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Mérföldkőhöz érkeztünk - könyvtár-

szakmai konferencia a FSZEK-ben 

Farkas Ferenc1 

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-

nek projekt keretében 2018. január 17-én meg-

rendezésre került könyvtárszakmai konferenci-

ánkat jelentős érdeklődés és aktív figyelem kísér-

te. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-

nek kiemelt projekt keretében (EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-00001) Az én könyvtáram 

programban megvalósult kutatásokat és mód-

szertani fejlesztéseket bemutató konferencián 

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

tár főigazgatója és Závogyán Magdolna, az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős 

helyettes államtitkára mondott köszöntőt.  

 

Závogyán Magdolna, dr. Fodor Péter, dr. Nagy Attila, dr. 

Gereben Ferenc és Péterfi Rita 

Az eseményen részt vett dr. Vígh Annamária, a 

EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, 

Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hiva-

tal kulturális, turisztikai, sport-, köznevelési és 

                                                           
1 A cikk szerzője a projekt szakmai vezetője 

szociálpolitikai főosztályának vezetője, a prog-

ram megvalósításában közreműködő partnerek 

képviseletében Fehér Miklós, az Országos Szé-

chényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazga-

tója, Ramháb Mária, az Informatikai és Könyv-

tári Szövetség elnöke és több megyei könyvtár 

igazgatója.  

A szakmai program keretében Farkas Ferenc 

szakmai vezető Az én könyvtáram program első 

évéről tartott beszámolót. A társadalom rétegző-

désének vizsgálatáról a 2016. évi mikrocenzus 

alapján Papp Z. Attila, a Magyar Tudományos 

Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézetének igazgatója beszélt. 

A magyar lakosság olvasási és könyvtárhaszná-

lati szokásait Dr. Tóth Máté kutatási szakértő 

ismertette. Ezt követően Eszenyiné Dr. Borbély 

Mária kutatási szakértő 21. századi könyvtáros 

kompetenciákon belül a digitális kompetencia 

jelentőségéről tartott előadást. Németh Szilvia, a 

T-tudok Zrt. ügyvezető igazgatója összehasonlí-

tó, elemző tanulmányt ismertetett a magyar diá-

kok szövegértési kompetenciáiról nemzetközi 

összehasonlításban, és bemutatott néhány euró-

pai jó gyakorlatot. 

 

A fotókat Békássy Petra és Bollók László készítette 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Az előadást kerekasztal beszélgetés követte a 

kutatási eredményekről Gombos Péter, Péterfi 

Rita és Dr. Tóth Máté szakmai műhelytagok 

részvételével. Koglerné Hernádi Ágnes fejleszté-

si csoportvezető Az én könyvtáram projektben 

megvalósuló, a köznevelést támogató módszer-

tani fejlesztésekről számolt be. A konferenciát 

Márföldi István, a digitális írástudás fejlesztési 

műhely tagjának előadása zárta Oktatást támoga-

tó tartalomfejlesztés a könyvtárban címmel.  

Az előadások prezentációi és a fotógaléria meg-

tekinthető itt:  

http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/?article_hid=37898 

 

Cselekvő közösségek – kulturális kö-

zösségfejlesztés 

Varga-Duba Réka 

Részt vettem A kulturális közösségfejlesztés 

gyakorlata címmel indult a „Cselekvő közössé-

gek – aktív közösségi szerepvállalás” program 

tanfolyamán a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár képviseletében. Az országos méretű 

program az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 pályá-

zatból valósul meg a Szabadtéri Néprajzi Múze-

um – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

vezetésével, illetve a Művelődési Intézet Non-

profit Közhasznú Kft. és az Országos Széchenyi 

Könyvtár közreműködésével. A projekt célja az 

ország településein működő kulturális intézmé-

nyek szakmai-módszertani támogatása, a civil 

szervezetekkel való együttműködés erősítése és a 

közösségfejlesztő módszerek megvalósítása. 

A képzés a Szentendrei Skanzen területén zajlott. 

A tananyag összeállításában lényeges szempont 

volt a cselekvő közösségek program megismerte-

tése és népszerűsítése. A program országos mé-

retűvé való kiterjesztésének első lépése a területi 

egységek mentorhálózatának kiépítését célozta 

meg. A tanfolyam a kulturális intézmények kép-

viselőit képezte ki közösségfejlesztő és társa-

dalmasító elméletekkel és gyakorlatokkal. A cél: 

különböző civil szervezetek és kulturális intéz-

mények együttműködésének ösztönzése. A 

résztvevők nagy többsége kis településekről, 

összevont intézményekből érkezett, melyekben 

számos terület feladatait látják el. Ezeken a tele-

püléseken a múzeum, a könyvtár és a művelődési 

ház intézményeinek működtetése sokszor egy, 

vagy nagyon kevés munkatárs kezében összpon-

tosul. A közösségfejlesztés gyakorlati részéhez 

azonban  komplex munkakörük ellátása révén  

ők is sok tapasztalatot, jó gyakorlatot vonultattak 

fel. Ezek hasznos tudásbázisát képezték a tanfo-

lyamnak. 

Átfogó ismereteket szereztünk a kulturális in-

tézmények és a vidékfejlesztés alapjairól is, ezen 

belül a partnerségek működtetéséről. A kidolgo-

zott tananyagok a következő témákra irányultak: 

 Közösségelmélet, közösségfejlesztés,  

 A kulturális intézmények szerepe a tele-

pülési és intézményi közösségfejlesztés-

ben, 

 Változásmenedzsment alkalmazása,  

 Az esélyegyenlőségi modellek felépítése, 

 Önkéntesek munkájának menedzselése. 

A gyakorlati módszerek elsajátítására és elméleti 

gyakorlására is alkalmunk nyílt csoportos közös-

ségfejlesztő módszerek kipróbálásával. A tan-

anyagok lényeges eleme, és talán a projekt célra-

vezetése az egyes intézmények közösségi részvé-

tele lehet. Hiszen a lakosság, a társadalom felé 

nyitásban, a közönség igényeinek szem előtt 

tartásában találhatjuk meg az együttműködés 

kulcsát. 

Az egyes témakörök prezentációját, hasznossá-

gát és átültetési lehetőségeit minden alkalommal 

értékeltük kérdőíveken. A tanfolyam résztvevői-

nek közös álláspontjaként javasoltuk a gyakorlati 

órák kibővítését, továbbá a gyakorlati módszerek 

előnyben részesítését az elméleti órák rovására. 

http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/?article_hid=37898


A megszerzett ismeretek átfogóak, a kulturális 

közösségszervezés számos területén jól alkal-

mazhatóak. A csoporttársak kiemelték a résztve-

vők intézményi és munkaköri sokszínűségét, 

amely sokszor szült tapasztalati ellentéteket. 

Ezért is javasoltuk a további tanfolyamok szer-

vezésére vonatkozóan az egyes intézményi szer-

kezeti modellek munkatársainak elkülönítését, 

hogy minden szakember a területének megfelelő 

ismeretekkel, behatóbb problémamegoldó mód-

szerekkel gazdagodhasson. A képzés során szer-

zett ismereteim könyvtárunk iskolai közösségi 

szolgálatának programjához, rendezvényszerve-

zéshez, a hétköznapi interakciók levezetéséhez 

és a könyvtár reprezentálásához alkalmasak. A 

tanfolyamon résztvevők tapasztalataikat megosz-

tották egymással. Mivel a kialakult kapcsolatokat 

ápoljuk, akár szakmai ötletelésre, segítségnyúj-

tásra is számíthatunk egymástól. Sok talpraesett, 

saját közösségéért tenni akaró és tudó embert 

ismertem meg, akik sokszor hasonló, máskor 

egyedi problémákkal küzdenek különböző szak-

területükön, de kreativitásuknak és lelkesedé-

süknek köszönhetően helyzetük magaslatára jut-

nak. 

 

Az Öko-Téka vendégségben - Könyv-

tárzöldítés Nyíregyházán is 

Nász János 

Megtisztelő meghívást kaptunk november 13-ára 

az MKE Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Szer-

vezete és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár szervezésében megrendezett Zöld 

Könyvtár című szakmai napra. Nem volt vélet-

len ez a meghívás, hiszen a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár a közművelődési könyvtárak 

közül elsőként vette küldetésnyilatkozatába a 

környezettudatosítással, környezetneveléssel 

való kiemelt könyvtári szolgáltatásokat. A 2010–

ben elvetett magok mostanában kezdenek beérni. 

Ennek számos hazai és határon túli meghívás lett 

az eredménye  így ez a nyíregyházi is.  

Prezentációnkkal illusztrálva 14 pontban mutat-

tuk be kollégáinknak öko-tevékenységünket. 

Szót ejtettünk arról is, hogy 2010-től kezdődően 

hogyan fejlesztettük ebbéli szolgáltatásainkat 

nemcsak hagyományos könyvtári eszközökkel, 

de a modern elektronikus kornak megfelelően új 

módszerek alkalmazásával is. Mivel egy új kor-

szakváltás kapujába értünk, így saját szakmánk-

nak és a szakma művelőinek, a könyvtárosoknak 

is alkalmazkodni szükséges ehhez. Az Öko-Téka 

létrehozása napjaink egyik legfontosabb kihívá-

sa, amelyet környezeti állapotunk kibillenésének 

fenntarthatatlansága is indokolt. Mivel a könyv-

tárak információs intézmények, és a társadalom 

minden rétegét érintő szolgálatáért vannak  

élharcosai lehetnek a környezettudatosító szol-

gáltatásoknak. Elérhetik a helyi, körzeti, regioná-

lis és az országos szintű közönséget. Reményünk 

szerint a könyvtárzöldítés módszereinek átadása 

hathatós példája lehet egy majdani öko-

információs rendszer kialakulásának. Az ehhez 

vezető út első lépéseit már megtettük. A könyv-

tárközi jó példák átadása megerősíthet bennün-

ket. Éppen így történt most is, hiszen amit kita-

láltak és alkalmaznak, azok a módszerek máshol 

is részben, vagy egészben alkalmazhatóak. Ez a 

jellemzője a fenntartható civilizációnknak is, 

hiszen a könyvtárak nem konkurenciái, hanem a 

tudás megosztásában partnerei egymásnak. 

 

A fotót az eseményen Kazai Béla készítette
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„Újraélesztés” - Kukán Géza kiállítá-

sa a Tatabányai Múzeumban 

Tóth enikő2 

Kukán Géza a 20. század elején konzervatívnak 

nevezett művészet képviselője, illetve az akadé-

mikus stílust kedvelők, azon belül a hivatalos 

körök keresett festője volt. Érsekújváron szüle-

tett 1890-ben. A gimnáziumban töltött évei alatt 

már rajzolni kezdett. 1908-ban egy nyári idősza-

kot a nagybányai művésztelepen töltött. A buda-

pesti Képzőművészeti Főiskolán 1908-ban kezd-

te meg tanulmányait, mestere Balló Ede volt. 

Münchenben, Karl Marrnál 1910 és 1912 között 

folytatott tanulmányokat. Művészetét már ezek-

ben az években is a valósághű ábrázolás, az em-

beri jellem bemutatására irányuló törekvés, a 

biztos kompozíció alkalmazása, a drámai pillana-

tok megragadására való készség jellemezte. Pá-

rizsban vélhetően a Julian Akadémián tanult. 

Miután Franciaországból hazatért, 1914 nyarán 

Tatabányára utazott. Érdeklődésének középpont-

jába ekkor a bányászok élete került, ez a tény 

hosszú évekre meghatározta művészetét. Realis-

ta, drámai, ugyanakkor egyfajta romantikus, pá-

tosszal teli ábrázolásmód jellemezte bányász-

portréit, bányászélethez kapcsolódó jeleneteit. 

Az első világháború kitörése után Tillesch János 

bányaigazgató műszaki rajzolóként alkalmazta. 

1919-ben megfestett, erőteljes érzelmi és gondo-

lati hatást elérni kívánó, akadémikus előtanul-

mányokból építkező kompozíciójú, „Sztrájk” 

című festményével a Műcsarnokban elnyerte a 

Kohner-díjat, ez az esemény komoly elismerést 

hozott az alkotó számára. Ekkor kapta a Mester-

iskola ösztöndíját. Bányákat, üzemépületeket, a 

bányászélethez kapcsolódó jeleneteket, nagy 

                                                           
2 A szerző művészettörténész, főmuzeológus, a kiállí-

tás kurátora 

kompozíciókat – pl. bányászok beomlott bányá-

ban, újraélesztés, sebesült bányász – festett. E 

téma az 1920-as évek közepéig határozta meg 

művészetét. 

Tematikailag érdekelte az akt, portréfestőként is 

elismertté vált. A XIX. század végi magyaror-

szági művészetben egyre nagyobb jelentőségűvé 

váló, a történeti festészet szerepét bizonyos te-

kintetben átvevő életkép fontos műfaj Kukán 

Géza művészetében. A tájképi elemek főként 

előbbiek kiegészítéseként mutatkoznak meg ná-

la. Alkotásait egyfajta tanulmány-jelleg határoz-

za meg, némely kompozíciója műteremben szü-

letett részábrázolások összességeként hat, amely 

hatást erősíti az emberi test arányainak eseten-

ként kissé bizonytalan ábrázolása. Előszeretettel 

jelenített meg különböző képeken hasonló, egy-

mást idéző emberalakokat. 

 

Kukán Géza: Újraélesztés, 1916.  

A Tatabányai Múzeum gyűjteményéből.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Művészetében a tervezettség, átgondolt szerkesz-

tettség időnként expresszív kifejezésmóddal tár-

sul. A monumentális festészetre irányuló törek-

vései határozottan megmutatkoznak többalakos 

kompozícióin, de portréi esetében jóval nagyobb 

művészi erőt figyelhetünk meg. Az „Újraélesz-

tés” hatása sem elsősorban kimódolt, logikus, 

hagyományosan műteremben tanított és tanult 



kompozíciójából fakad, hanem sokkal inkább az 

azon megjelenő emberek ábrázolásának módjá-

ból, amely természetesen szintén nem nélkülözi 

a tanulmány-jelleget. 

Alapvetően az embert kívánta megjeleníteni, az 

ember arcán, testén, az emberhez tartozó élet-

helyzeteken keresztül „szólt” a világról. Éppen 

ezért a konkrétan leképezett szituációk mellett 

gyakran van festményeinek, grafikáinak egy, az 

életet általánosságban felmutató ereje. 

Kukán Géza rendszeresen kiállított a Műcsar-

nokban, komoly szakmai elismerésekben volt 

része. Legnagyobbnak tartott sikerét a barcelonai 

világkiállításon érte el 1929-ben, ahol aranyér-

met nyert. Az 1930-as évektől egyre hangsúlyo-

sabbá vált kultúrpolitika tevékenysége. A mo-

dern irányzatokkal szemben – bár képeit tekintve 

mindezek valamilyen szinten hatottak rá – az 

akadémikus művészet mellett állt ki. Az Orszá-

gos Művészeti és Irodalmi Tanács tagja lett. 

1936-ban hunyt el Budapesten. 

 

Részlet a Tatabányai Múzeum aktuális Kukán Géza-

kiállításából. Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

2013 augusztusában „Újraélesztés. Válogatás a 

Tatabányai Múzeum raktárában őrzött festmé-

nyekből” címmel nyílt kiállítás a Tatabányai 

Múzeumban. A tárlat címe akkor is az 1916-os 

Kukán-festmény címét tartalmazta. A 1910-es és 

az 1970-es évek közötti időszakban született 

műtárgyak közti összekötő kapocs egyrészt a 

téma volt: ahogy a bányászat, az üzemi munka, 

az ipari táj, az ehhez kapcsolódó, ebben létező 

ember meghatározták a Tatabányán élők és dol-

gozók mindennapjait, ugyanúgy meghatározták 

az itt alkotó művészek bizonyos műveit. Más-

részt ezek a témájukat tekintve bányászathoz 

kötődő festmények tisztítás, restaurálás előtt áll-

tak. Az akkorra felújított múzeumi központban 

mintegy figyelemfelhívásként is tártuk közönség 

elé az átmenetinek tekintett állapotban ezeket a 

képeket. Ily módon az „újraélesztés” szó nyilván 

sokirányú értelmezési lehetőséget nyert. 

A most megrendezett, szintén „Újraélesztés” 

főcímmel ellátott kiállítás három helyszínen, az 

érsekújvári Ernest Zmeták Művészeti Galériá-

ban, a soproni Központi Bányászati Múzeumban 

és a Tatabányai Múzeumban őrzött gyűjtemé-

nyekből válogatott képanyagot tartalmaz. 

A 2017. december 8. és 2018. március 31. közöt-

ti időszakban megtekinthető, Szent Borbálának, 

a bányászok védőszentjének ünnepéhez, decem-

ber 4-hez kapcsolódva megnyílt tárlat tulajdon-

képpen a Tatabányán megszervezett, közelmúlt-

ban zárult „Jó szerencsét!” emlékév múzeumi 

záróakkordjának tekinthető. 

Szent László falképek Székelyföldön 
 A Tatabányai Múzeum időszaki ki-
állítása 

Bartók Gertrud 

A nemzetpolitikai államtitkárság a 2017-es évet 

Szent László-emlékévnek nyilvánította a „lovag-

király” trónra lépésének 940., szentté avatásának 

825. évfordulója alkalmából. Az emlékév célja 

felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a 

keresztény egység jegyében kapcsolta össze a 

közép-európai nemzeteket, a Magyar Királyság 

az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozíció-

ját és szerepét a térségben. 

 

Bereznai Csaba alpolgármester nyitotta meg a kiállítást. 

Fotó: Vágó-Lévai Katalin



Szent László uralkodása szimbolikusan össze-

kapcsolja a közép-európai népeket: Lengyelor-

szágban született, Erdély védőszentje, a zágrábi 

püspökség alapítója, és Nyitrán halt meg. Szent 

László e népek közösen tisztelt királya és az itt 

élő nemzetek összetartásának, együttműködésé-

nek szimbóluma. Az emlékév programjaihoz 

kapcsolódóan, a Magyar Kultúra Napja tisztele-

tére

 a Tatabányai Múzeum fotókiállítása bemutatja a 

Szent László-mondák jeleneteit ábrázoló erdélyi 

templomi freskókat. A leghíresebbek a leányrab-

ló kun vitézzel vívott harcot bemutató falfestmé-

nyek, amelyekből a múzeum válogatásában is 

láthatunk egyet-egyet. A kiállítás anyaga tizenkét 

székelyföldi templom freskóit mutatja be Ma-

gyari Hunor fotóművész tolmácsolásában. 

 

Hírek a DJP Pontok háza tájáról 

Szilassi Andrea 

Lapunk 2017. szeptember-októberi számában
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már hírt adtunk a Digitális Jólét Pontok megala-

kulásáról, amelyek részben az eMagyarország 

pontok bázisán, részben a GINOP 3.3.1 pályáza-

ton nyertes egyéb szervezetek csatlakozásával 

jöttek létre. A hálózat irányítását az 

eMagyarország Centrum helyett immár a Neu-

mann János Nonprofit Közhasznú Kft-n belül 

működő Digitális Jólét Koordinációs Központ 

látja el.  

Az azóta eltelt időszak mozgalmasan alakult. 

Eredményt hirdettek a KIFÜ által kiírt „Közös-

ségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 

szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című pro-

jekt pályázói számára  habár még nyitott a lehe-

tőség pályázni az 1500 csomagos eszközpark 

kimerüléséig. Február végétől elkezdődött az 

eszközök kiszállítása a nyertes DJP Pontokra. 3 

laptop, 2 tablet, 2 okostelefon, egy projektor és 

egy multifunkciós nyomtató kerül a nyertesek-

hez. Az intézmények és mentoraik megkezdhetik 

tervezett digitális kompetenciafejlesztő program-

jaik megvalósítását, szolgáltatásfejlesztéseik 

bevezetését. Ezzel egyidejűleg az internet sebes-

ségének növelése is megtörténik azokon a helye-
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ken, ahol ez jelenleg nem éri el a 30 mb/sec érté-

ket. Beltéri és kültéri WIFI kiépítése ugyancsak 

része a fejlesztési csomagnak. Várhatóan szep-

tembertől elindul a DJP pontokon dolgozó men-

torok ingyenes, 70 órás, blended learning típusú 

képzése. A cél: korszerű infokommunikációs 

ismeretekkel felvértezni a mentorokat a modern 

eszközpark használatára és a tanácsadói munká-

ra.  

2018. február 1-től a Digitális Jólét Koordinációs 

Központ regionális és megyei mentorokat szer-

ződtetett a szakmai munka összehangolására. 

Február végétől országos programsorozat kezdő-

dött megyei és regionális szinteken a mentorok 

felkészítése, tájékoztatása érdekében. 

Időközben kiírták a „Digitalizáció az aktív idő-

sekért” című pályázatot is, amelyben szintén 

számítanak a DJP mentorokra.  E projekt ked-

vezményezettje azon 65 év feletti állampolgárok 

köre, akik nyitottak a digitális világ által nyújtott 

lehetőségek iránt, és járóképes állapotban van-

nak. Jelenleg tart még a felkészítést végző helyi, 

rezidens és mobil mentorok kiválasztása. A DJP 

Pontokon a felzárkóztatást irányító mentorok 

vezetésével 6 héten át, heti két alkalommal lesz-

nek ingyenes foglalkozások. A tudásanyag ösz-

szeállítói arra törekedtek, hogy ne az informati-

kai szakirodalom laikusok számára érdektelen 

anyaga kerüljön be a tematikába, hanem az át-

lagember számára, a hétköznapi élethez prakti-

kus ismeretek. A felkészítés kiscsoportos formá-

ban, klubszerű keretek között zajlik majd. 

http://kemlib.jamk.hu/szam/2017_10/kemlib_2017_10.pdf

