztvevői-
nek a száma. A könyvtárosok az ország minden szegletéből 
– sőt az országhatáron kívülre került területekről is – fel-
keresték az adott évi gyűlésnek otthont adó várost, hiszen 
a friss tudás mellett maradandó élményeket is szerezhettek.

Somogy megyében 1981-ben volt először vándorgyűlés, 
ahová – Gerő Gyula szavait idézve – „minden eddiginél na-
gyobb számban sereglettek össze a könyvtárosok az ország 
különböző részeiből”. Akkoriban tehát ez a vándorgyűlés 
volt a leglátogatottabb, ami joggal adott okot a büszkeségre 
elődeinknek. Számunkra azonban napjainkban egy kevésbé 
dicső eredményt is hozott: Somogy egyike azon 4 megyé-
nek, akik csak egyetlen egyszer vállalták a házigazda sze-
repét, és közülük is utolsó. Mivel nálunk volt legrégebben 
vándorgyűlés; éppen 41 évvel ezelőtt.

Már hosszú ideje napirenden volt hát, hogy ismét Somo-
gyországban lássuk vendégül kollégáinkat. Megismertessük 
velük a somogyi vendégszeretetet, a megyét és annak látni-
valóit, de évről-évre volt valami oka, hogy nem mi lettünk 
a soron következő vándorgyűlés házigazdái. Az utolsó ilyen 
akadály az egyetemi előadótömb felújítása volt, mivel csakis 
a kaposvári campus rendelkezik olyan infrastrukturális és 
emberi erőforrással, ami a vándorgyűlés sikeres lebonyolí-
tásához szükséges.

Az előadói tömbben zajló munkálatok végeztével azon-
ban eljött az ideje, hogy az MKE Somogy Megyei Szerveze-
te vállalja a felkérést, és végre tegyünk valamit azért, hogy 
ne mi legyünk a sereghajtók a vándorgyűlés szervezésében. 
Ennek eredményeként az MKE 53. vándorgyűlésének Ka-
posvár ad otthont 2022. július 14-16. között.

A vándorgyűlésnek minden évben van egy központi té-
mája, aminek kiválasztásakor az elnökség nagy figyelmet 
fordít arra, hogy korszerű, aktuális és a világ könyvtári 
trendjéhez kapcsolódó, az Európai Unió által is preferált 
problémák kerüljenek a tanácskozások középpontjába. En-
nek megfelelően – az IFLA által is kiemelten kezelt téma-
körhöz kapcsolódva – a 2022. évi vándorgyűlést a fenntart-
hatóság, a felelősség, a szemléletformálás témát középpontba 
helyezve szerveződik, ami mellett meg kívánunk emlékezni 
arról is, hogy az Európai Unió döntése alapján 2022 az eu-
rópai ifjúság éve.

A három napos program szakmai- és kulturális prog-
ramok sorából áll össze, melyek közül a legfontosabbak az 
alábbiak:

1. nap (csütörtök)
Sajtótájékoztatóval és a szakmai kiállítók kiállítás meg-

nyitójával kezdődik a program. Ezt követi a nyitó plenáris 
ülés, aminek részét képezik a köszöntők és számos kitünte-
tés átadása is.

2. nap (péntek)
A reggeli kis plenáris ülés után a különböző szekciókba 

rendezett szakmai előadások következnek. Szekciót szer-
vezhet az MKE valamennyi szervezete (területi és szakterü-
leti szervezetek egyaránt). A szekcióülések után záró plená-
ris ülés következik, ahol a szekciók legfontosabb üzeneteit is 
ismertetik, valamint itt kerül kihirdetésre – ha már megvan 
– a következő évi helyszín is. Az estét az úgynevezett baráti 
találkozó zárja, ahol a résztvevők vacsora és zeneszó mellett 
építhetik tovább személyes kapcsolataikat. :)

3.  nap (szombat)
Hagyományosan a kirándulásoké a főszerep. Ekkor van 

lehetőségük a vendégeknek megismerni a rendező város és 
környezetének, illetve a megyének kulturális és turisztikai 
értékeit.

A napot minden este egy-egy kulturális program zárja, 
és városnézésre is lesz lehetőség már az első két nap alatt is.

A szervezés bizony sok energiát kíván meg mindenkitől, 
az esemény lebonyolítása nem különben. Éppen ezért hív-
juk és várjuk a kollégákat (nem csak az egyesületi tagokat!), 
hogy segítsék a feladatok elvégzését, hogy a vándorgyűlés 
után az ide látogatók ismét elismerően emlegessék a kapos-
vári vándorgyűlést és azokat a könyvtárosokat, akik szív-
vel-lélekkel azon dolgoztak, hogy mindenki elégedetten tá-
vozzon az eseményről.

És hogy miért is döntött úgy a Somogy Megyei Szervezet 
elnöksége, hogy elvállalja ezt a hálás, ámde nehéz feladatot?

Egyrészt valóban ideje volt, hogy négy évtized után meg-
mutassuk Somogy megye értékeit a kollégáknak. Másrészt 
több szervezőtől hallottam azt a véleményt az utóbbi évek-
ben, hogy mennyire összekovácsolta a megye különböző 
könyvtáraiban dolgozó könyvtárosokat a szervezés. Ez igaz 
lehet, hiszen Varga Róbert, a ‘81-es vándorgyűlés fő szerve-
zője is úgy fogalmazott: “„Lövészárokban és vándorgyűlés 
szervezése közben ismeri meg igazán egymást az ember…” 
Az elmúlt évek bezártsága után, azt hiszem, mindenkire rá-
fér, hogy megismerje a Somogyban dolgozó többi kollégát.

Bízom benne, hogy együtt egy emlékezetes konferenciát 
tudunk megszervezni.

n Horváth Péter, elnök 
MKE Somogy Megyei Szervezet – Kaposvár
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TAKÁTS GYULA KÖNYVTÁR FALAI KÖZÖTT…

Szakmai nap  
és törzsgárda 
tagok 
köszöntése

2021. november 30.
A Takáts Gyula Könyvtárban régi hagyomány, hogy a könyv-

tár születésnapján szakmai napot tartunk és köszöntjük a me-
gye bibliotékáinak Törzsgárda tag könyvtárosait.

A megyei könyvtár gyűjteményeinek alapjait Festetics László 
gróf rakta le, 1825-ben 1000 forintot adományozott „a nemes 
vármegye kebelén felállítandó a nemzeti nyelv és művelődés csi-
nosodására szolgáló „olvasói intézet” javára. A gróf emlékműve 
a könyvtár előtti kertben található. A járványhelyzet miatt egy 
év kihagyás után, 2021-ben november 30-án jöttünk újra össze, 
hogy e nemes hagyományt megünnepeljük.

A szakmai napot a MKE Somogy Megyei Szervezetének tag- 
gyűlésével kezdtük, ahol meghallgattuk az elmúlt év szakmai 
és pénzügyi beszámolóját Horváth Péter MKE SMSZ elnök, il-
letve Németh Gabriella ellenőrző bizottsági elnök előadásában.  Készítette: Varga Dávid – Kaposvár
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Ezután tiszteletbeli tagokat választottunk a somogyi szerve-
zetbe, végül Horváth Péter ismertette a szervezet 2022. évi 
munkatervét. Idén a legfőbb feladat a Vándorgyűlés megszer-
vezése lesz, melyre Kaposváron utoljára 1981-ben került sor. A 
tag gyűlés után a szakmai program résztvevőit köszöntötte Huszti 
Gábor Somogy Megye Közgyűlésének alelnöke, Dér Tamás Ka-
posvár alpolgármestere és Horváth Péter könyvtárigazgató.

Ezt követően Kiss Gábor, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
tének alelnöke beszélt arról, milyen feladatok várnak a vándor-
gyűlés szervezőire. 2022-ben ugyanis könyvtárunk nyerte el a 
Könyvtárosok Vándorgyűlésének szervezési jogát. Ebben az év-
ben ünnepeljük a kaposvári megyei könyvtár 70. születésnapját 
is, melyre kiállítást tervezünk régi dokumentumokból, fényké-
pekből a vándorgyűlés idejére. A vándorgyűlést július közepén 
tartjuk, a helyszíne pedig a MATE Kaposvári Campusa lesz.

Ezután a regionális hatókörű könyvtári feladatokról beszélt 
Szóllás Péter az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága 
Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője.

A frissítő kávészünet után köszöntöttük a 2020-ban és 2021-
ben 10, 20, 30, 40, 60 éve a megye közkönyvtáraiban dolgozó 
munkatársait. Ez a hagyomány könyvtárunkban 1962-re nyú-
lik vissza, 2010-ben pedig a MATE Kaposvári Campusának 
Könyvtára is csatlakozott megünnepléséhez. A törzsgárda ta-
gok a megyei könyvtártól emléklapot és plakettet vehettek át. 
2020-ban 19 főt, 2021-ben pedig 12 könyvtárost ünnepeltünk.

2005-ben a megyei könyvtár létrehozta „A könyvtárért, az 
olvasókért-díj”-at, melyet a Takáts Gyula Könyvtár munka-
társainak titkos szavazata alapján intézményünk egy dolgozó-
ja kaphat. 2021-ben ezt a díjat Kiss Adrián Marcell, a Hálózati 
Szaktanácsadói Osztály dolgozója nyerte el a minőségbiztosítás 
terén kifejtett kiemelkedő munkájáért.

A szakmai nap zárásaként megkoszorúztuk a könyvtár előtt 
az alapító Festetics gróf emlékművét.

n Schmidtné Bakó Tünde 
Kaposvár
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„A könyvtáros segít a bajban!”
Interjúalanyom sok jó tulajdonsággal rendelkezik, ilyen példá-

ul a szerénység. Az élet számos területén nagy előny ez a jellem-
vonás, de egy róla szóló írás készítése közben nem feltétlenül… 
Sok munka, rábeszélés és trükk kellett hozzá, hogy válaszokat 
csikarjak ki tőle.

Beszélgetőpartnerem Kiss Adrián Marcell, a Takáts Gyula 
Könyvtár feldolgozó munkatársa, az intézmény elégedettségmé-
rési munkacsoportjának vezetője, a könyvtár legsegítőkészebb 
kollégája, és nem utolsó sorban az interjú apropójául szolgáló, a 
2021-es év „A könyvtárért, az olvasókért-díj” büszke tulajdonosa.

 n Gondoltad volna a Törzsgárda ünnepség reggelén, hogy 
idén Te veheted át a díjat?

Nem! Korábban meg sem fordult a fejemben, hogy a kollégák 
jutalmazni fognak majd. Feldolgozó könyvtárosként nem a leg-
látványosabb munkát végzem, amire a Patriots1 mottójával élve 
csak azt szoktam mondani, hogy „teszem a dolgom”.

 n A használói elégedettségmérés területén elévülhetetlen ér-
demeid vannak, tényleg szívvel-lélekkel veted bele magad. Mi-
ért érdekes Neked annyira ez a terület? Mit szeretsz benne?

Kezdetben ez a feladatkör, az első lépéseknél még szó szerint 
kihívásokkal teli volt, de gyorsan bele lehetett rázódni. Mikor az 
elejétől végigviszel egy-egy felmérést, idővel kialakul egy rutin 
és átlátod mit hogyan célszerű csinálni. Az elégedettségmérés 
mindegyik munkafolyamatába bele lehet, és bele is tudok me-
rülni. Legyen az a lehetséges kérdések összegyűjtése, a kérdőívek 
megszerkesztése, az adatok rögzítése vagy elemzése. Éppen ezért, 
így nem emelnék ki külön egyetlen szegmenst sem. Ami jelenleg 
számomra érdekes, hogy most már ismételve a korábbi felméré-
seinket, össze tudjuk hasonlítani az egyes kérdések eredményeit.

 n Rögös út vezetett a megyeibe? Mondd el kérlek, hogy lettél a 
könyvtár főállású dolgozója!

A főiskola végeztével egy ideig munkanélküli voltam, majd 
közmunkaprogram keretében vettek fel először az intézménybe 
2013 októberében. Még ebben az évben lehetőség nyílt rá, hogy 
betöltsék az üres álláshelyeket. Decembertől már főállású dolgo-
zóként számítottak ránk Zsidákovits Zitával és Bódog Andrással. 
Ennek immár kilencedik éve.

 n Szereted a munkádat?
Persze. Elég pörgős és változatos a feldolgozó élet a módszerta-

non, és ha már csinálunk valamit, akkor ne fél gőzzel, adjunk bele 
mindent. Ahogy a futáskor mondani szoktuk: „ODATESZED!!” 
(nevet)

 n Ügyeletet a közszolgálati térben szoktál vállalni. Az olvasó-
szolgálati részlegen is szívesen dolgozol?

A feldolgozó munka is tud olykor monoton lenni, éppen ezért 
ez kellőképpen megtöri azt a tevékenységet. Másrészt pedig fon-
tosnak tartom a kapcsolatot az olvasókkal is, hogy ne felejtsük el, 
anno nemcsak az olvasás szeretetéért választottuk a könyvtársza-
kot. Míg 10-20 éve még mi fordultunk a könyvtárosokhoz segít-
ségért, most ugyanígy mások fordulnak hozzánk.

 n „A könyvtáros segít a bajban!” Ez a kultikus mondat a védje-
gyed. Mikor és hogyan találtad ki?

Az Ace Ventura 2-ből vettem, persze egy kicsit átdolgozva az 
idézetet. (nevet)

1 Patriots = New England Patriots, egy profi amerikaifutball-csapat

 n Nem gondolod, hogy néha kellene nemet is mondani?
Néha kellene nemet is mondani? Már a kérdést sem értem... 

Szerintem pont az a lényeg, hogyha az emberhez segítségért for-
dulnak, akkor az illetőnek egy olyan problémája van, amit egye-
dül nem tud megoldani. Ott és akkor számítanak rád.

 n Nem árulunk el nagy titkot, hobbid a futás. Annak is talán a 
kegyetlenebb fajtája, a hosszútáv. Tényleg létezik a hosszútáv-
futó magányossága?

Ahogy az amerikai foci sem durva vagy agresszív sport, úgy 
az ultrára se mondanám soha, hogy kegyetlen lenne. Az ember 
a kezdetektől keresi a kihívást, és ez a mai modern világunkban 
is így van. Mi, futók is ezért vállalunk sokszor komfortzónán túli 
hosszabb távokat, hogy a határaink feszegetésével megismerjük 
mire vagyunk képesek. Fejben dől el, hozzáállás kérdése ki meny-
nyire akarja teljesíteni az általa kitűzött célt. Én pont ezt a kihí-
vást szeretem benne, hogy nem mással versenyzel, hanem saját 
magad korlátait próbálod legyőzni.

 n Milyennek látod a jövő könyvtárát? Mit fog csinálni Kiss 
Adrián Marcell abban a bibliotékában?

Nem gondolkodtam még ezen. Valószínűleg feldolgozóként 
továbbra is a könyvekben a szerzők sorait tulajdonbélyegzővel és 
leltárszámmal fogom zárni. (nevet)

 n Köszönöm a beszélgetést!

n Egyed Nándor
Kaposvár
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Szakmai nap a könyvtárban  
– 2022. január 18.

(A kezdetektől a megvalósulásig)
2021. október közepén felkértek ben-

nünket, hogy NKA pályázat segítségé-
vel szervezzünk egy szakmai napot pár 
előadóval és vendéglátással. Elsősorban 

a könyvtárosoknak, és esetleg az isko-
lai könyvtárosoknak. Felmerült az ötlet, 
hogy hívjuk meg Bárdos Andrást, mert 
neki van egy nagyon jó előadása a könyv-
tár és a média kapcsolatáról. A többit 
ránk bízzák. Elindult az ötletelés. A vé-
gén „A jövő könyvtára – a könyvtár jövő-
je” cím mellett döntöttünk, hisz ebbe sok 
minden belefér.

Négynapi keresgélés, e-mailezés és 
telefonálgatás után végül sikerült meg-
szerezni Bárdos András elérhetőségét. 
Elsőre igent mondott a felkérésre és meg-
egyeztünk az időpontban is. A követke-
ző lépés a két másik előadó személyének 
kiválasztása volt. Kaptunk ötleteket és 
a neten is keresgéltünk. Végül sikerült 
megtalálnunk őket: Novák Csaba és Tóth 
Máté személyében. Telefonos egyeztetés 
után megbeszéltük, mit is várunk az előa-
dásaiktól. Közben éttermet is keresnünk 
kellett, akik jó áron, de jó minőségű és 
kiadós ételt tudnak biztosítani a rendez-
vényre. Megírtuk a pályázatot és vártunk 
az elbírálásra.

December elején kaptuk a jó hírt, hogy 
nyertünk és szinte a teljes összeget meg-
kapjuk, amit kértünk. Újra felhívtuk, il-
letve megírtuk az előadóknak és az étte-

remnek, hogy sínen van a dolog, biztos a 
felkérés illetve a megrendelés!

Elkészítettük a meghívót és elkezd-
tük kiküldeni. (A megye könyvtáraiba, 
iskolai könyvtárosoknak, és felkerült a 
KATALIST-ra is.) Létrehoztunk egy re-
gisztrációs felületet, hogy lássuk, kikre 
számíthatunk? 5 nap után le kellett zárni 
a regisztrációt (a pandémia miatt kötött 
volt a létszám). Az ország minden tájáról 
jöttek. Leadtuk a végleges rendelést is az 
étteremnek.

Úgy nézett ki, minden sínen van, ami-
kor 14-én péntek este (18. kedd volt a ren-
dezvény időpontja) küldött egy email-t 
Bárdos András, hogy sajnos le kell mon-
dania az előadását. Úgy éreztük, ránk dől 
a ház!! Ki kellett találni valamit! Kértük, 
ajánljon maga helyett valakit, aki hason-
ló előadást tudna tartani. Sajnos az illető 
„lepattintott” bennünket, így a szombati 
napunk újult erővel a kereséssel telt. A baj 
az volt, hogy nagyon rövid volt már a ha-
táridő, így nem vállalták, vagy volt már 
más elfoglaltságuk, vagy olyan összeget 

kértek, amit nem tudtunk volna meg-
fizetni. Sok-sok telefonálás, e-mailezés 
után találtunk rá Kapuvári Gáborra, aki 
elvállalta, hogy eljön és megtartja az előa-

dást. Vasárnap délelőtt újra kellett írni a 
meghívókat, amiket még délután elküld-
tünk minden érintettnek és tájékoztattuk 
őket a változásról.

Végül 2022. január 18-án sikeresen 
megtartottuk a szakmai napot. Szinte 
mindenki eljött, aki regisztrált. Dr. Pintér 
Rómeó alpolgármester úr és Horváth Péter 
igazgató megnyitója után Tóth Máté tar-
totta meg az első előadást. Utána Kapuvári 
Gábor következett, majd egy rövid szünet 
után Novák Csaba coach (tréner) adott 
hasznos tanácsokat a mindennapi élethez. 
Közben meghozták az ebédet is. Tele let-
tek az asztalok sültekkel, hidegtálakkal. 
A napot jóízű falatozással fejeztük be.

A visszajelzések alapján jól sikerült 
szakmai napot tartottunk. Jól el is fá-
radtunk, de megérte! Legközelebb, ha 
Bárdos András meggyógyul, Ő lesz a kö-
vetkező meghívottunk. (Reméljük, akkor 
nem jön közbe semmi!)

n Barabás Tamásné, 
Ács-Gergelyné Varga Lilla
Kaposvár
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Mikor sír egy könyvtáros lelke?
Például akkor, ha látja tönkremen-

ni az évtizedeken keresztül tudatosan, 
tervszerűen összegyűjtött állományát.

2021 őszén nagymértékű állományfer-
tőtlenítésre került sor a megyei könyvtár-
ban.

Az épület sajátosságainak megfelelő-
en több helyen – pincében, tetőtérben – 
találhatók a különböző állományrészek 
raktárai.

Egykori szénraktárunk helyén lett ki-
alakítva valamikor az 1980-as években 
a belső raktári állomány (1850-1945 kö-
zött kiadott könyveink), a kézikönyvtári 
és helytörténeti részleg ritkán használt, 
illetve különösen értékes kötetei. Az ez-
redforduló elején az épület bővítése és 
korszerűsítése után ez az állomány ide 
került vissza.

Utána kezdődtek a gondok. Az addig 
ideálisnak tartott raktárban a fűtéscsö-
vek melege, az épület rossz csapadékvíz 
elvezetési rendszere 10 év alatt kikezdte a 
falakat, vizesedni kezdtek, majd néhány 
év múlva megjelentek a külső falhoz kö-
zel lévő könyvek gerincén a fehér bolyhos 
kis foltok. A fertőzés a levegőben állandó-
an jelen lévő, illetve a kötetek szennyező-
déseiben fellelhető (1 gramm por 1-2 mil-
lió spórát és baktériumot tartalmazhat) 
gombaspórákból alakult ki, fejlődésük-
höz szükséges táptalajt a könyvek szerves 
alkotóanyagai adják.

A gombásodási folyamat gyorsan ter-
jedt, önerőből megállítani nem tudtuk.

Fenntartónkkal és a fertőtlenítést 
végző Pre-Con Kft.-vel való hosszas 
levelezés után Maurer Péter könyvtá-
ri költöztetésre szakosodott profi cége 
vitte el a 14000 kötetet és 39 doboznyi 
aprónyomtatványt Budapestre. Fenntar-
tónk 9,5 millió forintot biztosított az ál-
lomány megmentésére, nélküle esélyünk 

sem lett volna. Országos pályázatot saj-
nos nem írtak ki ilyen „fiatal” állomány 
megóvásra.

A fertőtlenítési folyamat során ne-
kiálltunk az új raktár berendezésének. 
Egyértelmű volt, hogy a régi helyére nem 
kerülhetnek vissza a könyvek.

A tetőtérben található raktárunk fele 
üresen állt a média részleg átköltöztetése 
óta, szerencsére van ott légkondicioná-
lás az egyenletes, megfelelő hőmérséklet 
biztosítására.

Nehézséget jelentett, hogy a 30 éve 
összeszerelt Dexion-Salgó polcokat szét 
kellett csavarozni, majd 3 emelet ma-
gasra lépcsőn felvinni 400 polcot. A 
könyvtáros fiúk és gazdaságisunk vál-
lalták ezt a munkát. Közben a hetente 
elszállított és visszahozott fertőtlenített 
könyvek polcra pakolását 3 feldolgozós 
munkatárs végezte, valamint őszi szü-
netben önkéntes diákmunkások is részt 
vettek benne. Az utolsó szállítás alkal-

mával a fuvarozó cég elvitte a ládákat, 
ezért a munkások is besegítettek, hogy a 
könyvek minél előbb a polcra kerülhes-
senek. Egyikük olyan lelkesen pakolta a 
nagyalakú albumokat szoros könyvtári 
raktári rendbe a polcon, hogy öröm volt 
nézni.

2 hónap alatt 28 ezer kötetet mozgat-
tunk meg, számtalan aprónyomtatvány-
nyal együtt.

Megérte. Most már csak a raktár ha-
talmas üvegablakait kell fényvédő fóliá-
val bevonni, hogy a napsütés se károsítsa 
a könyveket.

És hogy mit sikerült megmenteni? 
Például Rippl-Rónai 1913-ban kiadott 
ötven rajzát tartalmazó egyetlen ki-
adásban megjelent rajzalbumát, Ady 19 
verseskötetét a 20. század első feléből, a 
19. század historizáló könyvkiadásának 
könyvészeti remekeit, a 20. század elején 
a könyvművészetbe is belopakodó sze-
cessziós stílusú borító- és könyvilluszt-
rációkat tartalmazó műveket.

Az állomány immár fertőtlenítve, 
ideális körülmények között várja kuta-
tásra, olvasásra könyvtárhasználóinkat. 
Reméljük, raktártúra keretén belül is ha-
marosan megtekinthetik az érdeklődők 
2022-ben.

n Németh Gabriella 
Kaposvár
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ÚJ IGAZGATÓ A MEGYEI 
KÖNYVTÁR ÉLÉN
Rázsits Veronika irányítja ápri-

lis 1-től a Takáts Gyula Megyei Ha-
tókörű Városi Könyvtárat. Igazga-
tónőt még márciusban, hivatalba 
lépése előtt kérdeztük többek kö-
zött könyvtárról, tervekről, megyei 
feladatokról.

 n Elsőként azt szeretném megkérdezni, 
hogy került be a könyvtári világba. Ho-
gyan lett könyvtáros?

A könyvtár szakot 2003-ban kezdtem 
el a bajai Eötvös József Főiskolán. Nagyon 
szerettem ide járni. Informatikus-könyv-
táros és művelődésszervező szakirányon 
diplomáztam 2007-ben.

Magára a pályára 2009-ben kerültem, 
teljesen véletlenül, mivel akkoriban még 
nem volt szakemberhiány, így Nagyba-
jomba napközis nevelőnek jelentkeztem 
(művelődésszervező diplomával akkor 
ezt el lehetett látni), és amikor a helyi 
könyvtáros hirtelen felmondott, az ÁMK 
intézményvezetője – aki akkor az isko-
laigazgató volt – behívott, hogy tudok-e 
egy hét múlva kezdeni. Természetesen 
tudtam.

A gazdasági világválság évei alatt na-
gyon nehéz volt pályakezdőnek lenni, 
bármilyen szakterületen. Emlékszem, 
több helyen kinevettek, hogy mit gondo-
lok, nincs hely a könyvtárban. Épp ezért 
nagyon nagy szerencsének tartottam, 
hogy el tudtam helyezkedni a szakmá-
ban.

Horváth Éva néni eleinte bizalmatla-
nul fogadott, de aztán nagyon megsze-
rettük egymást az évek alatt. Ő lelkes 
lokálpatriótaként egy helyit szeretett vol-
na a nagybajomi könyvtárba (én eleinte 
Mesztegnyőről jártam be), de aztán látta, 
mennyire lelkes vagyok, és ide is költöz-
tem.

 n Marketingmenedzser végzettsége is 
van. Arra manapság nagy szükségük van 
a könyvtáraknak.

Arra is nagy szükség van, de inkább 
az emberierőforrás-tanácsadó végzett-
ségemnek látom jelenleg a legnagyobb 
hasznát mint leendő vezető.

Marketingmenedzseri végzettségem 
2003-ban szereztem, azóta rengeteget 
változott a szakma, én úgy érzem, ezt 
mindig is használtam a munkámban, 
hiszen a könyvtárnak nagy szüksége van 
a promócióra, mert olyan terméket kell 
reklámoznunk és „eladnunk” a felhasz-
nálóknak, amelyet azok többsége elavult-
nak tart. Ennek elébe lehet menni egy jó 
marketingfolyamattal, amelyet például a 
könyvtár arculati elemeinek megújításá-
val szeretnék majd elkezdeni, úgy mint 
logó, honlap stb. megújítása.

 n Mikor fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy szeretné kipróbálni magát egy na-
gyobb intézmény vezetőjeként?

2022. január 18-án 10:03 perckor  
körülbelül.

Sosem voltam egy elülős fajta, mindig 
kerestem az új kihívásokat, lehetősége-
ket. Vagy tanultam valami újat (embe-
rierőforrás-tanácsadó mesterszak), vagy 
önkéntesként kitaláltunk mindenféle 
programot Nagybajomban, majd pedig 
akkorát álmodtunk jó pár pályázat be-
adásával, hogy a kezdeti meglepetés után, 
hogy tényleg megnyertük mindet, meg is 
valósítottuk őket. Sokan akkor óva intet-
tek, hogy sok lesz ez…. Sok volt, de meg 
tudtuk csinálni egy kiváló csapattal.

Nyilván, most itt egy olyan helyzet volt 
a megyei könyvtár vezetői pályázata kap-

csán, ahol nagy esélyét éreztem annak, 
hogy sikerülni fog, hiszen Horváth Péter 
eleinte azt mondta, nem szeretne indulni. 
Aztán az, hogy indult, sem tántorított el, 
legalább volt egy kis versenyhelyzet.

 n Ön városi könyvtár vezetőjeként már 
volt szakmai kapcsolatban a megyei 
könyvtárral. Mik a tapasztalatai? Tervez 
változásokat a Takáts Gyula Könyvtár és 
a megye többi könyvtárának együttmű-
ködésében?

Úgy gondolom, a megyei könyvtárral jó 
szakmai kapcsolatban állok már 2009 óta. 
A szaktanácsadók mindig készséggel segí-
tették munkámat, amikor szükség volt rá.

Szeretném megismerni a megye kisebb 
és nagyobb könyvtárait, és szeretnék ak-
tív szakmai együttműködést, de ehhez 
majd meg kell ismernem az előzménye-
ket.

 n Pályázatában legnagyobb és legfonto-
sabb feladatként a belső szervezetfejlesz-
tést említi. Milyen gyakorlati megoldá-
sokra gondol ezen a területen?

Az előző igazgató által megfogalma-
zott csapatmunka hiányát szeretném or-
vosolni szervezetfejlesztési eszközökkel. 
Remélem, a munkatársak nyitottak lesz-
nek rá, én nagyon bízom ebben.

A célom egy jó szervezeti kultúra ki-
alakítása mind vezetői szinten, mind a 
munkavállalók számára. A gyakorlati meg-
oldásokat nem kezdeném el most felsorol-
ni, vannak ötleteim, terveim, szakember 
segítségét is igénybe veszem, hogy kicsit 
mindenkit kimozdítsak és gondolkozásra 
sarkalljak önmaguk és a csapat érdekében.

 n Mit jelent az pontosan, hogy a könyv-
tárnak közösségi térként is kell működ-
nie? Mondana erről pár részletet?

Nem gondoltam egészen a pályázatom 
benyújtásáig, hogy ez kérdés lehet, vagy 
újdonság.

A 21. században már nem csupán a do-
kumentumok kölcsönzése a könyvtárak 
feladata, de remélem, ezt minden könyv-
táros így gondolja. Az olvasóközönséget 
egyre nehezebb bevonzani, de ha ide 
szoktatunk civil szervezeteket, akkor 
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belőlük jópáran előbb-utóbb olvasóvá is 
válnak. De ha nem, az sem baj, legalább 
tudják, hol a könyvtár.

Várhatunk arra, hogy betévedjenek 
olvasók, és szép gondolat az, hogy olva-
sókat neveljünk…. én abban hiszek, hogy 
a mai világban információkereső embe-
reket kell nevelni, akik forráskritikával 
rendelkeznek és van igényük önmaguk 
folyamatos fejlesztésére, amely nem csu-
pán könyvek olvasásával járhat, hanem 
azzal is, hogy tagjai egy adott téma köré 
szerveződő közösségnek. Egy közösség-
től rengeteget lehet tanulni.

 n Említette, hogy szeretné bevezetni az 
e-book kölcsönzést is a bibliotékában. 
Milyen előfeltételei vannak ennek a szol-
gáltatásbővítésnek?

Elsőként fel kell venni a kapcsolatot 
néhány olyan könyvtárral, ahol ez már 

működik (pl. FSZEK) és a már működő 
jó gyakorlatok alapján kell elkezdeni a 
működtetést. Szeretnék ennek utánajárni 
és kipróbálni a kaposvári olvasóközönsé-
gen.

 n A Takáts Gyula Könyvtárnak egy fiók-
könyvtára és egy könyvtárpontja van. 
A két kis intézményünk esetében is vár-
hatóak újítások?

Mivel az interjú készítésekor még nem 
dolgozom Kaposváron, erre nem tudok 
pontosan válaszolni.

 n Idén Kaposvár ad otthont a Könyv-
tárosok Vándorgyűlésének. Nagy fel-
adat…

Igen, Horváth Péter mesélt róla, bár 
részleteket még nem tudok, de Péter még 
a pályázataink beadása előtt azt mondta, 
hogy viszi a szervezést. Természetesen át 

fogjuk beszélni, és amit tudok segítek, de 
gondolom, ez már szinte kész állapotban 
van mire elkezdek dolgozni, hiszen egy 
ekkora rendezvény 1 éves előkészítést is 
igényelhet.

 n Másik jelentős feladat a közeljövőben 
a Minősített Könyvtári cím megszerzése. 
Reális esélyt lát rá, hogy a következő év 
során elnyerjük a díjat?

Már áprilisban részt veszünk néhány 
munkatárssal egy ehhez kapcsolódó 
konferencián. Amúgy csak annyit tudok 
mondani: „Nem tudtam, hogy lehetetlen, 
ezért megcsináltam.”

 n Köszönöm szépen a beszélgetést, és 
sok sikert kívánok a munkához!

n Egyed Nándor
Kaposvár

INTERNET FIESTA – 2022. március 17–24.
Az Internet Fiesta programjaihoz idén is, mint minden évben csatlakozunk. Az idei évben már 22. alkalommal szerve-

zik meg országosan a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Szabados Ágnes – Szenvedélyem 
pedig az olvasás…

2022. március 23-án vendégünk volt 
könyvtárunkban Szabados Ágnes olva-
sásnépszerűsítő, híradós műsorvezető, 
akivel a Kodály Zoltán Központi Álta-
lános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagisko-
la könyvtárpedagógia-tanára, Jónásné 
Bánfi Csilla beszélgetett népes közönség 
előtt.

A rendezvényt/közönségtalálkozót 
hosszas készülődés előzte meg, hiszen 
Ágit már régóta szerettük volna meg-
hívni könyvtárunkba, tekintve, hogy mi 
is minden hónapban ismertetjük olvasó-
inkkal a Nincs időm olvasni kihívás leg-
frissebb témáját. Amikor aztán sikerült 
megszervezni, és meghirdettük az ese-
ményt, összesen nyolcvanöt érdeklődő 
jelentkezett.

Aznap este megteltek a sorok a köny-
vespolcok közötti térben, és mindenki 
lelkesen várta Ágit. Mi, könyvtárosok se-
gítettünk neki könyveket keresni, amiket 
ajánlhat a közönségnek, és hamar megta-
pasztaltuk, mennyire közvetlen és kedves 
személyiség. A nézőket megszólító, baráti 
hangulatú beszélgetés Ági, Csilla és az 

olvasók között szinte családias légkörben 
telt, annak ellenére, hogy milyen sokan 
voltunk. Vajon ez azért is lehetett így, 
mert a Van időm olvasni csoport miliője 
ragadt ránk? Mindannyian olvasó em-

berként hallgattuk őt, és beszélgettünk 
vele, és szerintem mind mélyen egyet 
tudtunk érteni vele, amikor arról beszélt, 
hogy a szórakoztató irodalom ugyano-
lyan igényes és minőségi is lehet, mint a 
szépirodalom, és a sznobság egyáltalán 
nem menő.

A rendezvény elméletileg ugyan vé-
get ért zárás előtt néhány perccel, utána 
sokan vásároltak Ági saját kiadója, a Li-
bertine Könyvkiadó termékeiből, és még 
többen álltak sorba, hogy fotózkodhassa-
nak és pár kedves szót válthassanak az ol-
vasás legnépszerűbb influenszerével. Ági 
pedig mindenkire időt szánt, mindenkire 
mosolygott, mindenkivel együtt nevetett 
és együttérzett. Azt hiszem, az összes 
résztvevő nevében bátran kijelenthetem, 
hogy Ági gazdagabbá tett minket egy 
nagyszerű élménnyel és emlékkel. Sze-
retettel várjuk őt újabb és újabb hasonló 
találkozókra! És talán egyszer akkora 
franchise lesz a Libertine, hogy nálunk is 
kinyithat egy könyvesboltja. 

n Kiss Balázs
Kaposvár
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VERSEK KÖNYVTÁROSOKTÓL

akkora mint egy csuszka csak zöld

a szívem a tó felett lebeg
csak a testem fekszik rajta
s minden más alatta
villódznak tengermélyi halak
az a villódzás mindig velem marad

egy bizonytalan szépség
képtelen önmagához hű lenni

inkább az ébrenlét az álom
valahogy megfordult a világ látom
s mint az egér aki a Holdból kirág
egy szeletnyi fényt fogom pórázon
rongy ruhám remény

a mát a holnap ösztönlénye váltja
villog csontujjas ruhája
faág-kalitkája

zajok a fejedben fagolyó pattog

előttre és utánra osztódik az élet
értelmetlen pókhálók lengedeznek

szélcsend

mindig is itt voltál
s most már mindig leszel
elhatároztad hogy maradsz
belőled semmi nem vesz el
ide jóság kell mint moha a kőre
úgy tapadsz bőrömre
kapaszkodsz bennem

a madár neve csend lett
a ki nem mondott szavaink után
s a színe még mindig zöld

a pocsolyán olajfolt csillog
opálos a föld

n targa 
Kaposvár
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Pillanatképek a könyvtár életéből
n Szőke Henrietta – Kaposvár

VAKRANDI
A nagy sikerre való tekintettel, olvasó-

inknak 2022-ben már hetedik alkalom-
mal rendeztünk Vakrandit egy könyvvel. 
Ezzel az olvasást népszerűsítő akciónkkal, 
Valentin nap közelében népszerű gyerek és 
felnőtt könyveket csomagolunk be, hogy 
ne legyen az olvasóknak előítélete azzal 
szemben, milyen is a könyv külseje. Cé-
lunk, hogy olyan könyvet is elolvassanak, 
amit amúgy nem biztos, hogy levennének 
a polcokról. Idén is közel száz szépirodalmi 
könyvet rejtettünk csomagolópapír mögé, 
melyen csak egy vonalkód szerepel. Így a 
könyvtáros az első aki tudja, mit vitt ki az 
olvasó. A polcon kortárs és klasszikus írók 
könyveit, szépirodalomat, krimit és siker-
könyveket is elhelyeztünk, melyeknek csak 
a mérete árulkodott.

n Szőke Henrietta – Kaposvár
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GYEREKKÖNYVAJÁNLÓ

Paul Griffin: Ahol a barátom, ott az otthonom
Gyerekkönyvtárunkban a gyerekek 

gyakran keresik a könyveket a színük 
alapján, ha nem tudják a címet:

– „Könyvtáros néni, az egy kék színű 
könyv volt.”

Ez a könyv engem is megfogott a szép 
kék színével és figyelemfelkeltő borítójá-
val, majd miután beleolvastam, már leten-
ni sem tudtam.

A könyv nagyon erős felütéssel kezdő-
dik:

„Az egész a hetedik osztály második pén-
tekjén kezdődött, amikor Damon Rayburn 
kilökött a sorból az ebédlőben.

– Kösz Coffin – mondta.
– Mi van? – értetlenkedtem.
– Az van, hogy veszel nekem egy szeletet.
Ha azt hiszitek, egy ilyen kis fenyege-

téssel rá lehet venni arra, hogy odaadjam 
a pizzapénzemet egy Damon Rayburnhöz 
hasonló idiótának, akkor jól hiszitek. Csat-
tanósat ütött a tarkómra, majd befurako-
dott a sor elejére.”

Rögtön megismerjük Ben Coffint, aki-
ről azt is azonnal megtudhatjuk, hogy 
kívülállónak érzi magát az osztályban, 
hiszen elszedik tőle az ebédpénzét az isko-
lában, neki pedig az őt piszkálókat folyton 
kerülgetnie kell, különben terrorizálják 
társai.

„-Miféle gyík vesz sárga fejhallgatót?- 
kérdezte egy Angelina Caramello nevű 
lány. -Olyan mintha citromok nőnének ki a 
füledből?” És ez még csak a kedves piszká-
lódások egyike.

Coffin a délutánjait a könyvtárban tölti 
sci-fi könyvek olvasásával. Mrs. Lorentz, a 
könyvtárosnő azonban más műfajú köny-
vet ajánl főszereplőnknek, ami felzaklatja 
Coffint.

„- Százhuszonnyolc grammot nyom, rá-
adásul a címe az, hogy Tollpihék. Talán túl 
nehéz neked?

– Honnan tudja, hogy százhuszonnyolc 
grammot nyom? – kérdeztem.

– Csak tippeltem- válaszolta, majd rá-
tette a könyvet a postai mérlegre. Pontosan 
százhuszonnyolc gramm volt.

– Maga nem is ember – nyögtem elcso-
dálkozva.

Mrs. Lorentz bólintott, majd közelebb 
hajolt, és suttogni kezdett.

– Nem is, mert könyvtáros vagyok – Rá-
körmölt valamit egy post-itre, ráragasztot-
ta a könyvre.

A cetlin ez állt: „Félretéve az én Benem-
nek.”

Ben az életét befolyásoló könyvtárosnőn 
kívül megismeri Flipet, a kóbor kutyát, 
akit még az utcabeli macskák is terrorizál-
nak és legalább olyan elveszett, mint Ben. 
Majd megismerkedik és összebarátkozik a 
könyvtárosnő Halley nevű lányával és egy 
könyvet kezdenek el írni közösen. Ahogy 
alakul a történetük úgy jön rá Ben is, hogy 
mi az igaz barátság és az otthon.

A citatum.hu oldalon rátaláltam a 
könyvből vett idézetekre melyeket a gye-
rekkoromban divatos emlékkönyvekbe is 
írhattam volna. A mai gyerekek nem raj-
zolnak és írnak már emlékkönyveket, de 
ezeket a bölcsességeket ők is megszívlelhe-
tik, hiszen nagyon igazak.

„Némely pillanat szinte tökéletes, tele 
fénnyel, reménnyel és nevetéssel. Az ilyen 

pillanatok örökké velünk maradnak.” 14-
15. old.

„Semmi sem tart örökké. Ez tudományos 
tény. A dolgok megtörténnek, majd véget ér-
nek, és soha nem kapjuk vissza őket.” 15. old.

„Az élet egy utazás, aminek a legjobb 
része a felfelé caplatás. Ha valaminek vége 
szakad, jön valami más, a rossz után pedig 
mindig jó következik. Ha egy ajtó bezárul, 
kettő nyílik helyette, és neked mindkettőn 
át kell menned.” 97. old.

„Ha az ember belezuhan az önsajnálat-
ba, csak nagyon nehezen tud kikászálódni 
belőle, és mielőtt észbe kapna, olyan lesz, 
mint egy zombi.” 120. old.

A könyvet leginkább kamasz olvasó-
inknak ajánlom, tinisarkunkban kézbe 
vehető.

n Biszvurmné Mózs Éva
Kaposvár
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FILMAJÁNLÓ

FELNŐTTEKNEK:

A BECSÜLETES TOLVAJ  
– akció, krimi, dráma

Egy bankrablóra rátalál a szerelem, ezért úgy dönt jó útra tér 
és becsületes életet él. Azonban a helyzet bonyolódik, amikor 
korrupt szövetségi nyomozóknak akarja feladni magát. Már 
nemcsak a nevét kell tisztáznia, hanem a saját és szerelme élete 
is veszélybe kerül.

BŰVÖLET – AZ ÖRÖKSÉG  
– fantasy, dráma

Hannah anyja férjhez megy és beköltöznek az új apuka házá-
ba, fiai mellé. Az új iskolában három fura csaj fogadja be, mivel 
szükségük van egy negyedik személyre a túlvilágot megidéző, 
boszorkányos játékukhoz. Csak azt nem tudják, hogy Hannah 
különleges képességekkel rendelkezik. 

Vele kiegészülve megtörténik a csoda, egyre furcsább dolgok 
történnek otthon és a suliban.

EGY KIVÉTELES BARÁT  
– film, életrajzi, dráma

A díjnyertes, de cinikus újságíró örömmel elvállal egy megbí-
zást, amikor megtudja, hogy Fred Rogersről, televíziós ikonjáról 
kell írnia. Lloyd élete teljesen megváltozik kettejük találkozása 
után.

TENET – film, akció, thiller, dráma
A Földet egy angol kémnek kell megmentenie a pusztulással 

fenyegető katasztrófától. A szuperügynöknek nem csak az ide-
gen hatalmak embereivel muszáj megküzdenie, hanem a legna-
gyobb ellenséggel, az Idővel is.

GYEREKEKNEK:

ALADDIN – film, fantasy
Agrabah városában él az utcai tolvaj, Aladdin, aki megmenti 

a szolgálólánynak hitt hercegnőt Jázmint. Mielőtt a hercegnő 
visszatérne a palotájába, Aladdin majma ellopja a karperecét. 
A fiú besurran a palotába, hogy visszaadja az ékszert, de Jafar 
emberei elfogják. A szultán gonosz tanácsadója megparancsol-
ja, hogy hozzon el neki egy lámpást. Amikor Aladdin megszerzi 
a lámpást egy dzsinn bújik elő, aki teljesíti három kívánságát.

JÉGVARÁZS 2. – film, animációs
Elsa hosszú útra indul az elvarázsolt erdőn és a sötét tengeren 

keresztül, túl Arendelle-en. Az izgalmasnak ígérkező kalandból 
nem maradhat ki Anna, Kristoff és Olaf sem. Ők kísérik el Elsát, 
hogy együttes erővel próbálják kideríteni, milyen titkokat rejt a 
királyságuk.

SCOOBY-DOO – film, animációs, vígjáték
Scooby-Doo és a csapat az eddigi legnagyobb kihívásukkal 

szembesülnek, amikor Cerberus szellemkutya elszabadul az 
élők világába, elhozva magával a kutyapokalipszist. A szellem-
mel való küzdelem közben a banda rájön, Scooby sorsa fonto-
sabb, mint azt korábban bárki gondolta volna.

n Horváth Roland – Kaposvár

MÉDIATÁRI HANGOSKÖNYVAJÁNLÓ

Fésűs Éva:  
MESEERDŐN, MESERÉTEN (mese)

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor nagyon régen, a tar-
ka-barka meseréten, lágy szélben hullámzott egy kerek tó. Ott 
laktak a Nefelejcs tündérek és barátai. A meseerdő és meserét 
egyik lakója, a pocakos békakirály eldöntötte, hogy feleségül 
kéri Nefelejcs tündérkét. Hogy ezek után mi történt és milyen 
kalandokba keveredtek a bájos tündérke és pajtásai, azt megtud-
hatjátok, ha meghallgatjátok a hangoskönyvet.

MICIMACKÓ ÉS AZ ÓRIÁSI 
MÉHKAPTÁR (mese)

Micmackó reggel vidáman kelt fel ágyából. Ugyanis ál-
mában kidolgozott egy tökéletes tervet arra, hogyan tehetne 
szert még több mézre. Méhecskének öltözött és ugrándozva 
indult útnak… Azt, hogy sikerrel járt, és voltak-e segítői a 
mézkeresésben, megtudhatjátok, ha meghallgatjátok a han-
goskönyvet.

Doyle, Arthur Conan:  
SHERLOCK HOLMES VISSZATÉR I.

A történet ezúttal is Watson tollából, közös, új kalandjaikról 
szólnak. Csodás megmenekülése és inkognitóban töltött évei 
után Holmes hirtelen újra felbukkan. A kaland egyben a bosz-
szúról is szól. Holmes megkísérli leleplezni Moriarty körének 
utolsó élő vezéralakját, ezzel véglegesen lezárva a küzdelmet 
legnagyobb ellenfelével. A cselekmény részleteit megtudhatjá-
tok, ha meghallgatjátok a hangoskönyvet.

Doyle, Arthur Conan:  
SHERLOCK HOLMES VISSZATÉR II.

Ebben a hét történetben Holmes, miközben rejtélyeket old 
meg és bűnözőket leplez le, több előkelő, ámde nem eléggé kö-
rültekintő hölgy jóhírét is megvédi. Ehhez persze többek között 
némi ravaszságra is szüksége van. Egy nagy horderejű nemzet-
közi bonyodalom megelőzése is az ő érdeme. Az eseményekről 
többet is megtudhattok, ha meghallgatjátok a hangoskönyvet.

n Horváth Roland – Kaposvár
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NINCS IDŐM OLVASNI KIHÍVÁS
A Nincs időm olvasni kihíváshoz az elmúlt időszakban is 

csatlakoztunk, a havi témák az alábbiak voltak:
 n 2021. november – egy könyv, amely főszereplőjének egy ide-
gen országban kell megállnia a helyét

 n 2021. december – valami japán
 n 2022. január – egy könyv, amely pszichológiával kapcsolatos
 n 2022. február – egy tiltott szerelmi viszonyról szóló regény
 n 2022. március – egy könyv, amely a környezetvédelemre fó-
kuszál
Minden témához készítettünk ajánló polcot a moly.hu kö-

zösségi oldalon. (https://moly.hu/tagok/konyvtarkaposvar/
polcok)

A korábbi témák polcai visszakereshetőek az archivált pol-
cok között. (https://moly.hu/tagok/konyvtarkaposvar/archi-
valt-polcok)

n Horváth Judit 
Kaposvár
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A SZAKMA SZÉPSÉGE 3. 
Az olvasó előtt nincs lehetetlen…

2001 tavasz. Folynak a felújítási mun-
kák a könyvtárban. Végre kaptunk rá 
támogatást, így a régi, „szocreál kocká-
ból”, modern, nagyobb, új könyvtárunk 
lesz. Először a hátsó részt bontották el és 
a helyére egy új épületet húztak fel, össze-
kötve a régi könyvtári épülettel. Amíg az 
elejét szétbontják és újjáépítik, addig itt 
folyik a kölcsönzés, hogy senki se marad-
jon olvasnivaló nélkül a felújítás idején.

Kicsit szűkösen, de sikerült áttelepíteni 
az állomány nagy részét, így az olvasók 
megtalálhatják a számukra fontos irodal-
mat. Zökkenőmentesen folyik a könyvek 
kölcsönzése, míg az új épület épül, szépül.

De mindig történik valami, ami meg-
zavarja ezt a „nyugalmat”.

Egyik nap a főépületben, a leghango-
sabb munka közben – törték fel a beton 
alapzatot – egyszer csak megáll a szer-
szám az egyik munkás kezében és döb-
benten néz a bejárat felé.

Az ajtóban egy olvasó áll, kezében 
könyves szatyorral és csodálkozva néz a 
szétrobbantott olvasótérre.

A hozzá legközelebb álló munkás int a 
többieknek, hogy álljanak le, majd meg-
kérdi az illetőt:

– Mit keres???
A válasz egyértelmű (legalább is az ol-

vasó részéről) – Kölcsönözni jöttem.
A munkás csodálkozva mutat körbe  

– Ide???
Olvasónk néz, nem érti, mi történik.
– Hogy jött fel? – kérdi a munkás. – Nem 

látta a kiírást meg az elválasztó köteleket?
– De, láttam, de átmásztam rajtuk és 

feljöttem.
A munkások értetlenül néznek egy-

másra, majd az olvasóra. Most mi van???
– Akkor most hol tudom visszaadni a 

könyveket és újakat kivenni??
– Hát itt biztos, hogy nem! – horkant 

az egyik, talicskával a kezében. – Legfel-
jebb hátul, az új épületben, ahogy ki is 
van írva. Azt is látta?

– Persze, de azt hittem, rám nem 
vonatkozik. – mondja az olvasó, majd 
megfordul és elindul lefelé, amerről jött. 
Óvatosan lépked a szétszedett lépcsőkön, 

majd komótosan átmászik a köteleken és 
kimegy az ajtón. És mintha a világ legter-
mészetesebb dolga lenne, elindul a hátsó 
épület felé.

A munkások egy darabig még állnak, 
döbbenten néznek egymásra. Eszükbe 
jut, mi lett volna, ha az olvasó elesik, ösz-
szetöri magát, vagy esetleg valami ráesik. 
De szerencsére nem történt baleset.

Végül egyikükből kitör a hisztérikus ne-
vetés, ami ragadósnak bizonyul. Hangos 
hahotázás közben folytatják munkájukat.

Olvasónk sikeresen elintézte amiért 
jött és kényelmesen hazaballagott. Talán 
azóta sem érti, miért voltak olyan morco-
sak vele a munkások és miért nem kölcsö-
nözhetett a megszokott helyen.

Közben elkészült a könyvtár, minden 
visszakerült a helyére és kitartó olvasóink 
azóta is szorgalmasan kölcsönöznek. De 
ez az eset ma is közszájon forog. Hiába, 
ha valaki nagyon akar kölcsönözni, nincs 
előtte akadály…

n Barabás Tamásné
Kaposvár

GYEREKSZÁJ

Elszólásokat összegyűjtötte: Biszvurmné Mózs Éva – Kaposvár. Grafikát készítette: Varga Dávid – Kaposvár



ZÁRSZÓ
Köszönjük a balatonboglári, somogy-

sárdi, tabi könyvtár, valamint a Takáts 

Gyula Könyvtár munkatársainak a be-
küldött anyagokat, amiből aktuális szá-
munkat összeválogattuk. A többi cikk 
a következő számokban jelenik meg. 
Továbbra is számítunk rátok, és folya-

matosan várjuk a következő félév érde-
kességeiről, programjairól, történéseiről 
írásaitokat, beszámolóitokat, valamint 
javaslataitokat. Télen jelentkezünk leg-
közelebb.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert 
működtető könyvtárak

A 228 ellátott kistelepülés listáját megtekintheti  
a www.somogykszr.hu weboldalon


