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KEDVES  KÖNYVTÁROS  KOLLÉGÁK!

Köszöntő
03

Minket, könyvtárosokat minden érdekel!
Mi történt a nagyvilágban, mi történt
hazánkban, mi történt a szomszéd
településen? De legjobban arra vagyunk
kíváncsiak, mit történik a többi könyvtár
„háza táján”! Milyen új ötleteket,
módszereket alkalmaznak a kollégák; hol
kínálnak új szolgáltatást; ki, hol tart a
minőségfejlesztésben, és még
sorolhatnám a nap mint nap felvetődő

kérdéseket! Kíváncsiak vagyunk egymásra,
örömmel veszünk át, adunk át egymásnak
jógyakorlatokat, kipróbált, bevált
módszereket. 
Ennek jegyében indítjuk útjára új
kiadványunkat, melynek címe: Polc-on,
utalva a hagyományos módon, illetve a
digitális térben nyújtott könyvtári
szolgáltatásainkra. A lap legfontosabb 
 
 

célja a szakmai információk, hírek
közreadása, egymás sikereinek,
véleményének megismerése, eljuttatása a
kollégákhoz. Az országos hírek, események
mellett legalább ugyanennyire fontosnak
tartjuk, hogy szűkebb környezetünk –
megyénk, településeink - fontosabb
programjairól, eredményeiről, szakmai és
módszertani sikereiről is hírt adjunk.
Mindezt természetesen a Ti
segítségetekkel, aktív „újságírói”
közreműködésetekkel! Szívesen várunk
cikkeket, beszámolókat, tudósításokat a
könyvtárak mindennapi életéről. 
Ez a kiadvány a Csongrád megyei
könyvtárosok közös lapja – írjuk együtt és
olvassuk együtt!
 

Sikaláné Sánta Ildikó

igazgató



MINŐSÍTETT  KÖNYVTÁRAK  CSONGRÁD  MEGYÉBEN

SOMOGYI  KÁROLY  VÁROSI  ÉS  MEGYEI  KÖNYVTÁR

A Somogyi-könyvtár minőségfejlesztési
törekvései 20 esztendős múltra tekintenek
vissza. A kétezres évek elején tartottuk
első megyei szintű továbbképzéseinket
minőségmenedzsment témában. Az
esztendők során számos munkatársunk
részt vett a kecskeméti, majd később a
Könyvtári Intézetben szervezett
továbbképzéseken. Ebben az időszakban
nemcsak ismereteket, hanem
tapasztalatokat, erőt is gyűjtöttünk. 2015-
ben, Palánkainé Sebők Zsuzsanna
igazgatói mandátuma idején határoztuk el,
hogy projektcsoportokat alakítunk,
önértékelést végzünk, és benyújtjuk
pályázatunkat a Minősített Könyvtár cím
elnyerésére. Saját működésünk és
tevékenységünk eredményeinek
minőségszempontú értékelését intenzív
felkészülő szakasz előzte meg, amely dr.
Ficzkó Zsuzsanna külső szakértő

támogatásával valósult meg. 2016-ban
Értékelő csoportunk a Könyvtári Közös
Értékelési Keretrendszer alapján végezte
el az intézményi önértékelést, melynek
tagjait a vezetés minden szolgáltatási
területet képviseltetve választotta ki.  Az
akkor mutatkozó fejlesztési irányok a
menedzsment támogatásával bekerültek a
Minőségirányítási Tanács éves intézkedési
terveibe, és beépültek a könyvtár
munkaterveibe.

2017. január 22-én mérföldkőhöz
érkeztünk. Budapesten Hoppál Pétertől, az
EMMI kultúráért felelős államtitkárától
Palánkainé Sebők Zsuzsanna,  a Somogyi-
könyvtár igazgatója és Sikaláné Sánta
Ildikó helyettes átvette a Minősített
Könyvtár címet. Közösen végzett munkánk
eredményeinek elismerése kedvező

hatással van a szervezeti kultúrára. A
minőségelvű működés, mint eszme
meghonosodása fokozatosan formálta a
munkatársak értékrendjét és fejlesztette
a közösségi szellemet is. A munkatársak
minőségszemléletének erősítése
folyamatos feladatunk, hiszen
minőségcéljainkat akkor tudjuk
megvalósítani, ha nemcsak a könyvtár
vezetése, hanem valamennyi munkatársa is
elkötelezett a teljes körű minőségirányítás
(TQM) elveinek alkalmazása iránt. 
Második mérföldkövünkhöz a tavalyi évben
érkeztük. 2019-ben Sikaláné Sánta Ildikó
igazgató vezetésével két innovatív
szolgáltatásunkat bemutatva sikerrel
pályáztunk a Könyvtári Minőségi Díjra.
2020. január 22-én  Fekete Péter kulturális
államtitkár és Fülöp Péter művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi
ügyekért felelős helyettes államtitkár
nyújtották át a díszoklevelet könyvtárunk
vezetésének.
 

 Csiszár Andrea, MIT-vezető, Somogyi-könyvtár



SZENTES  VÁROSI  KÖNYVTÁR

könyvtári munkában. Működésünk
során kiemelt figyelmet fordítunk a
pénzeszközök takarékos kezelésére.
Például dokumentumbeszerzésünk
kapcsán mindig a lehető legnagyobb
kedvezmények igénybevételével
vásárolunk. Továbbra is magas
színvonalú rendezvényeket szervezünk
könyvtárunk látogatóinak, így évente
közel 140 programon 3800 fő vesz
részt. Ezt a munkát a jövőben is
folyamatosan végezzük.

Minősített könyvtárak Csongrád megyében 05

2015-ben kezdtük meg a minőségirányítás
elveinek bevezetésével kapcsolatos munkákat
az akkori intézményvezető Szűcs Ildikó
kezdeményezésére. Szerencsés helyzet volt,
hogy a könyvtáros kollégák közül addigra már
többen is elvégezhették Kecskeméten a 120
órás akkreditált minőségirányítási
tanfolyamot, illetve, hogy a Közös Könyvtári
Értékelési Keretrendszer egyik kidolgozója,
Vidra-Szabó Ferenc már a kezdetektől
segítette felkészülésünket. 2015-ben a
Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton
nyertünk támogatást a minőségirányítási
képzések költségeire.
2018-ban a  Könyvtári Intézet munkatársai
kidolgozták a Könyvtárak Minőségi
Működésének Értékelési Keretrendszerét
(KMÉR). Ennek elvárásai mentén nyújtottuk be
pályázatunkat és nyertük el a Minősített
Könyvtár Címet. 
A könyvtári munkaterületeken végzett
munkafolyamatokat rendszereztük, ezekről
folyamatleírásokat készítettünk. Évente
igényfelméréseket és elégedettségméréseket
végzünk a könyvtárhasználók illetve a dolgozók
körében. Ezeket értékeljük, és az
eredményeket beépítjük, hasznosítjuk a

Sallainé Gresó Klára, könyvtárigazgató



SZTE  KLEBELSBERG  KÖNYVTÁR 
 
AZ  EGYETEM  SZOLGÁLATÁBAN

Minden könyvtárnak van magáról valamilyen, “házi
használatú” önképe. Mi gyakran gondolunk úgy magunkra,
mint egy nagy hajóra, hisz ha a bölcsészkar felől nézi valaki
este a kivilágított épületeket, óhatatlan ez a hasonlítás: épp
ezért, rendszeresen üdvözöljük úgy az új kollégákat, hogy:
„Üdv a fedélzeten!”.
Az utóbbi 25-30 év informatikai változásai óriási
lehetőséget és kihívást jelentettek e nagyon régóta, s nagy
hagyományokkal működő szakma számára. S mindezen
változások alapvetően érintik a tudományos szakirodalmi
ellátás teljes területét, a tudományos munkavégzés
metódusát is. A technikai és technológiai változások közt
teljesen megújultak a munka feltételei, a hálózat puszta léte
és a digitális kultúra adta lehetőségek, s a hazai szervezeti
változások is átírták szakmánk teljes paradigmarendszerét.
A könyvtáraknak a számukra teljesen megváltozott világban
új feltételek és kihívások közt kell megfelelniük a
felhasználói elvárásoknak. A hagyományos eszközrendszert
együtt kell működtetni az újjal, egy lényegileg virtuálissal
(afféle „hibrid könyvtár“ állapot). 

 "A  MI  HAJÓNK, 

AZ  SZTE  KLEBELSBERG  KÖNYVTÁR"

Egyetemi polgáraink hozzáférhetnek előfizetett
adatbázisainkhoz számítógépes termeinkben közel 250
gépen, vagy akár otthonról/munkahelyről egyaránt!
Majdnem tucatnyi  folyamatosan bővülő repozitóriumunk
közül válogathatnak kedvükre, ezek tartalmazzák a saját
digitalizálásainkat, több millió digitális dokumentum
formájában. Ezt a hatalmas anyagot, ami részben a miénk,
részben az online térben előfizetett, próbáljuk eljuttatni a
felhasználóknak, helyben és bárhol, s hozzá segítséget adni,
sokfajta csatornán és módon. Persze egyetemi
könyvtárként igyekszünk az egyetemi polgárok táborára
fókuszálni, ezért szolgáltatásaink többsége nekik kedvez.
Így pl. a tudományos kutatóknak kínálunk egy úgy
szolgáltatást, a  Szerzői eszköztárt, ami a publikálás
procedúráját igyekszik megkönnyíteni rátermett csapatunk
segítségével.

Az egyetem szolgálatában 06
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Specifikusan hallgatóinknak tervezett
szolgáltatásunk a Kölcsönözz ki egy

könyvtárost!, amely kezdeményezés
lényege, hogy beadandók, szakdolgozatok
készítésekor segítünk a szakirodalom
keresésben, illetve a hivatkozások
kezelésében egy szűk óra keretében.
Egyetemi polgáraink mellett a másik
jelentős tábort a városi olvasók csoportja
képezi, akik elsősorban a tudományos
tájékozódás igényével keresnek meg
minket.
Két „testvérpolcunk”  van a szakolvasókban,
amelyek szórakoztató jellegüknél fogva
kerültek kiemelt pozícióba. Az egyik a Sci-

eszta (3. em.), ami Science (tudomány)
témakörben gyűjti az érdekes, könnyed
hangvételű, mégis tudományos témákat
boncolgató könyveket, illetve a Szieszta (1.
em.), ami az igényesebb szórakoztató
irodalom területén próbál felüdülést
nyújtani a szellem megfáradt embereinek.
Népszerűek különféle kiállításaink, olykor
nemzetközi kapcsolatrendszerüket is
bevetve készülnek ezek, az egyetem
különféle intézeteivel együttműködve.
Sorozatosak a tudós kollégákat képviselő
könyvbemutatóink is. Különlegesnek
mondható, hogy havonta egy Betűevők

klub-ülésre kerül sor, ahol különféle
olvasmányokkal és könyvekkel kapcsolatos
kérdésköröket tárgyalnak meg az
egybegyűltek. Rendszeresen láthatunk
érdekes, ismeretterjesztő előadásokat
különféle tudományos tárgykörökről,
melyek többségét YouTube-csatornánkon 

is közzé szoktuk tenni. Igyekszünk minél
több felületen kapcsolatban maradni
olvasóinkkal, így jelen vagyunk
Facebookon, Instagramon, Twitteren és
saját honlapunk Chat-szolgáltatásán
egyaránt.
Mi is érezzük, hogy nem könnyű talpon
maradni a 21. század vívmányainak kihívásai
közepette, hiszen nagyon sokféle analóg és
online igénynek kell egyszerre megfelelni:
két perc alatt váltakozva a tájékoztató
pultnál teremhet egy kisnyugdíjas amatőr
várostörténész,  egy iraki nyelvész a Keleti

Gyűjteményünkbe indulva, vagy egy PhD
dolgozathoz irodalmazó hallgató. S már
mögöttük sorban áll a virtuális térben
valaki, aki az akadémiai doktori fokozatához
szeretné szakirodalmi munkásságát
rendberakatni, igazoltatni MTMT-
csoportunkkal, miközben a nagy előadóban
vár ránk már 200 bölcsészhallgató, hogy
elkezdődjön a tudományos írást, modern
könyvtárhasználattant tanító nagy bölcsész
kurzusunk. A változás örök és folyton velünk
van. Lelkesen próbálunk mindennek
megfelelni, az újdonságokat felfedezni,
beépíteni és olykor teremteni is. Jó érzés
látni, hogy talán a nemzetközi flottától nem
nagyon lemaradva, az élbolyba hajózunk és
figyeljük fent az új szeleket, s lent a
veszélyes áramlatokat és talán
elmondhatjuk a fedélzeten is nagyjából
minden rendben van.
 

 
Kokas Károly,  igazgatóhelyettes

Magyar Viktória, tájékoztató könyvtáros



A „Bűntény a könyvtárban” egy, „Az én

könyvtáram” projekt keretein belül
létrejött gyakorlat, mely fiatalok, leginkább
általános és középiskolás diákok számára
kifejlesztett komplex feladatokból álló
foglalkozást takar. A középpontban egy
bűneset felgöngyölítése áll, amely
körülményeit tekintve szorosan
kapcsolódik a könyvtárhasználathoz,
valamint a klasszikus magyar irodalomhoz
egyaránt. A bűneset egy Arany János-
kézirat körül forog, s e köré épülnek maguk
a feladatok is. A foglalkozás kooperatív
lehetősége a diákok csapatokra bontásán
alapszik. A csapatoknak külön-külön
feladatsorokat kell megoldaniuk, majd a
lehetőleg sikeres nyomozást követően
együttes erővel, a megszerzett információk
birtokában közösen kell a rejtély apró
darabkáit a helyükre illeszteni. Így a
megoldás kulcsa lényegében a végső

összesítésen és munkán múlik; tehát a
kooperatív jelleg, a foglalkozás utolsó,
befejező szakaszában éri el teljes célját,

valamint, az egyes csapatok
összedolgozásában rejlik a siker záloga. 
A kompetenciafejlesztő lehetőségeket a
különböző feladat típusok adják. 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden csapatnak, másmilyen jellegű

feladatokat kell megoldana; úgy, mint:
nyomkeresés-adatbázisban való
összehasonlítás; tanúvallomások felvétele,

EGY KÖNYVTÁRI JÓGYAKORLAT KOOPERATÍV FEJLESZTŐ

LEHETŐSÉGEI

BŰNTÉNY  A  KÖNYVTÁRBAN

Ambrózfalva
Ásotthalom
Dóc
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent

Mórahalom
Pitvaros
Pusztamérges
Somogyi-könyvtár
Szatymaz
Szentes

Csongrád megyében 
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mintaprogram-kipróbáló könyvtár
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könyvtárhasználat, adatrögzítés. 
Így a diákok a foglalkozás során
fejleszthetik problémamegoldó
képességüket; segítségül hívva a
kreativitásukat, fantáziájukat, valamint a
könyvtárhasználati feladatoknak
köszönhetően nemcsak magának a
könyvtárnak a működésével ismerkednek,
hanem az olvasás-értelmezés is erős
szerepet játszik a nyomozás
végkimenetelében.

Könnyedén csoportra és célcsoportra
osztható,        
A tervezett 2-3 órás játékidő

átalakítható, lefaragható       
A feladatokat kiegészíthetjük,
átalakíthatjuk        
Az általános iskolás korosztály
könnyebben éli bele magát a
nyomozásba, viszont ez rendkívül
individuális tényező.

A foglalkozás további lehetőségei, előnyei,
hátrányai:         

 
 

Sára Péter,  könyvtáros
Somogyi-könyvtár

A feladatok komplexitása mellett a sikeres nyomozás, kevéske szerepjátszás és beleélés
azonban mindig meghozza gyümölcsét, és a kívánt élményalapú, kooperatív
kompetenciafejlesztő foglalkozást. Ezáltal születhettek azok a szívet melengető

visszajelzések, mint a „Ne aggódjon, már elkaptuk a tettest. Nem fogja magát többé
bántani!” vagy „Ilyen játékot szeretnék játszani az iskolai könyvtárunkban!”.

Mintaprogram: „Bűntény a könyvtárban – detektívjáték, a Mágnás
Elza-gyilkosság és az adatbázisok ismerete” 
Kidolgozta: Varga Lilla



 
 
 
 
 
 
 
 
A kiszombori könyvtár története a XIX.
századra vezethető vissza, a községben
ekkor még nem volt könyvtár, ezt a
feladatot a helyi Olvasókör látta el. 1963-tól
intézményünk önálló könyvtárként
működött két fiókkönyvtárral. Ott már
akkor is rendeztek mesedélutánokat,
filmvetítéseket, élménybeszámolókat, őrsi
foglalkozásokat, klubdélutánokat és
előadásokat (politikai, mezőgazdasági,
egészségügyi témában). Az 1980-as
években is tudtak író-olvasó találkozókat
szervezni, olyan hírességeket láttak
vendégül, mint pl.: Csukás István, Rónaszegi
Miklós, Simai Mihály, Jókai Anna. 

A könyvtár a jelenlegi épületébe 1992-ben
költözött, amit eredetileg két leánytestvér,
Rónay Vilma és Cecília számára építettek,
ők a község nemesi családjának
leszármazottai voltak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A testvérek sohasem költöztek be a
számukra építtetett kúriába, így az
vendégházként funkcionált.

KISZOMBOR 

KÖNYVTÁRI  INFORMÁCIÓS  ÉS  KÖZÖSSÉGI  HELY

BEMUTATKOZIK EGY  KSZR  KÖNYVTÁR

KSZR-könyvtárakat bemutató
sorozatunk első állomásaként a
Makótól 5 kilométerre fekvő, Maros-
menti Kiszombor nagyközség
könyvtárába látogatunk. 
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2013-ban a könyvtár csatlakozott a KSZR-
hez színvonalas programokkal, előadókkal
bővült kínálatunk. Olyan vendégeket
köszönthettünk, mint Schäffer Erzsébet,
Endrei Judit, Süveges Gergő, Bosnyák
Viktória, Mohai Gábor, Lackfi János, Varró
Dániel stb. Ezenkívül számos más könyvtári
programmal várjuk olvasóinkat, mint pl.
kézműves foglalkozások, helyismereti
előadások, KönyvtárMozi, könyvtári órák,
klubfoglalkozások. 2015-ben megkezdődött
a könyvtár épületének felújítása,
korszerűsítése, ez idő alatt a könyvtár az
Ökrös utcai volt rendőrségi épületébe
költözött, és biztosította a szolgáltatásait a
lakosok számára. Nemcsak az épület újult
meg, hanem egy NKA-pályázatnak
köszönhetően új bútorokat kapott az

intézmény. Szolgáltatásaink bővültek,
hiszen az alapszolgáltatásaink mellett már
3 számítógépet tudunk biztosítani
olvasóinknak, fénymásolás, nyomtatás
mellett szkennelést is vállalunk, továbbá
programjaink változatosabbá, igényesebbé
váltak, hiszen már laptop, vászon, projektor
és fényképező segíti munkánkat. 
Megújult külsővel, modern
berendezésekkel, minőségi technikai
felszereléssel várjuk olvasóinkat. Rengeteg
támogatást kaptunk az elmúlt években a
Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtártól és Kiszombor Nagyközség
Önkormányzatától, segítségüket köszönjük.
 
 Nógrádiné Vígh Krisztina

könyvtáros





A  SOMOGYI-KÖNYVTÁR  KINCSEI

és 60 közötti példány maradt ránk. A
Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája két
kötetből áll, melyek külön forrásból
kerültek az állományunkba. Az első részt
1897-ben vásárolta az akkori igazgató,
Reizner János Dobrovszky Ágost
könyvkereskedőtől. A példány
érdekessége, hogy a címlap és az utolsó
két lap később lett pótolva:
cinkográfiával készítették el a hiányzó
lapokat, amelyet a vízjel tanúsága
szerint egy 1789-ben Zinóváralján készült
papírra nyomtak újra. A példányunkon
látható, hogy a könyvtest jelentős része
mindennapos használatban lehetett
egykor, míg a későbbi pótlások tiszták,
érintetlenek.  A második rész külön
kötetben található, és a végén csonka.
Ezt 1899. október 7-én adta a Somogyi
könyvtárnak Tömörkény István.

A Somogyi-könyvtárnak 
36 ősnyomtatvány van a
birtokában. 
Az Emlékkönyvtárban
körülbelül 10 ezer régi és ritka
dokumentumot őriznek.
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Az első teljes magyar nyelvű Biblia
Károlyi Gáspár nevéhez kötődik. A Szent
Biblia azaz: Istennek ó- és új
Testamentumának próféták és apostolok
által megíratott szent könyvei címet
viselő protestáns Bibliát 1590-ben,
Vizsolyban nyomtatta ki Mantskovits
Bálint. Tudomásunk szerint kb. 800
példányt nyomtattak belőle, melyből 50

Dr. Hevesi Andrea, helyismereti könyvtáros

A VIZSOLYI BIBLIA



Jeromos, a könyvtári cica 14

Algyő, az 5500 fős nagyközség Szeged és
Hódmezővásárhely között található. A
település folyamatosan bővülő lélekszáma
nem csupán az ősgyeviekből, hanem sok
Szegedről „kiköltöző” fiatal családból
tevődik össze. 2019-ben 150 újszülöttet
köszönthettünk településünk új lakójaként.
A könyvtár gyermek- és családbarát
környezetével minél inkább igyekszik
bevonni a családokat a programjaiba,
szolgáltatásaival pedig megkönnyíteni
számukra a mindennapokat. Nagy szerepet
vállalunk abban, hogy a könyvtár alkalmat
tudjon biztosítani az ismerkedésre és a 

település megismerésére az újonnan
érkező lakók számára is. A könyvtár jelenleg
a „nagy víz” által megkímélt egykori patika
épületében található, ahol a terek
egybenyitottak, de az alaprajz sajátosságai
miatt mégis lehetőséget ad az
elkülönülésre.
A gyerekkönyvtári rész 30 nm-en a több
ezer kötet mellett kis kuckóval,
csocsóasztallal és játékokkal várja a kis
olvasókat. A bútorokat és ezáltal a teret
úgy tudjuk alakítani, hogy akár egy nagyobb
óvodáscsoport is elférhet benne. A babával 
 

Nógrádiné Vígh Krisztina
könyvtáros

JEROMOS, A  KÖNYVTÁRI  CICA

Az Algyői Könyvtár és
négylábú kollégája



érkezők kényelmét és a babák biztonságát
is szolgálja a könyvtárban elhelyezett
utazóágy, melyen a pelenkázást is meg
lehet oldani. 
Az épület babakocsival és kerekesszékkel is
megközelíthető a hátsó rámpás feljárón
keresztül.
 

 
 
 
 
2018 őszén intézményileg örökbe
fogadtunk egy cicát, Jeromost, aki
kollégaként segít a gyerekek
foglalkoztatásában és jól viseli még a
totyogók szűnni nem akaró érdeklődését is.
Közkedveltségét többek között
olvasásnépszerűsítő rendezvényeinkhez
használjuk fel: 2019-ben 10 héten keresztül
több mint ötvenen jártak be a könyvtárba
mesét olvasni Jeromosnak, aki közel 300
mesét vagy verset hallgatott meg ovisoktól
és kisiskolásoktól.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 újdonsága az óvodások és
kisiskolások számára heti rendszerességű

játékos angol nyelvi készségfejlesztés.
Minden évben körülbelül 8-10 alkalommal
szervezünk kifejezetten családi
rendezvényeket. 2019-ben az egyik
legnépszerűbb az „Ültess fát, olvass alatta
könyvet” volt. Az Országos Könyvtári Napok
felhívásához csatlakozva egy családi nap
keretén belül két fát ültettünk a könyvtár
udvarába, ahol aztán közösen mondtunk
verseket az új jövevények tiszteletére.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A könyvtár udvara különösen fontos tere
lett intézményünknek, ugyanis 2019-ben
egy kis közösségi összefogást követően
teljesen átalakult. Olyan olvasó-beszélgető

sarkot alakítottunk ki, ahol kicsik és nagyok
is megtalálják a helyüket. Nyáron például
főzőcskézéssel egybekapcsolt irodalmi
délutánokat szerveztünk.

Jeromos, a könyvtári cica 15

Dományházi Edit
könyvtárvezető

"2019-ben Jeromos 300
mesét hallgatott meg"

 
A legifjabbak könyvtárba szoktatására jó
alkalom a hetente megtartott Zenebölcsi
nevű rendezvényünk, és az óvodával
együttműködve, az évente legalább
egyszer minden csoportnak megtartott
könyvtári foglalkozásunk.
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HELYTÖRTÉNETI PERCEK ONLINE  - SZATYMAZ

Szatymazon nagy érdeklődésre tartanak számot a

könyvtárban rendezett Helytörténeti délutánok.

Márciustól a Facebook jelentett lehetőséget arra,

hogy  eljussanak az érdeklődőkhöz a régi fotók,

iratok, írásokat. Ennek keretében online

felolvasást is tartott  könyvtáros a település

helytörténeti kiadványából.

KÖNYVTÁRAK  KARANTÉN  IDEJÉN

Szerdánként a könyvtár Facebook-oldalára egy-egy

Papírszínházas mese kerül ki Paraginé Tóth Edina

zákányszéki kolléganőnk előadásában. A

meseválasztást minden héten szavazás formájában

a szülőkre és gyerekekre bízzák. 4 napig lehet

szavazni a felkínált 2 mese egyikére. Amelyik mese

több szavazatot kap, az kerül bemutatásra néhány

nap múlva a könyvtár Facebook-oldalán.

"TÜNDÉRKÖNYVTÁROS PAPÍRSZÍNHÁZA"

"HÁZHOZ MEGY A KÖNYV"

ÍGY "FESTÜNK" MI  - #MUSEUMCHALLENGE

 Az SZTE Egyetemi Könyvtár munkatársai is

beszálltak a #museumchallenge-be, és

újragondoltak néhány magyar festményt.

A képek megtekinthetők az alábbi linkre

kattintva:

A megyében számos könyvtár vállalta, hogy

könyveket szállít házhoz az olvasóknak a

járványveszély ideje alatt. A képen a

hódmezővásárhelyi Németh László Városi 

Könyvtár  munkatársai indulnak szokásos

körútjukra.

https://bit.ly/3e4xyr9

https://bit.ly/3e4xyr9


Április 22. a Föld napja. 30 éve ünnepeljük,
Magyarországon. A Végegyházi Községi
Könyvtár Békés megye Virágozz és maradj
otthon! címmel felhívást tett közzé: otthon,
mindenki a saját kertjében ültessen
virágokat, növényeket, a környezetvédelem
jegyében is. Csongrád megyében is több
települési könyvtár csatlakozott a
kezdeményezéshez: Apátfalva, Ásotthalom,
Csanytelek, Dóc, Felgyő, Földeák,
Hódmezővásárhely, Nagymágocs, Pitvaros,
Pusztamérges, Szatymaz. A program
összehozta az embereket, az olvasók szívesen
mutatták meg a virágzó kertjeiket.
Munkájáért elismerő oklevelet kapott: 
Figura Károlyné Edit – Pusztamérges
 a földeáki könyvtárosok,
Gál Andorné Gabi – Dóc,
Szemerédiné Varga Veronika – Felgyő,
Tószegi Csilla – Pitvaros.
Csongrád megyéből érkezett a legtöbb
virágos kép,
Pusztamérges közel száz lakosát mozgatta
meg Edit kolléganőnk.
Szívből gratulálunk mindenkinek!

Április 11-én a magyar
költészet napját a Csongrád
megyei könyvtárak egy közös

verssel ünnepelték.

Virágozz és maradj otthon!

https://bit.ly/3e0SwqX

A video megtekinthető

itt:

https://bit.ly/2zQhLxo

A Somogyi-könyvtár
Youtube csatornájára

feiratkozhatsz itt:

KÖNYVTÁRAK  KARANTÉN  IDEJÉN

https://bit.ly/2zQhLxo
https://bit.ly/3e0SwqX
https://bit.ly/2zQhLxo
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...mindeközben a Somogyi-könyvtárban...

...lecseréltük a régi,
elvult világitási
rendszert ledes
fényforrásokra az
olvasói terekben, a
3. emeleti olvasói
öblökben pedig új
szőnyegpadlóval
várjuk vissza az
olvasókat.

...megnyíltak a
Könyv(tár)teraszok a

Dóm téri épületben és 10
fiókkónytárban.

Könyvtárak karantén idején



Domjánné Szémási Edit, Hódmezővásárhely

Körkérdés 17

AMIRE  VÉGRE  VOLT  IDŐM  A  BEZÁRÁS

ALATT...

A bezárás miatt volt (lesz) időnk a leltározásra,
takarításra.

... hogy rájöjjek, egyáltalán nincs több időm! Az új helyzet új kihívásokat

jelent, és ez sok időt vesz igénybe. Napi szinten üzeneteket írni,

kérdésekre válaszolni, posztolni, fotózni, szavazazást létrehozni,

évfordulókat figyelni, linkekeket keresni, letölteni, időzíteni,

felvételeket készíteni, csomagolni, ragasztani, egyedivé tenni...

A minőségirányítással kapcsolatos teendőkre, különböző

szabályzatok elkészítésére most jobban van idő.

...tematikusan átrendezni a  szépirodalmi állományt: szerelmes

könyvek, pöttyös könyvek, skandináv  krimik, helytörténet, kortárs

amatőr irodalom, stb. (ajándék könyvek feldolgozása, helytörténeti

honlap, családkutatást segítő honlap)

A bezárás alatt, amit nem gondoltam volna, hogy majd

virtuális térben  mesélni fogok, hosszú időn keresztül

online építek egy olyan közösséget, amely a könyvtárak

újranyitása után is aktív lesz.

Gál Andorné, Dóc

Dományházi Edit, Algyő

Újházi-Szabó Marianna, Bordány

Paraginé Tóth Edina, Zákányszék
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KAMASZOK  A  KÖNYVTÁRBAN

ÁLOM  VAGY  VALÓSÁG?

KONFERNCIABESZÁMOLÓ

A könyvtárak a digitális eszközök, az új
generációs szolgáltatások kialakításával
igyekeznek a fiatal olvasók igényeit
kielégíteni. Kamaszsarkok, tinikuckók a
nagyobb könyvtárakban már kialakításra
kerültek, de hogyan vegyünk rá több száz
helyi fiatalt, hogy bejöjjenek a könyvtárba
és olvassanak? Ezt a kérdést jártuk körbe
2020. március 5-én,  a szakmai napon,
amit Csongrád megye és az ország
könyvtárosai számára rendeztünk meg.
Az első előadásban Pusztai Ádám,
gamification designer beszélt saját
oktatási tapasztalatairól, másfelől arról,
hogy miként lehet a játékosítást
(gamification) felhasználni az oktatásban,
vagy az élet egyéb más területén. Kreatív
példáin keresztül bemutatta, hogyan lehet
játékszerűvé tenni a könyvtári élményt,
például a könyvtárvezetést, vagy a
foglalkozásokat. Ádám előadása rendkívül
szórakoztató volt, a saját bőrünkön
próbálhattunk ki pár játékelemet.  Sok jó,
egyszerű, könyvtári környezetbe
átültethető játékformát ajánlott az előadó,
amit érdemes a foglalkozások során
kipróbálni.

Második előadónk Waldinger Dóra a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár
tájékoztató kollégája, aki azon túl, hogy a
saját könyvtáruk Instagram-profilját és
félig az FB-oldalt kezeli, még könyvmoly,
könyves blogger is. Előadásában igyekezett
megvilágítani a divatos kifejezések
jelentését, pontosan mit is értünk blogger,
vlogger, youtuber alatt, hogy mi is az a
bookstagram, a booktube a podcast. Illetve
hogy ezek ezek hogyan kapcsolódnak a
könyvtárakhoz, kell-e ezeket használnia egy
könyvtárnak,  és ha igen, miként tudja
használni és hasznosítani a könyvtár.
Ismertette saját felmérésének
eredményeit, jó lenne látni egy
megismételt eredményt hamarosan. Dóra
nagyon szépen összefoglalta az
ismereteket, és bemutatta, hogy ő(k) hogy
használják a modern eszközöket a
közösségi olvasási élmény megszerzéséhez.
A következő két előadó már jól működő

példákat hozott nekünk, egy megyei
könyvtár és egy jóval kisebb fiókkönyvtár
tinik részére biztosított szolgáltatásait
ismerhettük meg.
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Czakóné Gacov Katalin mutatta be, hogy
náluk, Szolnokon milyen színes
programokat kínálnak a tiniknek. Nagyon
különleges korosztály, különleges
szolgáltatások különleges könyvtárost
kívánnak. Nagyon fontos szerepe van a
könyvtáros személyének, személyiségének.
A legfontosabb, hogy a célközönség
befogadja őt, és társként kezelje. Emellett
az olvasás is közösségi élmény lett, hogy
fontos az együttlét, a közösség ereje. Bár
az olvasás is közösségi élmény, de
valójában azt sem szabad szem elől
téveszteni, hogy ennek a korosztálynak – is –
a fő cél a szórakozás, a jó kedélyű együttlét.
Itt pedig visszacsatolunk első előadónkhoz,
hiszen Pusztai Ádám is azt emelte ki, hogy
minden közösség célja és lényege a
játékosság, minden folyamat könnyebben
átélhető, ha játszunk közben. Igazgató
asszony képekkel gazdagon illusztrált
előadása mindezek mellett bemutatta
munkájukat, programjaikat, az Ifi részleget,
a részleg mindennapjait is.
A szolnoki jógyakorlat után
megismerhettünk egy fővárosi gyakorlatot
is. Utolsó előadónk Kaposi Ildikó a FSZEK
Kőbányai Könyvtárának vezetője mutatta
be munkájukat, eredményeiket.  

Ildikó előadása nagyon jó összefoglalója
volt a délelőttnek. Sok korábban hallottra
reflektált. Láthattuk, hogy a játék nagyon
fontos mindenben, hogy segíthet a hasznos
együttlétben. Hogy a játékban, és a közös
munkában milyen fontos a jutalmazás.
Láthattuk, hogy milyen fontos a
könyvtáros(ok) személyisége, hogy a
személyiség nem korfüggő, de mindenki fel
tud oldódni a játék közben. Ehhez türelem
és kitartás kell, de mindig meghozza a
gyümölcsét! És a legédesebb gyümölcs az
elégedett és boldog könyvtárhasználó.
Ebéd után megtekintettük a Somogyi-
könyvtár felújított, fiataloknak kialakított
Stefánia Fiókkönyvtár-klubját.

A konferencián elhangzott előadások
prezentációi:

Pusztai Ádám:  https://bit.ly/2ZnCBPm

Waldinger Dóra: 
https://bit.ly/2WRQkwd

Czakóné Gacov Katalin
https://bit.ly/3g30t0y

Kaposi Ildikó https://bit.ly/2RYuxAh

Pajer-Boross Dóra
https://bit.ly/2ToJk7Q

https://bit.ly/2ZnCBPm
https://bit.ly/2WRQkwd
https://bit.ly/3g30t0y
https://bit.ly/2RYuxAh
https://bit.ly/2ToJk7Q
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