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Lectori salutem! Köszöntöm az olvasót! 
 

Mottó: „A Könyvtár nem a Tudás vára, hanem a Megtudás háza” 

 

A sikeres és boldog élet egyik feltétele, hogy mindenki elérhesse a tanuláshoz, az 

önműveléshez, a kikapcsolódáshoz és a személyes vagy szakmai döntésekhez szükséges 

tudást, információkat. 

Ebben szeretne segíteni Önöknek a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, mint 

közgyűjtemény. 

Ebben a kis füzetben könyvtárunk szolgáltatásait és a következő másfél év könyvtári 

fejlesztéseit mutatjuk be. 

Jelenleg 150.000 kötetet meghaladó könyvállomány, videotéka, számos napilap, hetilap- 

és egyéb folyóirat valamint hangos könyvek, CD-, DVD- és helytörténeti gyűjtemény várja az 

érdeklődőket. Az agostyáni illetve a kertvárosi városrészben két fiókkönyvtár is olvasóink 

rendelkezésére áll. 

Felkészült munkatársaink segítséget nyújthatnak Önnek, hogy megtalálja a munkájához, a 

tanulásához szükséges információkat. Hasznos ötleteket és tanácsokat kaphat kedvenc 

időtöltéséhez, korszerű technika segítségével kalandozhat a világhálón. A könyvtárközi 

kölcsönzés révén kérésére az ország más könyvtárából is megkérjük a szükséges irodalmat. 

Könyvtárunkat az egyre magasabb szakmai színvonal érdekében a fenntartó Tata Város 

Önkormányzatának forrásain túl az Európai Unió és a Magyar Köztársaság anyagi 

támogatásával is fejlesztjük. 

 

A pályázatról 

Könyvtárunk 2009-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. (TÁMOP-3.2.4/08/01 kódjelű) 

pályázaton más könyvtárakkal együtt indult. 

A konzorcium tagjai: 

 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata; 

 Nyergesújfalu Község Önkormányzata; 

 Tardos Község Önkormányzata; 

 Vitéz Sághy Antal Könyvtár, Lábatlan. 

 

A 2010-ben nyertes pályázatunk címe: ”Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése 

– könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén”. Az Európai Unió és a Magyar 

Állam által nyújtott támogatás összege: 73 904 759 Ft. 

A megvalósítás időtartama: 2010. június 1. – 2012. február 28. 

A tatai pályázat célja, hogy a térségben lévő oktatási és kulturális intézményekkel együtt 

fejlesszük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az új szolgáltatásokat a helyi és térségi 

igényeknek megfelelően, hatékonyan kívánjuk megvalósítani. 

 

Kulcspontok: 

 Esélyegyenlőség az információs szükségletek és igények kielégítése terén. 

 Az információs jogok tiszteletben tartása. 

 A városban és a kistérségben élők munkaerőpiaci felkészültségének növelése, az 

élethosszig tartó tanulás támogatása. 

 A könyvtár szolgáltatásainak bővítése. 

 Költséghatékony működés. 

http://www.indaportal.extra.hu/
http://www.mzsvktata.hu/fiok.htm
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Kiemelt célok: 

 értékőrzés; 

 olvasásnépszerűsítés, a könyvtár megismerése; 

 a korszerű információkezelés bemutatása; 

 fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése; 

 elektronikus katalógus bővítése; 

 honlapunk fejlesztése; 

 helyi közösség tájékoztatása a szolgáltatásokról; 

 könyvtárosok továbbképzése. 

 

Tata gyerekbarát város. Így kiemelt célcsoportunk a gyermek- és ifjúsági korosztály. A 

pályázat révén segítséget adunk mindenkinek, hogy egyre jobban használja az Internetet. 

Tata a természet és a kultúra városa. Programjaink, szolgáltatásaink segítik a természeti, 

az épített és a kulturális örökség helyi megőrzését (pl. a helytörténeti gyűjtemény védett 

műveinek on-line hozzáférhetővé tétele, a honismereti oktatás támogatása). 

 

A projekt megvalósításától remélt változás: 

 a könyvtári szolgáltatások egy része 24 órában elérhetővé válik; 

 közkedvelt és látogatott honlap; 

 számítógépen elérhető könyvtári katalógus; 

 olvasói tábor bővülése; 

 közhasznú és helyismereti információkhoz való gyors hozzáférés; 

 könyvtárhasználati kompetencia erősödése; 

 szabadidő és önképzés hasznos összekapcsolása; 

 növekvő távhasználat; 

 egyre többen látogatják a könyvtár képzési programjait. 

 

A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy ezeket a célokat napjaink társadalmi, kulturális 

igényeinek megfelelően változatos programokkal és új szolgáltatások bevezetésével 

megvalósítsuk. 

 

Márkusné Sinkó Ildikó 

igazgató 
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Könyvtárunk adatokban (2009. év alapján) 
 

Alapítás éve: 1949.  

Munkatársak száma: 10 fő. 

Alapterület: 760 m
2
 

Fiókkönyvtárak száma: 2. 

Kistérségi szolgáltatóhelyek száma: 8. 

Internetes számítógépek száma: 13. 

Nyitvatartási idő: heti 5 nap, 44 óra. 

 

Állomány: 166.664 egység. 

Ebből: 

 152.107 könyv, 

o 48.137 felnőtt szépirodalom, 

o 98.631 felnőtt szakirodalom, 

o 19.896 gyermekirodalom (szép- és szakirodalom együtt), 

o 7.317 helyismereti dokumentum. 

 6.845 hangdokumentum (bakelitlemez, hangkazetta, zenei CD), 

 2.186 képdokumentum (fényképek, képeslapok, művészeti ábrázolások), 

 2.524 elektronikus (digitális) dokumentum (CD és DVD ROM-ok, számítógépes 

dokumentumok), 

 3.002 egyéb dokumentum (videókazetta, DVD filmek). 

 Folyóiratok száma: 173 (cím). 

 Gyarapodás 2009-ben: 3.345 kötet. 

 Gyarapodás értéke: 7.486 ezer Ft. 

 Gyűjtemény leltári értéke: 93.842 ezer Ft. 

 

Beiratkozott olvasók száma: 1998 személy. 

Ebből: 

 560 fő 14 éven aluli, 

 1.214 fő 14 és 65 év közötti, 

 224 fő 65 év feletti. 

Könyvtárhasználók száma: 28.113 fő. 

Internethasználók száma: 3.781 fő. 

 

Kölcsönzött dokumentumok száma: 58.915. (könyv, film, CD, hangoskönyv). 

Helyben használt dokumentumok száma: 176.913. 

Könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumok száma: 188. 

Könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentumok száma: 19. 

Telefonos tájékoztatás: 2.684 eset. 

Megválaszolt referenszkérdés: 3.850 eset. 

 

Honlaplátogatás: 7.406 alkalom 

Rendezvények száma: 110. 

Rendezvények látogatói: 4.748. 

Ebből: 

 5 kiállítás, 1.450 látogató. 

 34 könyvtárhasználati képzés, 832 résztvevő. 
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A könyvtár szolgáltatásai 
 

Mindenki számára elérhető ingyenes alapszolgáltatások: 

 könyvtár látogatása; 

 gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, folyóirat-olvasó, felnőtt 

könyvkiválasztó, gyermek és ifjúsági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya, 

médiatár); 

 állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben; 

 információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 
 

Olvasóink számára biztosított szolgáltatások: 

 könyvkölcsönzés; 

 könyvtárközi kölcsönzés; 

 folyóirat-kölcsönzés; 

 audiovizuális dokumentumok kölcsönzése (emelt szintű szolgáltatás); 

 számítógépes információs szolgáltatás; 

 Internet hozzáférés; 

 reprográfiai szolgáltatás. 

 

Szolgáltatásaink aktuális díjtételei megtalálhatók a könyvtár honlapján: www.mzsvktata.hu 

 

Néhány tájékoztató adat (2010.): 

 

Alapszolgáltatás Díjtalan 

Kölcsönzési szolgáltatás regisztrációs díja:  

Nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők és nappali tagozatos 

diákok, hallgatók számára:  
500 Ft/év 

Aktív korúaknak 1000 Ft/év 

16 éven aluli és 70 éven felüli olvasók számára Díjmentes 

Emelt szintű szolgáltatások:  500 Ft/év 
 

Egyéb térítési díjak:  

 Beiratkozott 

olvasók 

Beiratkozás 

nélkül 

Fénymásolás könyvtári 

dokumentumokról:  

A/4 egyoldalas 15 Ft 20 Ft 

A/4 kétoldalas 20 Ft 25 Ft 

A/3 kétoldalas 30 Ft 35 Ft 

Nyomtatás 
fekete-fehér A/4 30 Ft 35 Ft 

színes A/4 250 Ft 275 Ft 

Számítógép és Internet használat:  
15 perc 0 Ft 180 Ft 

1 óra 300 Ft 550 Ft 

 

Megjegyzések: 

 Az olvasóterem és helyismereti gyűjtemény dokumentumai csak helyben 

használhatók. 

 A határidőn túl visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat számít fel. 

Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok, olvasójegyek térítéskötelesek.  

http://www.mzsvktata.hu/dijtetelek.htm
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A családunk könyvtára 
 

„Az embert nem lehet valamire megtanítani, csak hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a tudást 

megszerezze.” (Galilei) 

 

Milyen praktikus segítséget tud adni a mindennapi életünkhöz a 

könyvtár? Milyen új lehetőségeket kínálunk a közhasznú 

információk, a helyismeret, az élethosszig tartó tanulás program 

támogatása terén? Jöjjön el hozzánk a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárba, és mi négy témakörben látványos, gyors bemutatót 

tartunk az Önök számára! Szívesen látjuk családjával együtt! 

 

1. Mire jó az Internet? Ön hogyan használja a technikát?  

Ön már gyakorlott számítógép és internethasználó? Naponta 

küld e-mailt barátainak, ügyeit elektronikusan intézi, információit önállóan beszerzi? Mindezt 

könyvtárunk otthonos informatikai sarkának korszerű eszközei maradéktalanul biztosítják 

Önnek! 

Segítségünkkel legyőzheti esetleges bizonytalanságát: 

 e-mail fiók létrehozásában 

 e-ügyintézés elsajátításában, 

 pályázatok figyelésében, 

 álláskeresésben, 

 önéletrajzminták prezentálásában, 

 elektronikus adatlapok kitöltésében, 

 nyomtatványok elküldésében, 

 adatbázisok használatában 

 

Ön pedig még be sem kapcsolta a számítógépet? De ugye már gondolt rá? Nem akar külső 

szemlélő maradni?  

Szeretné, ha… 

  lépést tarthatna a változásokkal?  

 feltárulna Ön előtt a világ?  

 az unokáiról készült legújabb fényképeket azonnal láthatná? 

 elmondhatná véleményét különböző fórumokon?  

 érdeklődési köréhez még több információt gyűjthetne? 

 ügyeit gyorsan, sorban állás nélkül intézhetné? 

 

2. Napilapok, folyóiratok  

Tudta, hogy 7-féle napilapból értesülhet nálunk az aktualitásokról, hírekről? Hogy közel 

140-fajta szakfolyóirat közül kölcsönözhet könyvtárunkban? Nem kell pénzt költenie kedvenc 

lapjaira, kölcsönözze ki tőlünk! Hatot vihet egy hétre! A család minden tagja talál magának 

kedvére valót – például:  

 - Nők Lapja, Nők Lapja Novella, Nők Lapja Egészség, Családi Lap; 

 - Marie Claire, Story Magazin; 

 - Praktika, ÖtletMozaik; 

 - Burda, Amelie (Fürge Ujjak); 

 - Elixír Magazin (Új), Természetgyógyász Magazin; 

 - A Mi Otthonunk, Lakáskultúra, Szép Házak, Otthon; 

 - Rubicon, Századok; 
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 - National Geographic, Geo, IPM; 

 - HVG, 168 óra, Heti Válasz; 

 - Képes Sport, Autó Motor; 

 - Parnasszus, Új Forrás, Élet és Irodalom; 

 - Pedagógiai Szemle, Óvodai Nevelés, Köznevelés. 

 

3. Gyerekkönyvtár 

Az Ön gyermeke még általános iskolás? Akkor ingyen beiratkozhat a 

gyerekkönyvtárba. Nem szeretné megvenni gyermekének az ajánlott és kötelező 

olvasmányokat, a drága mesekönyveket? Kölcsönözze ki tőlünk! Vigye haza egy hétre a 

gyerekeknek szóló 22 folyóirat bármelyikét! Például: 

 - Micimackó Magazin, Dörmögő Dömötör, Garfield; 

 - Popcorn, Bravo, Ifjúsági Magazin; 

 - A Kutya, A Macska; 

 - Szivárvány, Természetbúvár, Vadon. 

 

4. Videó tagsági 

Sokallja a mozijegyek árát? Szeretné otthonában, a saját foteljéből nézni kedvenc 

filmjeit, sztárjait? Újra nézni gyerekkora mesefilmjeit, családi mozi délutánt tartani? Egy 

hónapon keresztül 500 Ft-ért kölcsönözhet tőlünk audiovizuális dokumentumokat (DVD – 

1600 db, CD és CDROM – 4200 db, VHS Videokazetta – 1400 db, hangoskönyvek.). 

 

Ha családjával ellátogat hozzánk A családunk könyvtára című rendezvény bármely 

alkalmára, kéthavi AV tagságit adunk ajándékba! Ráadásul a programok végén még meg is 

vendégeljük Önöket egy kis hamuba sült pogácsával és üdítővel. 

 

És még mit kínálunk? Például… 

 Modern eszközeinkkel lehetősége nyílik nyomtatásra, fénymásolásra, illetve 

szkennelésre A3 méretig. 

 Mikrofilmolvasónkkal lapozgathat az 1880-1938 között megjelent helyi sajtó 

anyagában. 
 

Hétfőnként 17 órától várjuk Önöket az alábbi időpontokban: 

1. 2010. november 08. 

2. 2010. december 06. 

3. 2011. január 10. 

4. 2011. február 07. 

5. 2011. március 07. 

6. 2011. április 04. 

7. 2011. május 09. 

8. 2011. szeptember 12.  

9. 2011. november 14. 

10. 2012. február 06. 

 

Az ingyenes programsorozat helyszíne: 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

2890 Tata, Váralja u. 4. 

Tel. 34/380-281. Kapcsolattartó: Dományi Zsuzsanna. 
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Olvasta? Olvas Tata! 
 

„Hiszem, hogy amikor valaki könyvet olvas, a fejében megszületik a saját filmje, arcot 

teremt a szereplőknek, megrendezi a jeleneteket, hallja a hangokat, érzi a szagokat. És 

pontosan emiatt van az, hogy ha valaki megnézi a filmes változatát egy könyvnek, ami tetszett 

neki, mindig csalódottan jön ki a moziból, és mindig azt mondja: "a könyv sokkal jobb volt".” 

(Paulo Coelho: A Zahir) 

 

A város teljes lakosságát célozza meg olvasásnépszerűsítő programunk, az Olvasta? 

Olvas Tata! műsor. A helyi média nyilvánosságának segítségével, helyben ismert, hiteles 

emberek közreműködésével hozzuk közel az  irodalom művészi és népszerű  alkotásait az 

olvasókhoz. 

A TV-felvételeken a városlakók személyes ismerősei szívesen és érdekesen beszélnek 

2-3 percben kedvenc könyvükről, másoknak is ajánlják, felolvasnak belőle egy kis részletet. A 

felvételeket megtekinthetik a Tatai TV-ben, archiváljuk, honlapunkon megnézhető, DVD-n 

ajándékozható lesz. 

 
Adásidő: 2010. november – 2011. december, hetente egyszer, szerdánként, 20.15-kor. 

 

Kapcsolat: Dományi Zsuzsanna és Petrozsényi Eszter. Tel: 34/380-281 
 

Napjainkban az olvasás, mint szabadidős tevékenység háttérbe szorult, pedig aki lemarad 

az olvasásban, azt könnyebben fenyegeti az értő olvasás hiánya, a nyelvi elszegényedés, de a 

személyiségre, a személyes boldogság, a lelki egészség alakulására is negatív hatással lehet az 

olvasás hanyagolása. Ennek szeretnénk elébe menni mi, könyvtárosok, és figyelmükbe 

ajánlani következő programunkat. 

 

Az Olvasta? Olvas Tata című olvasást népszerűsítő programunkban, a város ismert és 

kevésbé ismert lakóit szólítottuk meg, hogy elmondják, mi a kedvenc olvasmányuk és miért 

ajánlanák másoknak is azt. A több mint hatvan megkérdezett között találunk munkást, 

autószerelőt, kereskedőt, pedagógust, orvost, művelődésszervezőt, kisgyermeket, tinédzsert, 

fiatal felnőttet, középkorút, nyugdíjast egyaránt. A riportalanyok a festői Angol Parkban, 

valamint a könyvtár könyvespolcai között mesélnek személyes kötődésükről a számukra 

kedves könyvről 2-3 percben, majd felolvasnak belőle egy rövid részletet kedvcsinálónak. 

 

Érdekli, mit olvas szívesen a szomszédasszonya? Ki a kedvenc regényírója, költője a 

gyermeke tanítónőjének, vagy a háziorvosuknak? Milyen mesekönyvet, ifjúsági regényt 

forgatnak örömmel a kisiskolások és a kamaszok? Kíváncsi mely könyvet vették a kezükbe 

gyerekkorukban leggyakrabban nagyanyáink, nagyapáink? Nézze Ön is a Tatai Televíziót 

minden szerdán a Híradó után 20.15-től! Figyelje az Olvasta? Olvas Tata című magazin 

műsort, és választ kap kérdéseire! A legérdekesebb mini-riportokat a könyvtár honlapján is 

megtekintheti: www.mzsvktata.hu.  

 

Reméljük, Ön is kedvet kap az olvasásra! 

 

Szeretettel várjuk családias hangulatú könyvtárunkba! 

http://www.mzsvktata.hu/
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Mindenki mesekönyve 
 

Új, az olvasóink számára felfedezésre váró programsorozat indul útjára 2010-ben a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A „Családi Olvasás Éve” jegyében közös 

rajzprogramra hívjuk és várjuk a családokat könyvtárunkban.  

A gyermek és ifjúsági korosztályt és szüleiket célozza meg az olvasás népszerűsítését és 

a közösség formálását biztosító Mindenki mesekönyve. 

A meséket könyvtáros tolmácsolja a családoknak. A mese egyes részleteit a könyvtár 

által biztosított eszközökkel rajzolják le a résztvevők. Az ezt követő két alkalom, a bábfigurák 

készítésével telik. Az utolsó alkalommal mesefigurákkal adják elő a családok a művet. 

Fontos, hogy a programba bárki bármikor bekapcsolódhat! Érdemes velünk tartani, 

hiszen valamennyi család rajza bekerül a MINDENKI MESEKÖNYVÉBE, amelyet a 

könyvtár a programsorozat végezetével beköttet, illetve digitális formában is lapozgathatóvá 

tesz. 

A projekt családi "meseigazolvánnyal" folytatódik. 

 

Időpontok: 

2010. október 8., 15. 

2010. november 5., 12., 26. 

2010. december 10. 

 

Kapcsolat: Goldschmidt Éva. Tel: 34/380-281 

 

 

Oroszlánkarom 

Amikor még kicsi a macska, már néha akkor is nagyot tud karmolni! Hát még a kicsi 

oroszlán! Ahogyan a kölyökkorban lévő apró ragadozók már sejtetni engedik a későbbi 

tiszteletre méltó, remek példányát a természetnek, úgy lehet felfedezni a kezdő, még tétován 

lépő, de már az úton elindulni kívánó fiatalokban a leendő kiváló előadók adottságait. 

Ilyenkor mondjuk: "Már megmutatkoznak oroszlánkarmai", vagyis fel-fel csillant valamit a 

későbbi tehetségéből. 

 

A könyvtár szavalóversenyeket rendezett az elmúlt években, és mindegyiken feltűntek 

tehetséges, jó adottságú fiatalok. Kár volna őket elengedni, és csak a versenyeken találkozni 

velük. Mi történik, ha rendezvényeket biztosítunk nekik, ahol bemutatkozhatnak? 

 

A szavalóversenyeken díjazottakkal négy műsorblokkot sikerült összeállítani, s ezek 

mindegyike más-más hangulatú, más közönséghez szóló műsor lett. Arra gondoltunk: ne 

mindig a helyi közönség részesüljön a műsorokból. Sok környező kistelepülés van nehéz 

helyzetben, nem jutnak el hozzájuk rendezvények, irodalmi műsorok. Pedig főleg az ott élő 

diákokat, a formálható, szépre, jóra nevelhető fiatalokat kellene követendő példával ellátni, 

hátha kedvet kapnak ők is az irodalom aktív műveléséhez, akár az íráshoz, akár az 

előadáshoz. Mellettük ott vannak azok az idősebbek, akik a községük határát már nem lépik 

át, nem utaznak más településre azért, hogy egy-egy előadást megtekintsenek. Nekik szintén 

nagy élményt jelenthetne a fiatalok (az unokáikkal egykorúak) előadásában hallani az értékes 

műveket. 

Természetesen a rendezvényeken szívesen látjuk a fellépő diákok családtagjait, 

barátait is. Családias, meghitt közösségben bátorítjuk őket. 
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Mivel a műsorok eltérő stílusúak, egy-egy településre többször is el tudunk látogatni, 

alkalmanként más és más közönséget megcélozva. Így lehet például a kisiskolásoknak műsort 

ajánlani, vagy a nyugdíjas kluboknak, vagy éppen a fiatal, középiskolás korosztálynak. S 

mivel a fellépő gyerekek jórészt tataiak, szeretnénk azt is bevezetni, hogy a felkeresett község 

legjobb vers-, vagy prózamondója is bekapcsolódjon a rendezvénybe, ő is fellépjen a műsor 

keretében a vendégekkel együtt. 

A versek között hangulatos zeneszámok is elhangzanak, szintén diákok, mégpedig a 

Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek előadásában. 

 

Az előadások tervezett menetrendje a következő: 

 

2010. 

Dátum Település A szavalókat delegáló iskola 

November 15. Tardos Eötvös J. Gimnázium 

December 2. Kocs Vaszary J. Ált. Iskola 

 

2011. 

Január 18. Tardos Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola 

Január 19. Kocs Református Gimnázium 

Január 21. Dunaaalmás Eötvös J. Gimnázium 

Február 11. Naszály Református Gimnázium  

Február 16. Baj Eötvös J. Gimnázium 

Március 4. Szomód / Dunaszentmiklós Vaszary J. Általános Iskola 

Március 23. Vértestolna Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola 

Április 8. Kocs Eötvös J. Gimnázium 

Április 12. Tardos Református Gimnázium  

Április 13. Dunaalmás Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola 

Május 4. Naszály Vaszary J. Általános Iskola 

Szeptember 30.  Naszály Eötvös J. Gimnázium 

Október 14. Szomód Kőkúti – Fazekas Ált. Isk. 

Október 19. Baj Vaszary J. Ált. Iskola 

November 16. Baj Református Gimnázium 

November 18. Dunaalmás Vaszary J. Ált. Iskola 

December 2. Kocs Kőkúti – Fazekas Ált. Isk. 

 

2012. 

Január 27. Szomód Református Gimnázium 

 

Az Oroszlánkarom rendezvényeit általában délután 15.00 vagy 17.00-kor kezdjük. Egy-egy 

program időtartama várhatóan 45-60 perc. 

A rendezvényeket a települési könyvtárban, művelődési házban vagy az iskolában tartjuk. A 

falvakban plakátokon találják meg a pontos helyszínt és időpontot. A részletes programot 

megtalálják a honlapunkon: www.mzsvktata.hu. 

 

További információ: Petrozsényi Eszter, Tel. 34/380-281. 
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Ovis kölcsönzés 
 

Az óvodás gyermekeink ártatlan kíváncsisága, érdeklődése a nagyvilág iránt lenyűgöző. 

Nem csoda, hiszen a gyermek fejlődésében az óvodás kori életszakasz kiemelkedően fontos. 

Három évesen, amikor elkezdik az óvodát még az önérvényesítő magatartás a jellemző, s mire 

az óvodás korszak végére érnek, eljutnak a kezdeményező, egy kulturáltabb magatartás 

szintjére. A felnőttek, különösen a szülők és óvodapedagógusok mintaként állnak előttük. Az 

óvodás gyermek annyit ismer meg a világból, amennyit érzékszerveivel képes befogadni. A 

kicsinyek társadalomba való beilleszkedésének lényeges eszköze a kommunikáció. 

 

Az óvodában a gyermekek meséket hallgatnak, verseket, mondókákat tanulnak, hogy 

felnőve azokat tovább örökítsék az utókornak. Meséink el nem halnak, gondoljunk csak A 

három kismalac című örökzöld történetre, vagy Vackorra. Mindig jönnek azonban újabbak, 

modernebbek. Olyan könyvek, amelyek úgynevezett „slágerek”, amelyek sorozat-kötetek, és 

a könyvesbolt kirakatából néznek vissza ránk, valahányszor elmegyünk előtte. 

Jó hír, hogy nem csupán a könyvesboltok kirakatában láthatjuk ezeket a 

„slágerkönyveket”, hanem a gyermekkönyvtárunk polcain is.  

 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára is bővelkedik a 

modernkor kínálta művekben. Ott mosolyog a polcról ránk Bartos Erika Bogyó és Babóca 

nagyhírű párosa, vagy Marék Veronika Boribon-sorozata. Igen, mosolyog, azért, mert ez a 

könyv nem csak egy gyermeknek szerez örömet azzal, hogy az édesanya elmeséli a 

címszereplőkről szóló történeteket, hanem nagyon sokaknak, akik kikölcsönzik őket. 

 

Gyermekkönyvtárunk 2010. októberétől lehetőséget biztosít arra,, hogy az óvónők is 

bekapcsolódjanak a „slágermesék” világába azáltal, hogy óvodás csoportjaikkal ellátogatnak a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába, ahol játékos, figyelemfelkeltő 

foglalkozások keretében ismertetjük meg őket a modern mesékkel és azok íróival. Az 

ovis gyermekek pedig nemcsak megtekinthetik, de haza is vihetik (legalább is az óvodáig) 

például Bogyót és Babócát. Mindannyian ugyanazt a típusú, ugyanolyan kinézetű könyvet 

tarthatják a kezükben. (Amikor pedig az óvónéni olvas, játszásiból ők is igazán olvashatnak.) 

Könyvtárunk arra is lehetőséget ad, hogy a könyveket otthon a szülőkkel közösen is 

megnézzék – persze, kérjük, hogy nagyon vigyázzanak rá.) 

 

Új lehetőség az óvódás korúak számára, amellyel élni kell! Természetesen a sok-sok 

leporelló kiadvány, a színezés, az építőkockával való játék továbbra is a kicsik rendelkezésére 

áll könyvtárunkban. A szervezett foglalkozás tehát nem csak a gyermekek értelmi, testi és 

lelki fejlődését segíti, de a jövőjére is hatással lehet: megfelelő alapokat nyújthat az iskolai 

könyvtárlátogatáshoz. 

 

Felkeressük a tatai óvodák vezetőit, óvónőit hogy éljenek a könyvtárunk kínálta 

lehetőséggel. 

 

 

Időpont-egyeztetés: Goldschmidt Éva gyermekkönyvtáros, Tel. 34/380-281. 
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Könyvtárhasználati vetélkedők 
 

Könyvtárhasználati kiscsoportos vetélkedőinkkel szeretnénk a komplex 

élményszerzés, ismeretnyújtás mellett az önálló ismeretszerzésre nevelést is célul kitűzni. Az 

érdeklődés felkeltésével párhuzamosan minden témához szervesen kapcsolhatók a könyv- és 

könyvtárhasználati ismeretek, amelyek elsajátításával kialakíthatjuk a gyerekek önálló 

ismeretszerzési készségét. 

A foglalkozásokat az osztályokat kísérő pedagógusokkal egyeztetve 2011. januárjától 

2012. februárjáig, havonta két alkalommal tartjuk, 5-10. osztályos tanulóknak. Egy-egy 

foglalkozás 1-1,5 órát vehet igénybe. 

 

A ma gyermekei lesznek a következő évtizedek felnőttjei, ezért nem mindegy hogyan 

neveljük fel a jövő nemzedéket. 

Könyvtárunk évtizedek óta feladatának tekinti az ismeretterjesztést, különös gondot 

fordítva a gyermekek, fiatalok olvasási kultúrájának fejlesztésére. Az irodalommal való 

találkozásnak a gyermek életében jelentős funkciói vannak. A gyermekek a szépirodalmi 

alkotásokon keresztül ismerik meg a kulturális értékeket az irodalmi művek segítik 

szorongásaik, vágyaik feldolgozását, választ adnak életkori problémáikra, erkölcsi mintát 

nyújtva gazdagítják érzelmi kultúrájukat. 

 

Az olvasóvá nevelésben a könyvtár szerepe sajátos. Ha a gyerekek jól felszerelt és 

könnyen használható könyvtárba járhatnak, jó kedvvel oda fognak szokni. Ha ismerik a 

könyvtár adta szakmai lehetőségeket, szívesebben és magabiztosan élnek vele. 

Gyermekeink rengeteg információt kapnak az Őket körbevevő világról. Az iskolai 

tananyagban számtalan ismeretet szereznek, adatot, összefüggést tárgyalnak a természetről, 

társadalomról.  

Sok érdekes dolog van a világban, amelynek a titkaira kíváncsiak a gyerekek. A 

kíváncsiságon kívül még néhány képességre szükségük van, hogy ezeket az izgalmas 

kérdéseket megfejtsék: tájékozódásra a könyvtár rendszerében, eligazodásra a kézikönyvek 

szerkezetében. Tehát csak azt kell tudniuk, hogy mikor melyik könyv vagy könyvek adhatnak 

választ a feltett kérdésre. Abban szeretnénk a segítségükre lenni, hogy saját maguk is 

megtalálhassák az utat a helyes válaszhoz. 

 

A sikeres hazai minták alapján általunk kidolgozott könyvtári bemutató 

foglalkozásokon új, interaktív rendszerben a könyvtárhasználat, a szótár-és lexikonkezelés 

a hangsúlyos, de a könyvek csoportosítását, a könyvtári szabadpolcon való tájékozódást is 

megtanulják, alkalmazzák a gyerekek-a sok játékos, alkotó tevékenység közben szinte 

észrevétlenül. A vetélkedő kérdései változatosak: érdekes szófordulatok, egy-egy részlet-, 

helyszín-, szereplő bemutatása, villámkérdések, kakukktojás játék, rajzkészítés a történet egy-

egy jelenetéből, a könyvre vonatkozó tartami és formai ismeretek, a szerzőre vonatkozó 

ismeretek és források bemutatása, a szóban forgó mű helye a könyvtárban. 

Megmutatjuk azt is, hogy a modern könyvtár már nem könyvekből épült, bevehetetlen 

Tudás-vár, hanem a mindennapi gyors informálódás eszköze, a dokumentumok és 

információk szakszerű lelőhelye, az iskolás évek utáni tanulás és önművelés egyik fontos 

színhelye, otthonos közösségi tér; röviden: a Megtudás Háza. 

A TÁMOP 3.2.4 pályázati támogatásnak köszönhetően pedig jelképes jutalmazásra is 

lehetőségünk nyílik egy-egy rendhagyó könyvtárlátogatás végén. 

 

Időpont-egyeztetés: 34/380-281. 
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Könyvtárhasználati szoftver 
 

A könyvtár megújuló honlapjának részeként, ugyanakkor a könyvtárismertető – 

könyvtárhasználati vetélkedők fontos elemeként is könyvtárhasználati szoftver készül, amely 

kortól függetlenül a könyvtárban – konkrétan a mi intézményünkben - való eligazodáshoz 

nyújt az érdeklődőknek segítséget. 

A program használói általános ismereteket szerezhetnek, a dokumentumok típusairól, azok 

csoportosításáról, osztályozásáról, a cédulás és elektronikus katalógusban való keresésről, a 

polcokon való elhelyezkedésről. Megismerkedhetnek a beiratkozás és a kölcsönzés 

menetével, illetve a könyvtárunk használatával, lehetőségeivel. 

Mindezt a program igyekszik könnyen befogadható, animációkkal, videó-bejátszásokkal 

színesített módon prezentálni, majd a megszerzett ismereteket játékos - gyermekek számára is 

szórakoztató - formában elmélyíteni. 

A kezdeményezés célja, hogy az olvasók önállóan is magabiztosan tudják használni 

könyvtárunkat. 

 

Mese-Egyetem 
 

A lélekőrző mesélés – Mesékkel az olvasóvá válás felé 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár arra vállalkozott, hogy az elkövetkező 

másfél évben megismertesse a mesék és a mesélés világával… – a felnőtteket. Szakértő 

előadók tartanak előadásokat, beszélgetnek a közönséggel arról, hogy mi a mese, miért, mit és 

hogyan meséljünk. Reméljük, hogy azok, akik hónapról-hónapra ellátogatnak programjainkra, 

nem mennek haza üres kézzel. Azon munkálkodunk, hogy minden alkalomról néhány jó 

ötletet, mesét vagy töprengésre késztető gondolatot magukkal vigyenek a résztvevők, hogy 

beszélgetni kezdjünk a mesélésről, jó és szép gyermekkönyvekről, olvasóvá nevelésről és 

nevelődésről. 

 

Rejtélyes dolog, hogyan lesz valakiből olvasó. Sokak szerint fontos a családi környezet: 

„Ha sok könyv veszi körül a gyereket, biztos, hogy maga is olvasó felnőtt lesz.” Mások az 

iskolai olvasástanításban látják a megoldást: „Ha ügyes a tanító néni, és jó módszert használ, 

akkor nem lesz gondja a diáknak a betűzéssel.” Akiknek a könyvtár volt az első kapcsolata a 

könyvekkel, azok a figyelmes könyvtáros kiváló könyvajánlásaira hívják fel a figyelmet. Azt 

gondolom, mindegyiküknek igazuk van, a magam részéről hozzátenném: kutatások 

bizonyítják, hogy akinek meséltek vagy mesét olvastak gyerekkorában, az nagyobb 

valószínűséggel fordul maga is a könyvek felé később – írja dr. Pompor Zoltán. 

A mesék az emberi élet alapvető kérdéseire keresik a választ, a mesélő ember a 

közösség számára újra meg újra megfogalmazza ezeket az alapkérdéseket, hogy aztán a 

hallgatóság a maga módján, a lelkében, válaszoljon rájuk. A valóság és a fantázia elemeiből 

keveredő hagyományos és mai mesék segítenek eligazodni az élet útvesztőjében, a boldog 

mesei vég megnyugvással tölt el bennünket, bármennyi próbát is kell kiállnia a hősnek, ha 

bátor és a szíve tiszta, akkor legyőzheti és a gonoszt, és elnyerheti jutalmát.  

A mese a komoly tartalom mellett azonban remek szórakozás is: a mesélő és a 

mesehallgató közös vándorútja a képzelet birodalmában. Családi körben olvasni, mesélni 

mesét mindig különleges, meghitt pillanat: szülő és gyermek közös kalandja a már jól ismert 

vagy a még ismeretlen mesevilágban. Aki már egyszer megtapasztalta a mesélés varázsát, 

biztos, hogy újra meg újra vágyik erre a közösségre. 
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Persze mesélni nem könnyű, nem mindenki tud ösztönösen mesét mondani, abban 

viszont biztos vagyok, hogy sokan vagyunk olyanok, akik felnőtt fejjel sem felejtettük el, 

milyen volt gyermeknek lenni. A meséléshez vezető első lépés: újra felfedezni magunkban az 

elveszettnek hitt gyermeket, gyermekit. Utána már csak el kell szánnunk magunkat arra, hogy 

meséljünk, a többi magától jön. Ha eldöntöttük, hogy szükségünk van nekünk és 

gyermekünknek egyaránt a mesére, akkor a következő lépés a megfelelő mese kiválasztása és 

a mesélés körülményeinek a megteremtése. Jó, ha a mesélés megszokássá válik, ha rituáléja 

lesz – minél többször ismétlődik, annál inkább várjuk. 

Ez pedig már mind tanulható, fejleszthető, gazdagítható. 

 

Az előadások tervezett menetrendje a következő: 

 

SZÁM IDŐPONT TÉMAKÖR TÉMA ELŐADÓ 
1.  

2010. október 14. 

MI A MESE? 

Mi a népmese? Mi a műmese?  
(Formai, esztétikai hasonlóságok és 
különbségek) 

Dr. Gombos 
Péter 

2.  2010. november 18. A mese esztétikája, a mese etikája Kovács Marianna 

3.  2010. december 18. A gyógyító mese Boldizsár Ildikó 

4.  
2011. január 20. 

MIT MESÉLJEK? 

A meseválasztás szempontjai 
Dr. Gombos 
Péter 

5.  2011. február 17. A szöveg és az illusztráció kapcsolata Sándor Csilla 

6.  
2011. március 17. Gyermekeink könyvespolca 

Dr. Gombos 
Péter 

7.  
2011. április 21. 

HOGYAN 

MESÉLJEK? 

A mesélés rituáléja 
Dr. Pompor 
Zoltán 

8.  
2011. május 19. 

A mesélés haszna (Hogyan készül a 
hamuba sült pogácsa?) 

Dr. Nagy Attila 

9.  
2011. június 16. 

A mesélés vizuális segédeszközei 
(képek, bábok stb.) 

Horváthné 
Csapucha Klára 

NYÁRI SZÜNET 

10.  2011. szeptember 15. 

KI MESÉLJEN? 

A mesélő mesélő 1. 
Berg Judit (Dr. 
Pompor Zoltán) 

11.  2011. október 17. A mesélő mesélő 2. Lackfi János  

12.  2011. november 17. 
Apu, mesélj! Mesés tanácsok 
papáknak 

Süveges 
Gergő/Rudolf 
Péter/Rajkai 
Zoltán (Dr. 
Gombos Péter) 

13.  

2011. december 16. 
egy teljes nap 

GYAKORLATI 

FOGLALKOZÁSOK 

Hogyan készül a mesekönyv? Sándor Csilla 

14.  Hogyan válasszak a könyvesboltban? Hunyadi Zsófia 

15.  
Miben segít a gyermekkönyvtáros?  
Látogatás a FSZEK 
gyermekkönyvtárában 

Dienes Éva 

 

A MESE-EGYETEM ELŐADÓINAK RÖVID BEMUTATKOZÁSA, BEMUTATÁSA 
 

BERG JUDIT: „Végzettségemre nézve magyar-angol-dráma szakos tanár vagyok (ELTE). 

2005-ben jelent meg első könyvem, a Hisztimesék. Rumini c. regényem 2007-ben IBBY-díjat 

kapott. Négy gyermekem van. Könyveimről és egyéb munkáimról részletek: 

www.bergjudit.hu.” 

 

DR. BOLDIZSÁR ILDIKÓ. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett esztétika-magyar-

népművelés szakon. Az egyetem után az Országos Széchényi Könyvtárban, majd a Pesti 
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Szalon Kiadóban dolgozott szerkesztőként, 2000-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó 

Társadalomtudományi Szerkesztőségének főszerkesztője lett, majd 2004-től a Magvető 

Kiadóban tölti be ezt a pozíciót. 1998-ban nyerte el a néprajztudomány kandidátusa fokozatot. 

Az értekezés könyv formájában két kiadásban is megjelent: Varázslás és fogyókúra - Mesék, 

mesemondók, motívumok (1997, 2003). Másik elméleti munkája a Mesepoétika című kötet, 

amely az Akadémiai Kiadónál jelent meg 2004-ben. Az e kötetben található összegyűjtött 

tanulmányok, cikkek, kritikák nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon is 

megteremtődjön és gyakorlattá váljon a gyermekkönyvkritika műfaja. Meseterapeutaként 

1996-ban kezdett dolgozni, gyerekkórházakba járt mesét mondani a betegeknek, és eközben 

tett szert azokra a tapasztalatokra, amelyek gyógyító munkájában segítették. 

 

DIENES ÉVA: „Már könyvtáros hallgatóként érdekelt a mese és a gyermekkönyvtári munka. 

Kucska Zsuzsánál tanulhattam a szakmáról, Nagy Attilánál az olvasói szokásokról és a 

problémákról, lehetőségekről. 2000 óta dolgozom a Sárkányos Gyerekkönyvtárban (Budapest, 

FSzEK), és az elsődleges cél a mai gyerekek olvasói attitűdjének megismerése, a gyerekek 

olvasóvá nevelése. Tagja vagyok a Hunrának, az IBBY-nek és más szakmai szervezeteknek, 

számos előadást tartottam a gyermekkönyvtári munkáról és annak lehetőségeiről.” 

 

GOMBOS PÉTER: „A Kaposvári Egyetem oktatója vagyok, fő tárgyam a gyermek- és ifjúsági 

irodalom. A magyar mellett tanító, hitoktató és kommunikáció szakos végzettségem van. 

Doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 

szereztem 2009-ben, a magyar irodalom – különös hangsúllyal a magyar gyermekirodalom – 

utópiáit, disztópiát mutattam be monografikus igénnyel. Gyermek- és ifjúsági irodalommal 16 

éve foglalkozom. Elsősorban a kortárs prózát kutatom, de többször publikáltam már líráról is. 

Fordításkötetem is jelent már meg, feleségemmel együtt magyar gyermekverseket fordítottam 

beás nyelvre. A Magyar Olvasástársaság alelnöke vagyok, az olvasóvá nevelés témája 

szívügyem.” 

 

HORVÁTHNÉ CSAPUCHA KLÁRA: „Vizuális szakértő vagyok, jelenleg óvónői és 

fejlesztőpedagógusi munkát végzek művészetterápiával, beszédfogyatékos gyerekekkel. Sok 

éve továbbképzek pedagógusokat, tanítom gyakorlatban a változatos ábrázolási technikákat és 

a gyermeki kreatív gondolkodási séma kialakításának lehetőségeit. Három könyvem, és 

számtalan cikkem jelent meg vizuális nevelés témában (Flaccus Kiadó, Óvónők Kincsestára). 

A Naphegy Könyvkiadó gyermekkönyveinek segítségével ajánlom a mese-ábrázolás-

fejlesztés lehetőségeit szülőknek, nevelőknek.” 

 

HUNYADI ZSÓFIA: „1987. óta dolgozom a könyvszakmában, az ÁKV-nál, a Librinél és 6 éve 

a Bookline-nál. Édesanyám könyvtáros, a könyvek, gyerekkönyvek szeretetét tőle örököltem. 

Még egész kicsi voltam, amikor már nála vagy a szomszéd gyerekkönyvtárban ültem, és 

faltam a könyveket. Van egy 18 és egy 15 éves gyerkőcöm, nekik is sok könyvet 

kölcsönöztünk vagy vásároltunk. Ezek után egyértelmű volt a számomra, hogy a 

könyvesboltokban nagyrészt a gyerekrészlegen fogok dolgozni. A könyvek szeretetét és 

ismeretét leginkább a Mammut áruházban tudtam kamatoztatni, ahol egy nagyon jól 

kialakított gyereksarok van. Most a Bookline-ban a beszerzésen dolgozom, ahol tematika 

szerint vannak felosztva négyünk között a kiadók. Az én kiadóim nagyrészt gyerekkönyveket 

adnak ki. Amíg csak lehet, ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben is, vagy legalábbis valami 

ilyesmivel.” 

 

KOVÁCS MARIANNA. „Kétkultúrájú, kétnyelvű, magyar-horvát származású ember vagyok. 

Zágrábban szláv nyelvészetet tanultam, az ELTE-én szerbhorvát nyelv és irodalom tanári 
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szakon kaptam diplomát, gyermekkönyvtáros képzettségemet Jászberényben szereztem. 

Kisebbségi voltom számomra annyit jelent: két kultúrát kell szolgálnom, és kétszer annyit kell 

tennem, hogy önmagammal elégedett legyek. 23 éve dolgozom gyermekkönyvtárosként a 

százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Fejlesztő biblioterápia tanfolyamra 

jártam, itt ismerkedtem meg a meseterápiával, amely elindított a népmesék felé. 2005 óta 

irányításommal Százhalombattán a Magyar Népmese Napján évente 1000 gyerek és felnőtt 

vesz részt. 2007-ben elvégeztem a Hagyományok Háza „Hagyományos mesemondás” 

képzését, azóta foglalkozom a mesemondás taníthatóságával, kutatatom és mesélem a magyar 

és horvát népmeséket, mindkét nyelven. Jelenleg mint könyvtáros, a Magyar Olvasástársaság 

Tanácsának a tagja, mesemondó, azon dolgozom, hogy Százhalombatta a VI. Országos 

népmese konferencia méltó házigazdája legyen.” 
 

LACKFI JÁNOS: „1971-ben születtem Budapesten. Író, költő, műfordító, szerkesztő vagyok. 

Hét verseskötetem jelent meg, két kisregényem, egy regényem, húsz műfordításkötetem. 

Kilenc gyermekkönyvet publikáltam. 1996 óta tanítok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 

jelenleg docensként. 1999-től Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztője, 2000 és 2005 

között az azóta megszűnt dokk internetes irodalmi kikötő szerkesztője, 2003 óta a Műfordítók 

Egyesülete elnökségi tagja vagyok. Zsámbékon élek feleségemmel és öt gyermekemmel.” 
 

NAGY ATTILA. 1968, ELTE BTK pszichológus, 1975, ELTE BTK szociológus, Egyesült 

Izzó: üzempszichológus (1968. 07. 1. - 1969. 03. 9.) Országos Széchényi Könyvtár: 

olvasáskutató (1969. márc. 9. – 2007. 02. 28.) 1975 bölcsészdoktor, 1997 PhD. Több mint egy 

tucat könyv szerkesztője, társszerzője és szerzője, 250 cikk szerzője, kisebb tisztségei mellett 

az OSZK osztályvezetője (1986-2001), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének 

tagja (1986-1998), a Magyar Olvasástársaság alapító elnöke 1991, jelenleg tiszteletbeli 

elnöke. (3 gyermek édesapja, 5 unoka nagyapja.) 
 

DR. POMPOR ZOLTÁN. 8 évig a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai 

Karán tanított gyermekirodalmat, anyanyelvi tantárgy-pedagógiát. Doktori disszertációját 

Lázár Ervin prózaművészetéből írta. Az utóbbi években számos tanulmánya, recenziója jelent 

meg gyermekkönyvekről és az általános iskolai olvasóvá nevelésről. A Református 

Pedagógiai Intézet munkatársaként a Magyar Református Nevelés szerkesztője, rendszeresen 

tart előadásokat az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséről. Jelenleg Németországban él 

feleségével és hatéves kisfiával. 
 

SÁNDOR CSILLA MÁRIA: „A Csodaceruza folyóirat főszerkesztője vagyok, a 

gyermekirodalom, az olvasóvá nevelés kérdései, a gyermekkönyvkiadás áll az érdeklődésem 

középpontjában. Magyartanárok számára is szerkesztettem oktatási anyagokat, fontosnak 

tartom, hogy a pedagógusok tájékozottak legyenek a gyermekek olvasmányaival 

kapcsolatosan. Erdélyben születtem, figyelemmel kísérem az erdélyi gyermekirodalom 

alakulását is.Az illusztráció, a művészi illusztrációval létrehozott gyermekkönyvek világa 

lenyűgöz, szeretem gyűjteni a képeskönyveket.” 
 

SÜVEGES GERGŐ: „Szakma: A Duna Televízióban töltött két év után, 2001-ben kerültem a 

Magyar Televízióhoz. Néhány cím: Híradó, Ma reggel, Nap-kelte, A Nagy Könyv, 

országgyűlési és önkormányzati választási műsorok, szilveszteri és ünnepi adások. 

Rendszeresen publikálok az mtv weboldalán, a Family magazinban, az Új Ember hetilapban, 

szerkesztettem mesekönyv-sorozatot (Moha bácsi meséi), készítettem interjúkötetet (Thália és 

teológia); önálló kötetem Apa-kép-írás címmel jelent meg. Igyekszem ember, férj és apa 

lenni. Ha csak egy is sikerülne…” 
 

Kapcsolattartó: Mennerné Papp Márta. Tel.: 06/70-317-2750 
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Könyves Szerda 
 

Klasszikus hagyományt folytat a Könyves-szerda, ám mégis más, mint az eddig megszokott 

író-olvasó találkozók. 

Más annyiban, hogy a tatai közönség új csoportjait is megszólítjuk, másrészt pedig olyan 

előadókat hívunk meg, akiket eddig csak szerettünk volna, de nem volt rá mód. Részben azért, 

mert az anyagi eszközök nem tették lehetővé, részben pedig azért, mert tőlünk (térben) 

messzebb élnek. Havi rendszerességgel, a hónap első felének egyik szerdáján rendezzük a 

találkozókat, általában délután öt órakor. 

Az a meggyőződés vezérel bennünket, hogy az alkotói személyiség varázsa más 

benyomást gyakorol a hallgatóra, mélyebben érinti és hosszabb távra kihat, mintha csupán a 

művet, a könyvet forgatná. A személyes találkozókon olyan emberi háttér információkhoz 

juthat magáról a szerzőről, a művek keletkezéséről, melyek egyébként rejtve maradnának 

előtte. 

Az író-olvasó találkozók tervezett menetrendje a következő: 

 

2011. 

Január 26. Rigó József Cigány költő, Tata 

Február 12. Vári Fábián László Kárpátaljai költő 

Március 9. Szentmihályi Szabó Péter Író, költő – Budapest 

Április 6. Buda Ferenc Költő, műfordító, Tiszakécske 

Május 11. Fejős Éva Író, újságíró, Budapest 

Június 8. Gál Sándor Felvidéki magyar költő 

Július 6 Karafiáth Orsolya Költő, Budapest 

 NYÁRI SZÜNET  

Szeptember 14. Tóth Krisztina Költő, Budapest 

Október 12.  Bartis Attila Költő, fotóművész, Budapest 

November 9.  Szabó T. Anna Irodalomtörténész, költő, Budapest 

December 7.  Grecsó Krisztián Író, drámaíró, Budapest 

 

2012. 

Január 18 Irodalmi pályázat, gála* Roma fiatalok számára 

Február 8. Balla Zsófia Költő, Budapest 

 

*2012. január: A 2011 szeptemberében roma fiatalok számára meghirdetett irodalmi pályázat 

díjnyertes alkotásainak díjkiosztó ünnepsége, a legjobb alkotásokat meghallgathatja a 

közönség, a szerzők vagy talán az Oroszlánkarom fiatal tehetségeinek előadásában. 

 

A Könyves Szerda kislexikona 
 

Balla Zsófia (*1949, Kolozsvár) Magyar irodalmi-díjas költő. Szülővárosában a 

Zenelíceumban érettségizett 1972-ben, majd a helybeli zeneakadémia tanári szakán végzett. A 

Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adásánál dolgozott zenei szerkesztőként. 1994-ig különböző 

romániai magyar lapoknál dolgozott, mint például az Előre; Családi Tükör; A hét. 1993 óta 

Budapesten él. Néhány műve: A dolgok emlékezete, Apokrif ének; Hóka fóka fióka, Ahogyan 

élsz; Triangulum; A harmadik történet. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Dima_Zeneakad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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Bartis Attila (*Marosvásárhely, 1968.) Márai-díjas, Örkény-díjas, József Attila-díjas író, 

fotóművész. Családjával 16 évesen költözött Magyarországra, mikor édesapját, Bartis Ferenc 

költőt megfosztották román állampolgárságától. Írói, drámaírói és publicisztikai munkássága 

mellett fotóművészként is jelentős. Néhány műve: A séta; Kéklő pára; A nyugalom (ebből 

dráma és film is készült). Tárcái gyűjteményes kötete: A Lázár apokrifek. 

 

Buda Ferenc (*Debrecen, 1936). Kossuth- és Kölcsey-díjas költő, műfordító. Egyetemi 

tanulmányai és 1956-os versei miatti bebörtönzése után Kecskeméten tanított. Szűkszavú 

költő, kötetei ritkásan jelentek meg. Legelső, a Füvek példája című kötete 1963-ban, a 

nevezetes Ébresszen aranysíp című 1970-ben, az Árapály című pedig 2005-ben látott 

napvilágot. 1986 óta a Forrás folyóirat főmunkatársa. Műfordítói tevékenysége is jelentős. 

Többek között baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török, udmurt fordításai ismeretesek. 

A Magyar Művészeti Akadémia tagja, az Írószövetség Duna–Tisza közi csoportjának titkára. 

Erőteljes hangú versei a mai magyar élet tükörképei. Tiszakécskén él. 

 

Fejős Éva magyar író, újságíró. Első könyvét nyolcévesen írta. Holtodiglan című krimije 

1999-ben jelent meg. Készített mini krimiket, egészségügyi cikkeket, írt egy huszonkét részes 

„segítő” tévéfilmsorozatot a házi betegápolásról. 2001 óta a Nők Lapja újságírója. 2003-ban 

Minőségi Újságírásért Díjat kapott. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb írónője hazánkban. 

Széles rétegek olvassák szórakoztató, ugyanakkor remek humorral átszőtt, izgalmasan sodró 

lendületű könyveit. Sikerkönyvei – Bangkok, tranzit; Hotel Bali; Csajok; Eper Reggelire; A 

mexikói – rendszeresen szerepelnek a bestseller-listákon. 

 

Gál Sándor (*Búcs, 1937). A szlovákiai magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége. 

1971-től a Hét riportere, 1992-től a Keleti Napló főszerkesztője, 2005-től a Magyar Művészeti 

Akadémia tagja, A Tokaji Írótábor Kuratóriumának évekig pedig elnöke volt. Elnyerte a 

Magyar Köztársasági Elnöki Aranyérmet, Pulitzer-életműdíjas. Munkái nemcsak odahaza, 

hanem nálunk is ismertek sokrétűen ábrázolják a magyarok életét a határ túloldalán. Néhány 

műve: Arc nélküli szobrok; Az Éden és a Golgota között; Új végtelen; A megérintett; 

Csikótánc; Mélyutak (szociográfia); Nagyida 750 (falumonográfia); Esték és hajnalok 

(vadászélmények); A rák évada. Egybegyűjtött művei 8 kötetben. 

Grecsó Krisztián (*Szegvár, 1976) a József Attila-díjas író, drámaíró, publicista, a mai fiatal 

nemzedék prominens tagja, friss hangú erős egyénisége a kortárs irodalomnak. Vers, regény, 

dráma, filmforgatókönyv: egyik sem idegen tőle. Csongrádon érettségizett, majd Békéscsabán 

és Szegeden tanult. Szerkesztő a Bárka majd a Nők Lapja folyóiratoknál, az Élet és Irodalom 

munkatársa. Néhány műve: Pletykaanyu (novelláskötet); Isten hozott; Tánciskola; Hasutasok; 

Megy a gőzös; Cigányok. 

 

Karafiáth Orsolya (*Budapest, 1976) költő, fordító, publicista, énekesnő.  

Az ELTE bölcsészkarán könyvtár és észt szakon, majd magyar–könyvtár tanárszakon tanult. 

Rendezvényszervező, szerkesztő, újságíróként működött, publikált a Könyvhét, litera.hu, a 

Magyar Könyvgyűjtő és az Elle hasábjain. Rendszeresen publikál irodalmi lapokban. A 

Magyar Köztársasági Érdemkereszt tulajdonosa. Egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a 

fiatal olvasók körében, de nemcsak az ő szerzőjük, minden nyitott szívű ember szívesen 

forgatja írásait. Kötetei: Lotte Lenya titkos éneke, Café X, A Maffia-klub, Cigánykártya. 

 

Rigó József, költő. (*Tata, 1965). Gyermekkorát Kömlődön töltötte, iskoláit Tatán végezte. 

1983-ban tűnt föl a diákköltők sárvári seregszemléjén. 1986-ban szerzője volt a Kötet nélkül 

c. antológiának. rendszeresen publikál az Új Forrás című folyóiratban. Első önálló 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szegv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1976
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szt_nyelv
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verseskötete az 1993-as Sziromnyi volt, ugyancsak Tatabányán. További fontos műve a 

Zárlatába a szívverésnek (2002.) Lírájából jól látszik a megküzdött sors, mint ihlető forrás, 

életrajzi és művészi háttér. Cigány költő, egyértelmű, hogy vállalja sorsát és övéit. A Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár által 2011-ben roma fiatalok számára kiírásra kerülő irodalmi 

pályázat fővédnöke lesz. 

Szabó T. Anna (*Kolozsvár, 1972) József Attila-díjas és Vackor-díjas költő, 

irodalomtörténész, író, műfordító. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A 

gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991-től az magyar-angol szakos hallgatója, 1997-ben 

szerzett tanári és előadói diplomát. Jelenleg Budapesten él férjével, és két gyermekükkel. 

Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi- és havilapban, különféle antológiákban 

rendszeresen közöl verseket, esszéket, novellákat. Első kötete 1995-ben jelent meg. Néhány 

műve: A madárlépte hó; Nehézkedés; Fény; Rögzített mozgás; Elhagy. Társzerzőkkel közösen 

írt gyermekvers-kötetei a Formák a tubusból és a Kerge ABC. 

 

Szentmihályi Szabó Péter (*Budapest, 1945).József Attila- és Kölcsey-díjas író. Az ELTE 

elvégzése után szerkesztőként és tanárként dolgozott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

angol irodalomtörténetet oktat. Több mint 50 kötete jelent meg, versek, novellák, történelmi 

és társadalmi regények, tudományos-fantasztikus művek, szatírák és tanulmányok. 

Rendszeresen publikál pl. a Magyar Hírlap, a Keresztény Élet, a Demokrata hasábjain, 

médiaszereplő. Néhány műve: A Robinson írója, Daniel Defoe élete; Avarok gyűrűje; Édua és 

Kun László; A sebezhetetlen, A falak düledeznek; Politikai ábécé; Nostradamus Hungaricus, 

66 Új mini sci-fi. 

 

Tóth Krisztina (*Budapest, 1967). József Attila-díjas, a Magyar Köztársaság 

Babérkoszorúja-díjas költő, író, újságíró. 1986-ban érettségizett a Képzőművészeti 

Szakközépiskolában szobrász szakon, majd az ELTE bölcsész karán, magyar-történelem 

szakon kezdte meg tanulmányait. Ösztöndíjas Párizsban, a Francia Intézet munkatársa. 

Ólomüveg-készítéssel és -restaurálással is foglalkozik. Kisfia, Marcell (gyermekverseinek 

ihletője) 1998-ban született. 2005 óta vezet szemináriumokat a JAK Irodalmi Egyesület 

prózaírói, költői, műfordítói és kritikaírói kurzusain. Néhány műve: Őszi kabátlobogás; Fény, 

viszony (Csortos Szabó Sándor fotóival); Vonalkód; Hazaviszlek, jó?; Síró ponyva; 

Állatságok; Magas labda; A Londoni Mackó c. gyerekverskötet Az év könyve díjat nyert 2003-

ban. Az Irodalmi ikerkönyvek tankönyvsorozat társszerkesztője. 

 

Vári Fábián László (*Tiszaújlak – Kárpátalja, 1951.) József Attila-díjas, Balassi karddal 

kitüntetett költő. Iskoláit Tiszaújlakon, Nagyszőlősön és Ungváron végezte. Mezőváron és 

Beregszászon tanított. A Magyar Írószövetségnek 2007-től elnökségi tagja. A Magyar 

Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának 

az elnöke. Költészete népi gyökerű elkötelezett, nemzeti elkötelezettségű Folkloristaként 

rendszeresen kutatta a kárpátaljai magyar népballadákat, ruszin népballadákat is fordít. 

Néhány műve: A madárrá változott leány; Harminchárom év;Fecskehajtó idő. 

 

Kapcsolattartó: Petrozsényi Eszter. Tel.: 34/380-281. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter_Katolikus_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/1986
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91-_%C3%A9s_Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91-_%C3%A9s_Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola
http://hu.wikipedia.org/wiki/ELTE
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_Int%C3%A9zet
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93lom%C3%BCveg
http://hu.wikipedia.org/wiki/1998
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zsef_Attila_K%C3%B6r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csortos_Szab%C3%B3_S%C3%A1ndor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_%C3%A9v_k%C3%B6nyve&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
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Népfőiskolai bibliográfia 

 

Látott egy jó előadást, és szeretne többet megtudni annak tárgyáról? 

Mutattak Önnek egy érdekes témát, és szeretne elmélyülni benne? 

 

2010 őszétől kezdve a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár egy új szolgáltatással lép az 

önművelés, az élethosszig tartó tanulás hívei, a tanfolyamokat látogató tataiak elé: vállaltuk, 

hogy a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (MZNT) által tartott előadásokhoz 

szakirodalmi ajánló bibliográfiát készítünk. Ezeket közzé tesszük a könyvtár honlapján 

(www.mzsvktata.hu), valamint az előadásokon szórólapok formájában a megjelentek részére 

bocsátjuk.  

 

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 1995. június 1-jén alakult meg azzal a céllal, 

hogy őrizze és ápolja Magyary Zoltán szellemi hagyatékát, és újra indítsa a népfőiskolai 

képzést. A könyvtár és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között évek óta szoros a 

szakmai együttműködés. Ennek keretében napjainkban különböző témakörökben szerveznek 

rendszeres előadásokat, amelyekre szeretettel várnak minden érdeklődőt. 

 

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2010/2011-ben a következő témakörökben 

szervez előadás-sorozatokat: 

 

 Hadtörténet sorozat: különböző csatákat, ütközeteket, katonai fontos eseményeket 

ismerhetnek meg a látogatók. 

 Egészségügyi sorozat: az egyik legnépszerűbb téma, ahol nemcsak a testi, hanem a lelki 

egészséggel is foglalkoznak. 

 Magyar várak – magyar tájak sorozat: Magyarország történelmében komoly szerepet 

játszottak a különböző korszakokban épült várak. Most ezekről és környezetükről 

tájékozódhatnak részletesebben az előadás hallgatói. 

 Vallástörténeti sorozat: a vallás komoly szerepet tölt be a mai és töltött be a régmúlt 

emberek életében is, ezért érdemes ezeket a rendezvényeket is látogatni. 

 Egyetemes történelem sorozat: a magyar történelem sorozat befejezése után a 

világtörténelmet is alaposan szemügyre veszik az előadásokon. 

 

A bibliográfiákban szereplő tételek elsősorban olyan könyvekből kerülnek ki, amelyek 

könnyen és gyorsan hozzáférhetőek a könyvtáron keresztül. A felsorolt dokumentumok között 

találhatóak laikusoknak és szakembereknek szánt művek is, így mindenki kiválaszthatja a 

számára leginkább megfelelő stílust, kötetet. 

 

A könyvtár célja ezekkel a bibliográfiákkal, hogy segítse témákhoz kapcsolódó öntevékeny 

tanulást, kutatást. Mindezek mellett a kellemes kikapcsolódást, az érdeklődési kör szélesítését 

is fontos szempontnak tartjuk. 

 

Kapcsolattartó: Dollmayer Bea. Tel.: 34/380-281 

 

 

http://www.mzsvktata.hu/
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50+ NET 
 

Ismerős, ugye?  

 

Nap mint nap rengeteg feladat vár ránk, amiket néha 

kevesebb, néha több fáradsággal és értékes időnk 

feláldozásával hajtunk végre. Ráadásul mindezt úgy, hogy 

a fölsorolt teendők néhány perc alatt, otthonról(!) 

elintézhetőek lennének, csupán egy kis időt kéne 

áldoznunk az INTERNET megismerésére  

 

VÁLTOZÓ IDŐK. Az Internet, széleskörű 

elterjedésével a kommunikáció, az információáramoltatás 

és a szórakozás talán legfontosabb színterévé vált. 

Napjainkban egyre több országban döbbennek rá, a 

modern technika vívmányainak előnyeit nem csupán a 

beleszülető, felnövekvő generáció, hanem az idősebb 

korosztály is élvezheti, sőt, a kényelmi szempontok talán 

az ő számukra még fontosabbak, mint a fiataloknak. 

 

INTERNETEN MÉG INNEN, DE ÖTVENEN MÁR TÚL – 50+ NET. Magyarország 

számos más könyvtárához hasonlóan intézményünk is fontosnak tartja, hogy mint információs 

központ, az Internetes hozzáférés lehetőségének megteremtésén túl az érdeklődők számára 

tanulási lehetőséget, képzéseket biztosítsunk. 

Jelenlegi, 50+ NET programunk célja, hogy a felnőtt, akár a silver korosztály (az 

ötvenedik életévüket betöltött olvasóink) számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 

megismerkedjenek a számítógéppel, a legalapvetőbb műveletekkel és 

magával az Internettel. 

 

START-kurzus címmel 2010. november 17-i kezdettel 6 

alkalomból álló, alkalmanként 1,5 órás képzéseket indítunk, 

melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. A foglakozások 

minden hét szerdáján 15:00-16:30 között lesznek megtartva.  

 

A képzés néhány sarkalatos pontja: 

 A számítógép felépítésének megismerése 

 Alapvető feladatok (másolás, törlés stb.) elvégzése 

 Az internet előnyei és hátrányai 

 Internetes böngészés, keresések 

 Internet praktikusan – menetrendek, műsorok, hírek stb. megtekintése 

 Levelezés, beszélgetés a hálózaton – a betűktől a videokonferenciáig 

 Szövegszerkesztési alapismeretek 

 

A megszerzett ismeretek elmélyítésére és gyakorlására könyvtárunk természetesen 

folyamatosan lehetőséget biztosít a későbbiekben is. 

A program keretén belül a résztvevők nyomtatott segédanyagot kapnak, amely a 

későbbiekben is kiváló kapaszkodó lehet számukra, valamint a kurzus honlapján video-

segédletekkel próbálunk segítséget nyújtani minden lehetséges felmerülő problémához. 
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A START-kurzus  résztvevőinek illetve minden egyéb érdeklődőnek TOVÁBB címmel 

érdeklődés esetén újabb, haladó ismereteket átadó kurzust szervezünk a későbbiekben. 

 

A program résztvevői a kurzus elvégzése után egy hónapig napi egy órán át díjmentesen 

internetezhetnek. (A kedvezmény át nem ruházható, és csak beiratkozott olvasók vehetik 

igénybe.) 

 

A program indulási időpontjairól a Tatai TV-n és szórólapokon keresztül adunk hírt. 

 

További információ kérhető: Paulovics Milán., Tel. 34/380-281. 

 

 

Jogi estek 

 
Ki az, aki meghallgat? Ki az aki odafigyel arra, amit kérdezni szeretnék? Ki tud nekem 

tanácsot adni? Ki segít megoldani a gondjaimat? Van-e válasz a problémámra? Mit 

várhatok, mire készüljek fel? Ki veszi komolyan az én gondomat? 

Ki az, aki a nehéz helyzetekben követhető, kézzelfogható tanácsot ad? 

A Jogi Estek meghívott előadói megpróbálnak válaszolni és megpróbálnak segíteni, 

kézzelfogható tanácsokat adni minden eléjük kerülő (esetleg írásban, előre, név nélkül 

benyújtott) kérdésben. 

Sokszor nem merünk jogászhoz fordulni, mert esetleg nincs rá anyagi lehetőségünk, 

vagy mert egyszerűen bizonytalanok vagyunk, tartunk attól, hogy tájékozatlannak 

látszhatunk.  A Jogi Estek szakértői egy bizonyos témában előadást tartanak a leggyakrabban 

előforduló helyzetekről, a buktatók és a kényes szituációk elkerüléséről, és megválaszolják a 

feltett kérdéseket. 

 

Az alábbi témákat tervezzük: 

 Dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta közjegyző beszél az öröklési jog témakörében  

bemutatva a legfontosabb pontokat, a problematikus területeket ebben a tárgykörben 

és a jelenlévők által közben feltett kérdésekre helyben választ is ad. 

 Dr .Konnáth Attila a büntetőjog területéhez és a hétköznapi biztonságérzethez 

kapcsolódó kérdésekre válaszol. 

 Dr. Becker Tibor munkajogászati témában segít a hozzáfordulóknak. 

 Dr. Boleráczky Margit bírónő pedig családjogi és egyéb felmerülő általános jogi 

kérdésekben tart előadást és ad tájékoztatást. 

 

A Jogi estek előadás sorozata 2011. szeptemberében indul, 2011. decemberéig tart. 

Havonta egy képzést tartunk. 

 

A pontos időpontokról a Tatai TV-n és szórólapokon keresztül adunk hírt. 

 

További információ kérhető: Petrozsényi Eszter, Tel. 34/380-281. 
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Zengő könyvtár 
 

„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el…” 

 

A programsorozat célja, hogy a könnyűzenei műfajok (rock, pop, jazz, hip-hop stb) 

bemutatásával és történetének megismerésével, hozzáértő szakember útmutatása mentén az 

érdeklődők felfedezzék az egyes stílusok gyökereit és megértsék a több évszázados 

klasszikus- és népzene valamint az újkori zenék egymásra gyakorolt hatásait. 

A történeti áttekintésen túl a hivatkozott művek meghallgatása teszi még 

szemléletesebbé az előadásokat. 

 

A programhoz kapcsolódó képzés keretében az érdeklődők megismerhetik az Internetes 

zeneletöltés lehetőségeit, jogi szabályozását és néhány ingyenes alkalmazás segítségével 

megtanulják a zenevágás és szerkesztés alapjait. 

 

A Zene előadás sorozata 2011 októberében indul és 2012 januárjáig tart. 

Havonta egy képzést tartunk. 

 

A program résztvevői a kurzus elvégzése után egy hónapig napi egy órán át díjmentesen 

használhatják a könyvtár számítógépeit. (A kedvezmény át nem ruházható, és csak 

beiratkozott olvasók vehetik igénybe.) 

 

 

Az előadások tervezett menetrendje a következő: 

 

2011/2012. 

Tervezett időpont Tervezett előadó Téma 

2011. október  Szörényi Levente Színház és történelem 

2011. november  Dezső Mariann  

2011. december  Schmidt Mónika Gospell, spirituálé, gregorián 

2012. január Robozné Schönfeld 

Zsuzsanna 

Az énekelt zenés műfaj 

2012. február Prónik József A Jézus Krisztus Szupersztár és a 

Passiók 

 

További információ kérhető: Petrozsényi Eszter. Tel. 34/380-281. 
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Szkennertippek 
 

Ha valaki azt mondja nekünk, hogy digitalizálással foglalkozik, akkor azt hajlamosak vagyunk 

úgy elképzelni, mint valami elérhetetlen tudományos bravúrt, holott – bár a profi 

digitalizáláshoz tényleg megfelelő szaktudás szükségeltetik – alapvető műveletekre bárki 

képes lehet. 

 Képeket? – hiszen 15-20 éve még luxus volt a digitális fényképezőgép. 

 Zenét? – hiszen a CD előtt is volt ugye lemez vagy kazetta. 

 Szöveget? – hiszen az írógépek még nem tudtak pendrive-ra menteni. 

 Filmet? – hiszen a 32mm-es szalag még ma is forog a mozikban DVD helyett. 
 

Nyilván minden terület megismeréséhez évekre lenne szükség, de azért egy-egy részterület 

megismerésére van esély. 

 

SZKENNERTIPPEK című programunk keretében szeretnénk, ha a témában érdekelt 

olvasóink elsajátítanák a lapolvasóval végzett digitalizálás alapvető lépéseit, majd a 

digitalizált anyaggal különböző szerkesztési műveletek tudnának elvégezni. 

 

A 2011. január 7-én induló 2x2 alkalmas kurzus alkalmanként 1,5 órát jelent, melyekre 

pénteki napokon kerül sor. 
 

A kurzus néhány sarkalatos pontja: 

 A szkenner működése, használata 

 Mentés, exportálás, fájlformátumok 

 Képtulajdonságok beállítása (méret, színek stb.) 

 Szerkesztési műveletek (forgatás, torzítás stb.) 

 Retusálás, effektek. 

 

A megszerzett ismeretek elmélyítésére és gyakorlására 

könyvtárunk természetesen folyamatosan lehetőséget biztosít a későbbiekben is. 

 

A program keretén belül a résztvevők nyomtatott segédanyagot kapnak, amely a 

későbbiekben is kiváló kapaszkodó lehet számukra, valamint a kurzus honlapján video-

segédletekkel próbálunk segítséget nyújtani minden lehetséges felmerülő problémához. 

 

A kurzuson résztvevő olvasók jogosítványt kapnak, mellyel jogosulttá válnak arra, hogy 

a könyvtári szkennert a könyvtáros segítsége nélkül használják. 

 

A képzési program 2011. január 7-én 15:00-kor indul. 

A programot 2011 során terv szerint négyszer szervezzük meg. 

 

A program résztvevői a kurzus elvégzése után egy hónapig napi egy órán át díjmentesen 

használhatják a könyvtár számítógépeit. (A kedvezmény át nem ruházható, és csak 

beiratkozott olvasók vehetik igénybe.) A képzés résztevői számára biztosítjuk, hogy a 

program teljesítése után féléven belül egy alkalommal kedvezményesen CD-re írjuk a 

szkennelt képeit. Tanfolyamonként két fő részére pendrive-használatot is biztosítunk. 

 

Programunk segítségével legkedvesebb családi fényképeit digitálisan is megőrizheti! 

 

További információ kérhető: Paulovics Milán. Tel. 34/380-281. 
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Emlékévek - évfordulók 
 

Egy közösség számára a jeles személyiségekre való emlékezés viszonyítási pontot jelent. 

A jeles események számontartása pedig a közösségvállalás erősödését biztosítják. 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a pályázat benyújtása idején, az eredetileg kiírt 

projektidőben több fontos évforduló megünneplésére készült. Mivel a pályázat elbírálása 

elhúzódott, ezért a projektnek ezeket az aktivitásait újraterveztük – úgy, hogy céljaink elérését 

az új programok is megfelelő módon támogassák, és egyben segítsék Tata országosan is 

példaértékű kezdeményezését, a helytörténet általános iskolai bevezetését. 

 A két programrész három elemből áll:Bláthy ’150 - Erkel ’200 - Liszt ’200 

emlékévek  

 Könyvtáros szakmai programok: Textlib ’20 – Tata könyvtárai 

 A helytörténet támogatása: 

  Tata kincsei 

  Tata nagyjai 

 Az Óratorony 

 

Bláthy ’150 - Erkel ’200 - Liszt ’200 
 

2010-2011-ben ünnepeljük Bláthy Ottó Titusz születésének 150., Erkel Ferenc 

születésének 200., 2011-ben pedig Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a város más intézményeivel összefogva 

rendezvénysorozattal állít emléket ezeknek az évfordulóknak. 

 

Bláthy-emlékév 
A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (nevéhez illőn) ad helyet és 

teret annak a versenynek, amit a Bláthy Ottó nevét viselő magyarországi középiskolák és 

szakiskolák, valamint a tatai középiskolák diákjai számára közösen hirdettünk. 

A versenyfeladat prezentáció készítése Bláthy Ottó Titusz élete és munkássága 

címmel. 

Az elkészült prezentációkat szaktanárok értékelik, a legjobb hat versenymű készítője 

meghívást kap Tatára, ahol személyesen is bemutathatják (élőszavas előadással) a 

prezentációt. A győztes versenyző a prezentációját előadja a Kreativitás a műszaki innováció 

szolgálatában című konferencián. 

A program tervezett ideje: 2010. szeptember - december. 

 

Erkel- és Liszt-emlékév 
 

A program megvalósítására „Zenekedd” sorozat keretében 2010. november - 2011. 

május között kerülne sor, közösen a Menner Bernát Városi Zeneiskolával. 

4-4 előadás hangzik majd el Erkel Ferencről, valamint Liszt Ferencről és műveikről 

országos hírű előadók tolmácsolásában. 

 

A programhoz kapcsolódik az „Erkel – Bláthy sakk verseny” 2010. november 27.-én, 

a könyvtár saját szervezésében, amellyel emléket állítunk a híres zeneszerzőnek, a nagyszerű 

műszaki szakembernek, egyben két híres sakkozónak., Liszt Ferenc emlékét pedig egy 

„Csodagyerek-kereső vetélkedő” idézi meg 2011. tavaszán zongora és klasszikus ének 

kategóriában, a zeneiskola szervezésében. 



27 

 

Az Erkel évforduló alkalmából a könyvtár 2010. november 24-én szavalóversenyre 

várja tatai, illetve környékbeli/ kistérségi általános iskolák felső tagozatosait és középiskolák 

tanulóit „Hazám, hazám, te mindenem” címmel. 

 

 

Textlib 
 

A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár példája nyomán Komárom-Esztergom 

megye sok közművelődési könyvtára a TextLib integrált könyvtári szoftvert használja.  

1991-ben hazai fejlesztésű teljes körű könyvtári program még nem létezett. A Könyvtári 

Egyesülésnek el kellett döntenie, hogy támogatja-e egy olyan hazai fejlesztésű program 

létrejöttét, amelynek kialakulását lépésről lépésre figyelemmel kísérheti és abban is részt 

vehet, vagy megbíz egy külföldi fejlesztőt, mely drágább és a speciális igények kevésbé 

érvényesíthetők.  

A Könyvtári Egyesülés és az Infoker Kft. 1991-ben kölcsönösen aláírta a kutatás-

fejlesztési együttműködési szerződést. 

A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása. A könyvtári információs 

rendszer központi eleme a bibliográfiai tételek adatbázisa, amelyen keresztül valamennyi 

részrendszer kapcsolatban áll egymással. A gyors keresési táblázatok, az indexek száma 

gyakorlatilag nincs korlátozva, ezért igen hatékony és sokféle munkafolyamat támogatására 

van lehetőség. 

Az azóta eltelt 20 év eredményeit, fejlesztéseit, jövőbeni terveit tárja a könyvtári 

szakma elé a 2011 júniusában megrendezendő konferencia. Aktualitását adja, hogy a 

közelmúlt nyertes TIOP, valamint TÁMOP pályázatai keretében sok könyvtárnak lehetősége 

nyílik csatlakozni a megyei egységes integrált szoftver használatához, ill. a felvitt állomány 

bővítéséhez. A rendezvény alkalmat ad az új kistérségi kliens használatával kapcsolatos 

tapasztalatok megvitatásához is. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1. vándorgyűlése 40. évfordulóján már 

megtapasztaltuk, milyen hasznos és eredményes a megyei könyvtárosok szakmai találkozója. 

Ezeket a tapasztalatokat is felhasználva vállalkozik a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a 

találkozó megszervezésére. 

A program tervezett része a konferencián túl szakmai látogatás, közművelődési 

rendezvényen való részvétel. 

 

 

 

 

Tata könyvtárai 
 

A helytörténet és a könyvtáros szakma eddig fel nem tárt találkozási pontjává, 

adattárává, interjúkon alapuló szociográfia jellegű pillanatfelvételévé válhat az a szakmai 

kezdeményezés, amely Tata könyvtárairól gyűjt adatokat. A programhoz kapcsolódó 

kiadvány a tatai könyvtárakat és könyvgyűjteményeket venné számba, mutatja be, tárja fel. 

Terveink szerint helyet kapnának az egykor volt könyvtárak (helyenként nagyon szórványos 

adatokkal), az egyházi könyvgyűjtemények, az iskolák mai könyvgyűjteményei, a Múzeum 

könyvtára, valamint érdekes magángyűjtemények. Teret engednénk az egykori és mai 

nyomdák bemutatásának is. Tudjuk, hogy ez a munka új kutatási terület, de még a szórványos 

adatok is fontosak. 
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Az alábbi pályázatok kerülnek meghirdetésre a különböző korosztályok részére: 

 Olvas Tata – a kedvenc könyvem (rajzpályázat kisiskolásoknak) 

 Egy meghatározó könyvtári élményem – látogatás egy hazai vagy külföldi 

könyvtárban (esszéíró pályázat felnőtteknek). 

 Könyv, könyvtár, olvasás, betű (szavalóverseny). 

A program erősítheti a könyvtár helyi társadalomban betöltött szerepének 

tudatosítását. 

A program tervezett ideje: 2011. május – október. 

 

 

Tata kincsei 
 

Tatán a Képviselőtestület és az iskolák a 2010/2011. tanévben bevezették a 

helytörténet tanítását az általános iskola felső tagozatának valamennyi évfolyamán. Varga 

Istvánné munkája (Tata lépten-.nyomon) ehhez készült nagyszerű összefoglaló. A Könyvtár a 

maga lehetőségeivel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok érezzék a közvetlen 

jelentőségét, hasznosságát annak, amit tanulnak, illetve erősíteni kívánjuk motiváltságukat. 

Tata a minap kapta meg „A biodiverzitás fővárosa” kitüntető címet. A természeti 

környezet meghatározó elemei a felszíni és felszínalatti vizek. A tatabányai bányászat 

hatására jórész elapadt források napjainkban élednek újjá. Több régi forrás indult meg ismét, 

és teszi Tatát szó szerint is a "vizek városává". A program keretében támogatjuk egy ezzel 

foglalkozó kiadvány elkészültét. 

A vizekre települt malmok ma is hozzátartoznak a város hangulatához. Tata számos 

építészeti műemléket, többek között malomépületeket őriz. Játszunk el a gondolattal: mi 

lenne, ha…? Miként lehetne újra élővé varázsolni ezeket a malmokat, amelyek túlnyomó 

része nincs a város tulajdonában, eladásra vár, de szerves részei a látképnek. Mit képzelnének 

el a gyerekek az eredeti funkción túl? Az Angol-park fejlesztése során a Jenő-malom új 

funkciókat kaphat. Programunk ehhez is kapcsolódhat a 2010. évben a Vaszary Általános 

Iskola által kiírt makett- és rajzpályázat folytatásával. 

Sok osztályközösség érkezik Tatára. Kortársaik mit ajánlanának nekik? A diákok által 

beküldött séta-útvonalakból készül el a Tatai séták – gyerekszemmel… összeállítás, mely 

tipográfiai érdekessége az lenne, hogy 50-150 évvel ezelőtti fényképek, fotók és mai fotó-

látványuk, rajzuk képét is tartalmazná. A diákok ezt a pályázati feladatot prezentációs 

technikával is megoldhatnák. 

A program arra is lehetőséget ad, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 

együttműködésével olyan könyvritkaságokat, aprónyomtatványokat is bemutassunk egy 

kiállítás keretében, amelyeket a Nemzeti Könyvtár őriz Tatáról. A szakmai program része lesz 

egy közművelődési - iskolai – kistérségi könyvtárosok közösségépítő tanulmányútja, szintén 

az OSZK-ba. 

A program tervezett ideje: 2011. április – június. 

 

Tata nagyjai 
 

A program Tata történetének meghatározó személyiségeire koncentrál. Kapcsolódik a 

Korrigenda keretében megvalósításra kerülő, Tatával, Tata történetével foglalkozó szócikkek 

javításához, ill. újak felvételéhez is. A városban folyó helytörténeti oktatás keretében 

meghirdetésre kerülő „Életutak” című diákpályázat célja a kevésbé közismert, de Tatához 

kapcsolódó személyek felkutatása, bemutatása. 

A népmese napján a szülőföldről, hazatérésről szóló mesékkel lehet majd versenyezni. 

A könyvtár dokumentum-anyagát A/4-es méretű portrémásolatokkal kívánjuk gazdagítani. A 

http://www.vendegvaro.hu/Tatabanya
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Tatai Református Gimnáziummal együtt diák-konferencián emlékezünk meg a fontos tatai 

személyiségekről. Paulini Béla (Gyöngyösbokréta mozgalom) helytörténeti kapcsolatai 

alapján a könyvtár tervezi a Háry János daljáték keresztmetszetének bemutatását, mely műnek 

librettóját Harsányi Zsolttal közösen írta meg. 

A program része egy felolvasó ülés, mely az újabb kutatások alapján Tatához köthető 

személyiségek életútját mutatja be (A grófi család tagjai, Tata birtokosai a középkorban, 

Hercegprímások és Tata, Tatai iparosok.) A Gyermekbarát város program keretében kiírt 

pályázat – nagyszülők, dédszülők – szintén fontos tatai életutakra hívhatják fel a figyelmet, 

ezek összegyűjtését is tervezzük. 

A program tervezett ideje: 2011. november – 2012. január. 

 

Óratorony 
 

Az Óratorony, más néven a Harangláb Tata emblematikus épülete. A Kapucinus 

templomhoz tartozik. Fellner Jakab barátja, Éder József ácsmester építette 1763-ban. 

Különlegessége, hogy faácsolata vasszögek nélkül készült. Az eredetileg harangok 

elhelyezésére tervezett építményt Magyary Zoltán kezdeményezésre és anyagi támogatásával 

a XX. század harmincas éveiben renoválták és órákat szereltek fel rá. Néhány évvel ezelőtt 

harangjátékkal is ellátták. 

Ezekhez a tényekhez kapcsolódna a diákpályázat anyaga: Órák, napórák, harangok, 

harangjátékok Tatán. Ennek része lehet napóra-tervezése, órással készült interjú, zenei szignál 

komponálása. 

Építése 250 éves évfordulója előkészítéseként a városban folyó helytörténeti oktatásba 

bekapcsolódva tervezünk makettkészítő versenyt, kis interjúk készítését. 

A helytörténetírás módszertana egyik új irányzatának megfelelően megpróbáljuk az 

épület és környezete történetét, társadalomtörténetét is összefoglalni. Ezt tükrözi a program 

címe: Miénk a tér! 

 

Kiadványok 
 

Az emlékévek – évfordulók rendezvényei kapcsán az alábbi kiadványok elkészítését 

tervezzük és reméljük: 

 Kreativitás a műszaki innováció szolgálatában 

 Tata, az élővizek városa 

 Tatai séták gyerekszemmel 

 Tata könyvtárai 

 Tata nagyjai 

 Az Óratorony 
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Könyvtár on-line! 
 

Napjainkban már követelmény, hogy a szolgáltatók – különösen a közintézmények -, 

áttekinthető, tartalmas, informatív, az adott intézmény arculatának megfelelő Internetes 

weboldallal rendelkezzen. Könyvtárunk honlapja is hamarosan megújul a következő elvek 

mentén: 

Felhasználóbarát, áttekinthető megjelenés a célunk, amely bármely számítógépen 

kényelmes, böngészést tesz lehetővé mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtár oldalán. 

 

1. Mindig naprakész hírek szolgáltatására törekszünk az aktuális könyvtári és városi 

programokról. 

2. Három éven belül szeretnénk megteremteni a könyvtár teljes 

dokumentumállományában való, a jelenleginél is hatékonyabb keresés lehetőségét. 

3. Regisztráció után az olvasók hírlevelekre, fórumokra iratkozhatnak fel ezzel is 

megkönnyítve az információ-áramoltatást. 

4. A kölcsönzések, hosszabbítások, előjegyzések ezentúl elektronikus formában is 

elérhetővé válnak majd. 

5. Elektronikus helytörténeti könyvtárt „építünk”, melyben a először a tatai folyóiratok (a 

múlt századra visszamenőleg is!) feltöltése kezdődik meg. 

6. A könyvtár arculata fokozottabban illeszkedik a könyvtár értékőrző küldetéséhez és 

modern tudásközvetítő szerepéhez. 

 

Mindehhez hasznos segítség a számunkra a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TIOP-

1.2.3-09/1-2009-0008, a ”Könyvtárak közti együttműködési és IKT infrastrukturális fejlesztés 

a közoktatás támogatását és egyéb oktatási formák kiegészítését segítő, esélykiegyenlítő, 

helytől független hozzáférést is lehetővé tevő szolgáltatásokért” c. projekt segítségével 

beszerzett integrált könyvtári szoftver. A TextLib-program rendszerbe állításával, az adatbázis 

fokozatos feltöltésével, a szolgáltatások beüzemelésével és a könyvtár munkatársainak 

folyamatos továbbképzéssel a jövőben az alábbi szolgáltatásokat teremthetjük meg: 

 

 A városban és a kistérségben élők on-line könyvtári ellátásának javítása. 

 Olvasói nyilvántartás elektronikus rendszerben. 

 Vonalkódos kölcsönzési rendszer 

 Elektronikus katalógus építése. 

 Új könyvek elektronikus feldolgozása 100%-ban. 

 Régi állomány konverziója (számítógépes kereshetőség biztosítása). 

 24 órás szolgáltatási elérhetőség (on-line katalógus, kölcsönzés on-line hosszabbítása, 

on-line előjegyzés). 

 Költséghatékony elektronikus kommunikáció (lejárati értesítés e-mail-en, on-line 

könyvtárközi kölcsönzési igénylés). 

 Honlapon keresztül kapcsolódás más dokumentumszolgáltató adatbázisokhoz. 

 Digitalizáló műhely alapjainak megteremtése (könyvszkenner). 

 Kistérségi feladatellátásban tapasztalatátadáson alapuló képzések 
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Elektronikus katalógus használata 
 

Szeretne gyorsan és pontosan tájékozódni a könyvekről? 

Tetszett egy író alkotása, és szívesen olvasna tőle mást is? 

Kedveli a kaland- vagy a romantikus regényeket, de nem tud választani a könyvek tengeréből? 

 
Van megoldás! 

 

Az elektronikus katalógus lehetőséget nyújt, hogy könyvtárosok és a könyvtár használói 

egyaránt tájékozódjanak a dokumentumokról. A következő előnyöket nyújtja a modern ember 

számára: 

 

 Sebesség: rengeteg időt spórolhatunk meg a kereséseknél, mivel ez a program a teljes 

adatbázist néhány másodperc alatt képes átvizsgálni, és kiírni a találatokat! 

 Hozzáférés: a mai világban módunk van arra, hogy a katalógusokat nemcsak a 

könyvtárban, hanem a saját otthonunkban, a számítógépünkön és az interneten 

keresztül elérhessük az adatokat. 

 Széleskörű keresési lehetőségek: az egyszerű keresési módok (például a szerző neve 

vagy a mű címe alapján) mellett az elektronikus katalógusok alkalmat adnak a 

bonyolultabb és összetettebb keresésekre is! Lehetőségünk van a téma, az időszak 

meghatározására, esetleg a címnek csak egy részlete jut az eszünkbe stb. Valamint 

szűkíthetjük a kereséseket az egyes dokumentumtípusokra is. Hiszen a könyvtárban 

nemcsak könyvek, hanem zenei CD-k, hangoskönyvek, filmek is találhatóak. 

 Részletes információk: a legtöbb programhoz hasonlóan az elektronikus 

katalógusnak is vannak különböző beállítási módjai. Ezek közé tartoznak, hogy a 

keresés során talált dokumentumokról milyen részletes leírást közöljön velünk. 

 Kezelése könnyen és gyorsan megtanulható: bárki számára elsajátítható a program 

kezelése, amelyet segítenek az útmutatók valamint a könyvtárosok is. 

 

Szeretné tudni, hogy egy könyv megvan-e a könyvtárban? 
 Az elektronikus katalógus segítségével könnyen és gyorsan rákereshet egy könyv 

címére vagy szerzőjére. Ha szükséges, akkor a program a részletes keresőben 

egészen speciális adatok alapján is összeállít egy listát a dokumentumokból. 

 

Tudta, hogy az elektronikus katalógus segítségével nemcsak azt derítheti ki, 

hogy megvan-e egy könyv a könyvtárban, hanem hogy éppen kikölcsönözték-e? 
 A még pontosabb információnyújtás érdekében az elektronikus katalógus nemcsak a 

dokumentum adatait írja ki, hanem táblázatszerűen megjeleníti, hogy a könyvtárban 

fellelhető példányok közül melyek elérhetőek azonnal. Emellett a kikölcsönzött 

könyveknél a lejárat határidejét is kiírja a részletes tájékozódáshoz. 

 

Elektronikus katalógusunkat az olvasóink várhatóan 2012-ben tudják majd használni 

szélesebb körben is.  

 

További információ kérhető: Dollmayer Bea. Tel. 34/380-281. 
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Elektronikus katalógus fejlesztése 
 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2009 szeptemberére olyan informatikai 

fejlesztéseket hajtott végre, melyek biztosították a számítógépes katalógusok kiépítésének 

hátterét. Ezt a munkát meggyorsította a könyvtár által sikeresen elnyert TIOP pályázat. 

(Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program). Az elnyert 4 millió Ft segítségével a könyvtári 

számítógépeket cseréltük és fejlesztettük, illetve kiegészítettük a TextLib számítógépes 

könyvtári programot. 

Annak érdekében, hogy olvasóink egyszerűen és gyorsan tudják használni a könyvtár 

elektronikus katalógusát, az alábbi feladatokat kell elvégeznünk: 

 

 Fel kell töltenünk a dokumentumok számítógépes adatbázisát. 

 2009. szeptembere óta az újonnan beszerzett könyveinket már számítógép 

segítségével vesszük nyilvántartásba, a könyvek szerzőjének, címének és egyéb 

adatainak rögzítését, a tartalom feltárását számítógépes program segítségével 

végezzük (formai és tartalmi feltárás). 

 Az így kialakult adatbázist várhatóan 2011 során megnyitjuk a könyvtárhasználók 

előtt: könnyebben és gyorsabban lehet keresni a már feldolgozott 

állományrészben, de még nem a teljes könyvtári állományban. 

 2010. júliusától megkezdtük a korábban beszerzett könyvek bevitelét az 

adatbázisba. Más adatbázisok segítségével gyorsan tudunk rögzíteni egy-egy 

dokumentumot (honosítás). Egyes ritka könyveinket mi vesszük először 

számítógépes nyilvántartásba, ez egy kicsit hosszabb munka. Ezt a munkát 

rekatalogizálásnak nevezi a könyvtári szakirodalom. (A retrospektív konverzió 

kifejezést is használják, ez elsősorban a régebbi katalógusok adatainak 

számítógépes adatként történő rögzítését jelenti.) 

 Ezt a munkát segíti a TÁMOP 3.2.4 projekt azzal, hogy retrospektív konverzióra 

jelentős összeget biztosít. Ennek a pénznek segítségével- reméljük, sikerül – több 

tízezer könyvünk adatait rögzítenünk a Textlib adatbázisában. 

 

A mi munkánk azonban még ennél is több. 

 

 Meg kell teremtenünk a vonalkódos kölcsönzés feltételeit. 

 Célunk, hogy a kölcsönzéseket is gyorsan tudjuk elvégezni. Ezért a könyvekbe 

vonalkódokat ragasztunk be. Már beszereztünk vonalkódleolvasó készülékeket is. 

Az olvasói adatbázist már rögzítettük a gépen. 

 A vonalkódos kölcsönzés kialakítása előreláthatóan 2012 vagy 2013-ban történhet 

meg, attól függően, mikor érjük el, hogy a gyakran kölcsönzött könyveink már 

rendelkeznek vonalkódos azonosítóval. 

 

További információ kérhető: Dollmayer Bea. Tel. 34/380-281. 
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Korrigenda 
 

Ebben a programban arra törekszünk, hogy pontosítsuk az Interneten Tatáról 

megtalálható adatokat. 

 

Napjainkban az Internet meghatározó fontosságú. Nélkülözhetetlen a munkában, a 

tanulásban, a szórakozásban. A különféle böngészők segítenek nekünk abban, hogy könnyen 

és gyorsan rátaláljunk a keresett tartalmakra. A világhálón található témák tárháza végtelen. 

A találati halmazból magunk szűrjük ki azokat a számunkra jelentős információkat, amelyeket 

később felhasználunk tanulmányaink, munkánk során. Ebben kíván segítséget nyújtani a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 

 

A legtöbb szócikket összegyűjtő rendszer a Wikipédia. Bizonyára Ön is találkozott már 

ezzel az oldallal, amely nagyon sok nyelven megtalálható a világhálón. A legismertebb 

témákban nyújt tájékoztatást, így például a társadalmi, a művészeti, a természettudományos 

témákat is felöleli többek között. Beszámol az aktuális évfordulókról, kiemelt cikkeket is 

tartalmaz. Mindazt, hogy mely szócikk legyen kiemelt, mi, az olvasók, vagyis az oldal 

szerkesztői határozzuk meg.  

A magyar nyelvű Wikipédia 2003-ban indult, s mára 176 ezernél is több szócikket 

tartalmaz. 

 

Nekünk, tataiaknak mely szócikkek kelthetik fel leginkább az érdeklődésünket? 

Természetesen a városunkkal kapcsolatos írások, amelyeket valószínűleg helyi, a témában 

jártas emberek szerkesztettek. Vagy talán városunk kedvelői, akik nem tudnak még mindent 

pontosan? Vagy a legújabb kutatások új adatokat is feltártak? Ezt kiküszöbölendő és 

megoldandó feladatként tűzte ki céljául a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a Tatával 

kapcsolatos cikkek korrigálását, javítását 2011 áprilisától kezdődően. 

A szócikkeket a helyi szakemberek bevonásával javítjuk, pontosítjuk. 

 

Talán már Ön is érzett arra késztetést, hogy az interneten található néhány 

pontatlanságot helyrehozza. Ezek alapján jogos a felvetés, kedves olvasó, miszerint, ha 

emberek szerkesztik a cikkeket, akkor a javított változatot is átírhatják. Ennek érdekében 

terveink között szerepel, hogy az általunk módosított tartalmakat ellássuk egy jellegzetes 

igazolással, aminek segítségével könnyen megállapítható az eredetük. Így a találatok 

szűréséhez segítséget nyújt, hogy amely cikkeket, írásokat a könyvtár hitelesített annak 

tartalma megbízható és leellenőrizhető. 

 

Sőt! Nem csupán a meglévő tartalmak korrigálást végezzük el, de új, eddig még nem 

létező és a városunkat érintő szócikkeket is létre hozunk. Gondolhatunk itt Tata 

idegenforgalmára, vagy a Tatáról szóló könyvek ajánló bibliográfiájára. Ugye mennyivel 

könnyebben és gyorsabban tájékozódna akár a saját otthonából? Célunk továbbá, hogy 

kiderítsük, mi az, amire Ön kíváncsi, de nem talál a témáról megfelelő anyagot. Segítünk 

Önnek, hogy a Wikipédián keresztül rátaláljon! 

 

További információ kérhető: Goldschmidt Éva. Tel. 34/380-281. 
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Szakdolgozat-kutatás 

Tata Neten 
 

Érdekli egy speciális téma, de sehol nem talál hozzá könyvet? 

Most írja szakdolgozatát, és érdeklik az előzmények? 

Esetleg csak úgy böngészne Tata múltjában és jelenében? 

 

Hívja segítségül a könyvtárat! 
 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár egy új ötlettel állt elő az olvasók számára a minél 

szélesebb körű információszolgáltatás érdekében. Célul tűzte ki, hogy fokozatosan 

összegyűjtse az utóbbi 20-30 évben a városhoz kötődő témákról készült szakdolgozatok 

listáját és elérhetővé tenni az www.mzsvktata.hu honlapon. Továbbá a későbbiekben 

igyekszik ezek közül néhányat beszerezni, és a könyvtár látogatói számára hozzáférhetővé 

tenni. 

Sokan nem tudják, de a szakdolgozatokban a végzős hallgatók rengeteg olyan érdekes 

és egyedi témát dolgoznak fel, amelyekben a könyvekben alig esik szó. Olyan felmérések 

szerepelhetnek, amelyeket más módon nem publikálnak. Ezért a kutatók és az érdeklődők 

számára különös jelentőséggel bírnak az ezekben a dokumentumokban található információk. 

 

A könyvtár külön figyelmet fordít azokra a felsőoktatási hallgatókra, akik szintén 

Tatáról vagy valamilyen Tatához kapcsolódó témáról szeretnék megírni a saját 

szakdolgozatukat. Nekik komoly segítséget nyújthat ez a bibliográfiai lista a munkájuk során. 

A kész dokumentumok megtekintése pedig alkalmat ad arra, hogy láthassák egy már elkészült 

szakdolgozat szerkezetét, felépítését. Ha pedig a saját művükben összehasonlítják az adatokat, 

véleményeket a korábban megírt alkotásokkal, az még tovább emeli a szakdolgozatuk eszmei 

értékét. 

 

A könyvtár ezek mellett még máshogyan is segítséget adhat a szakdolgozatok 

megírásához. A későbbi célok közé tartozik egy olyan kapcsolat kialakítása, amelyben a 

szakdolgozatot írók önként teszik elérhetővé a művüket a tatai közösség számára, így fokozva 

a városban felelhető tudományos értékek szintjét. 

 

Ennek érdekében az intézmény tervezi, hogy a tatai középiskolákból ballagók és az 

érdeklődők számára készít egy olyan kisterjedelmű tájékoztató anyagot, amely bibliográfiai 

támogatást nyújt a felsőoktatási tanulmányaikban, elsősorban a dolgozatok, írásbeli munkák 

elkészítésének módszertanával kapcsolatosan. Emellett ez a kis dokumentum rávilágít a 

könyvtár információszolgáltató szerepére és kéri a diákokat, tatai vonatkozású 

szakdolgozatukat elkészítve ne felejtsék el – legalább egy elektronikus példányát átadni a 

könyvtár helyismereti gyűjetménye – és így a városlakók következő generációi számára. 

 

A megkezdődő helytörténet-oktatás során megszülető kiváló dolgozatokat – a legjobb 

szakdolgozatokkal együtt – közzétesszük a könyvtár honlapján. 

 

 

További információ kérhető: Dollmayer Bea. Tel. 34/380-281. 

 

http://www.mzsvktata.hu/
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TÁMOP kapcsán megvalósuló képzések 

Minőségirányítási rendszer 
 

Pályázati célkitűzéseink csak úgy érhetőek el, ha munkatársaink részt vesznek a 

megfelelő képzéseken. 

Ezek várhatóan az alábbi képzési programok: 

 

 Elektronikus könyvtárhasználatot segítő képzések 

- ECDL tanfolyam (2 fő) 

- Digitalizálási tanfolyam 

- Tartalmi szolgáltatásokat támogató OKJ-s képzés 

- Kiadványszerkesztési és prezentációs feladatok megoldása a könyvtárban 

 Könyvtári menedzsment ismeretek 

- könyvtári marketing 

- projekttervezés 

- vezetőképzés 

 Német könyvtári szaknyelvi képzés 

 

A képzések kiemelten segítik az elektronikus szolgáltatások rendszerét, a honlap 

kommunikációs programját, az olvasókkal való újfajta párbeszédet, a könyvtár új 

szerepkörének értelmezését, az intézményi minőségirányítási program kidolgozását. 

 

A pályázati projekt során kiemelten együttműködő intézmények: 
 

Tata Város Önkormányzata 

 

Óvodák: 

Bartók B. úti Óvoda 

Bergengócia Óvoda 

Fürdő utcai Óvoda 

Geszti Óvoda 

Juniorka Alapítványi Óvoda 

Kálvária utcai Óvoda 

Kertvárosi Óvoda 

Kincseskert Óvoda 

Szivárvány Óvoda 

 

Általános iskolák: 

Kőkúti Általános Iskola 

Kőkúti Ált. Isk. Fazekas utcai Tagintézménye 

Színes Iskola 

Talentum Általános Iskola és Gimnázium 

Vaszary János Általános Iskola 

Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin utcai Tagintézménye 

 

Középiskolák: 

Bláthy O. Szakképző Iskola 

Eötvös József Gimnázium 

Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola 

Tatai Református Gimnázium 

 

Művészetoktatás: 

Concerto Zeneiskola 

Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola 

Menner Bernát Zeneiskola 
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Napközi Otthonok: 

Csillag-Virág Keresztény Családi Napközi 

Kenderke Családi Napközi 

 

Civil szervezetek: 

Ház-tűzőrző Nők és Anyák Egyesülete 

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 

Tatai Helytörténeti Egyesület 

Városi Nyugdíjas Klubegyesület 

Zöld Sziget Kör 

 

Közművelődési intézmények: 

HM Helyőrségi Klub 

Kuny Domokos Megyei Múzeum 

Városkapu Zrt. és Magyary Zoltán Művelődési Központ 

Média: 

24 óra 

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 

Harangláb 

Helyi Téma 

Tatai TV 

Forrás Rádió 

 

Megyei és országos könyvtárak 

A konzorcium tagjai 

Komárom, Kisbér, Oroszlány, Esztergom városi könyvtárai 

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Könyvtár, Budapest 

 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár központi ellátórendszert működtet, mely a 

környező kistelepülések könyvtári ellátását végzi társulási szerződés alapján. 

Tagkönyvtárainak száma 8. (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, 

Szomód, Tardos, Vértestolna.) 

 
Központi könyvtár

Fiókkönyvtár

Kistérségi

szolgáltatóhely

Tata, MZSVK kistérségi feladatellátás  
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Elérhetőségeink 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  

Címünk:  

2890 Tata, Váralja u. 4.  

Telefon:  

06/34/380-281, 06/34/487-991 

Fax: 06/34/380-281 

e-mail: konyvtar@mzsvktata.hu 

www.mzsvk.hu 

Fiókkönyvtárak: 

Tata-Agostyán, Kossuth u. 31. 

e-mail: konyvtaragost@pr.hu 

tel: 06/30/691-0042 

 

Kertvárosi Fiókkönyvtár 

Tata, Fenyő tér 8. 

 

Fenntartónk: 

Tata Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Elérhetőség: www.tata.hu 

Nyitva tartás 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Váralja u. 4. 

Felnőttkönyvtár Gyerekkönyvtár 

Hétfő:  13 - 19  13 - 17 

Kedd:  09 - 19  13 - 17 

Szerda:  szünnap  szünnap 

Csütörtök:  09 - 19  13 - 17 

Péntek:  09 - 19   13- 17 

Szombat:  09 - 17   zárva 

Vasárnap:  Zárva  Zárva 

Tata-Agostyán 

Hétfő:  17:30 - 19:30  

Szerda:  17:30 - 19:30  

Péntek:  15:30 - 19:30  

 

mailto:konyvtar@mzsvktata.hu
mailto:%20faluhaz.agostyan@wojnet.hu
mailto:%20faluhaz.agostyan@wojnet.hu

