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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MÁRKU MÓNIKA 

2020 május 

1. 

   A fák, amelyek megtaláltak - Gengeliczky 

László életrajzi könyvéről / Márku Mónika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. 

március/április), p. 39-40. - ill. 

− 2020. február 24-én a Tatabányai Múze-

umban került sor Gengeliczky László élet-

rajzi könyvének a bemutatójára. Könyvis-

mertetés. 

2. 

   A folyamatban lévő beruházások képekben. - 

In: A Mi Tatabányánk : Tatabánya Város Önkor-

mányzatának magazinja. - 10. évf. 03. sz. (2020. 

május), p. 9. - ill. 

− A Tulipános Ház, a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár és a TSZC Bánki Do-

nát-Péch Antal Műszaki Szakgimnáziu-

mának építési munkálatai, a beruházások 

megvalósulásának folyamata. 

3. 

   A könyvek is karanténba kerülnek : "Fapados" 

szolgáltatással, szigorú szabályok mentén indul a 

megyei könyvtár / S. G. - In: Komárom-Eszter-

gom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 126. sz. (2020. má-

jus 30.), p. 4. - ill. 

− A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár június 2-től induló fapados szolgáltatá-

sairól. 

4. 

   A "Nyitott rezervátum" visszaköltözik a tékába 

: beszélgetés Jász Attilával az Új Forrásról és 

Csendes Tollról / Jász Attila ; Sugár Gabi. - In: 

Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 3. évf. 

232. sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 31. 

évf. 122. sz. (2020. május 26.), p. 5. - ill. 

− Interjú Jász Attila költővel, esszéíróval, az 

Új Forrás főszerkesztőjével az elcsende-

sülésről, a folyóirat és a Nyitott Rezervá-

tum jövőjéről. 

5. 

   A tanulásról rajzoltak a gyerekek : elektroniku-

san fogadták az alkotásokat - az online oktatás ih-

lette a pályázati kiírás témáját / Hittaller Andrea. 

- In: Kisalföld : a család napilapja : komáromi ki-

adás. - 75. évf. 121. sz. (2020. május 25.), p. 8. - 

ill. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár Így tanulok otthon című 

gyermekrajz-pályázatáról, annak ered-

ményhirdetéséről. 

6. 

   Az MKE 52. Vándorgyűléséről : [honlaphír] / 

Barátné Hajdu Ágnes. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. 

évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 47. 

− A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

2020. április 1-jén tartott elnökségi ülésén 

úgy határozott, hogy az idei, 52. MKE 

Vándorgyűlést a fennálló járványhelyzet 

miatt nem szervezik meg. 

7. 

   Baba-mama klub a neszmélyi könyvtárban / 

Tóth Andrásné. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 

03/04. sz. (2020. március/április), p. 23. - ill. 

− Baba-mama klub a felújított neszmélyi 

Községi és Iskolai Könyvtárban. 

8. 

   Bajna állandó programokkal várja az érdeklő-

dőket / Pósa Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. 

évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 22-23. 

− A bajnai Községi Könyvtár programjai, 

gyermekprogramjai, baba-mama klubja. 

9. 

   Cool túra az építészet világában - Internet Fiesta 

2020. / Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

010. évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 9-

10. - ill. 

− 2020. március 22-től 5 napon át online in-

formációkereső vetélkedőt hirdetett a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi 
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Könyvtár KSZR csoportja. A téma az épí-

tészet volt. Eredményekkel. 

10. 

   Elérkezett az olvasás ideje! / Schmöltz Margit. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. 

március/április), p. 13-14. - ill. 

− Az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár szolgáltatásai, programjai a jár-

ványhelyzet idején. 

11. 

   Ezt az évet biztosan nem feledjük / Mikolasek 

Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. 

(2020. március/április), p. 4-6. - ill. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár internetes szolgáltatásai, 

kistérségi könyvtári ellátása, az új könyv-

tárépület építése, sajtóbibliográfiák készí-

tése, a könyvtári dolgozók feladatai a 

zárva tartás alatt. 

12. 

   Felfrissülve várja látogatóit a Kölcsey Központ 

/ W. Zs. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 111. sz. (2020. május 13.), p. 4. - 

ill. 

− Karbantartás munkák, könyvtári könyvek 

gyarapítása az oroszlányi Kölcsey Ferenc 

Művelődési Központ és Könyvtárban. 

13. 

   Gurulós nap a gyermekkönyvtárban / Suller Il-

dikó Tünde. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 

03/04. sz. (2020. március/április), p. 35-36. - ill. 

− 2020. január 25-én Gurulós nap címmel 

tematikus napot rendezett a tatabányai Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára. A meghívott vendég 

Mechler Anna volt. 

14. 

   Gyerekkönyvtár - olvasók nélkül / Suller Ildikó 

Tünde. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. 

(2020. március/április), p. 36-38. - ill. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár gyermekkönyvtárának in-

ternetes szolgáltatásai és a könyvtárosok 

feladatai a zárva tartás idején. 

15. 

   Gyermeknapra hangolódva : [hír]. - In: Kisal-

föld : a család napilapja : komáromi kiadás. - 75. 

évf. 126. sz. (2020. május 30.), p. 9. 

− A kocsi Faluház és Könyvtár gyermeknap 

alkalmából színező versenyt hirdetett. 

16. 

   Harmadik lett a rajzversenyen : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 122. 

sz. (2020. május 26.), p. 4. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár "Így tanulok otthon" rajzpá-

lyázatán az ászári Kovács Kata 3. helye-

zést ért el. 

17. 

   Házhoz viszik az olvasnivalót : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 115. 

sz. (2020. május 18.), p. 4. 

− A piliscsévi községi könyvtár szolgálta-

tása: olvasónként 3 kötetet szállítanak 

házhoz, otthoni kölcsönzéssel. 

18. 

   Helyzetjelentés Oroszlányból / Takács Tímea ; 

Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 

03/04. sz. (2020. március/április), p. 21. 

− Interjú Takács Tímeával, az oroszlányi 

Kölcsey Ferenc Könyvtár vezetőjével a 

zárva tartás alatti könyvtári szolgáltatá-

sokról, a könyvtárosok feladatairól. 

19. 

   Hírek a járványhelyzet okozta változásokról, 

Dorogról / Szabó-Berghauer Zoltán ; Szilassi 

Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. -  010. évf. 03/04. sz. 

(2020. március/április), p. 20. - ill. 

− Interjú Szabó-Berghauer Zoltánnal, a do-

rogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Múzeum vezetőjével a jár-

vány miatt bezárt könyvtár szolgáltatásai-

ról, a könyvtárosok feladatairól, munka-

végzéséről. 



20. 

   Így tanulnak otthon / S. G. - In: Komárom-Esz-

tergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 122. sz. (2020. 

május 26.), p. 5. 

− A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár Így tanulok otthon című gyermekrajz-

rajzpályázatának eredményhirdetéséről. 

21. 

   Interjú Bakos Józseffel, a Holnap Magazin fő-

szerkesztőjével / Bakos József ; Horváth Sza-

bolcs. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. 

(2020. március/április), p. 33-34. - ill. 

− Interjú Bakos Józseffel, a Holnap Maga-

zin főszerkesztőjével. 

22. 

   Korona... / Sinkó Ildikó [et al.]. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. március/ápri-

lis), p. 15-19. 

− A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

internetes szolgáltatásai, programjai, pá-

lyázatai és a könyvtárosok feladatai a 

zárva tartás idején. 

23. 

   Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia - a me-

gyei könyvtár vállalásai / Mikolasek Zsófia. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. 

március/április), p. 6-7. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár Közgyűjteményi Digitali-

zálási Stratégia elnevezésű pályázatban 

való részvétele, pályázatban vállalt felada-

tai. 

24. 

   Közgyűjteményi szervezetek közös állásfogla-

lása a KJT változtatásáról : [honlaphír] / Barátné 

Hajdu Ágnes. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 

03/04. sz. (2020. március/április), p. 47-48. 

− Barátné Hajdu Ágnes levele a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közal-

kalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvé-

nyek módosításáról szóló előterjesztés ter-

vezetéről. Állásfoglalás. 

25. 

   Közösségi programok / Petrik József. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 3. évf. 232. 

sz. (1992. okt. 1.)- ISSN 0863-9168. - 31. évf. 

119. sz. (2020. május 22.), p. 1., 4. - ill. 

   Tartalom: A faluház sikeres közösségi program-

jai : a jó ötletekből a kisebb településekben sincs 

hiány 

− A kocsi Faluház és Könyvtár programjai a 

járványhelyzet idején. 

26. 

   Lábatlani helyzetkép a járvány idejéről / Szabó 

Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. 

(2020. március/április), p. 21. 

− Szabó Ildikó, a lábatlani Vitéz Sághy An-

tal Városi Könyvtár vezetője a járvány 

ideje alatt zárva tartó könyvtár szolgálta-

tásairól, a könyvtárosok feladatairól, mun-

kájáról. 

27. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 118. sz. (2020. május 21.), p. 5. 

− Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelő-

dési Ház és Könyvtár rajzpályázatot hirdet 

általános és középiskolás diákok számára. 

A téma: a Városkapu és/vagy a Víztorony 

homlokzatának kidíszítése. 

28. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 116. sz. (2020. május 19.), p. 5. 

− Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelő-

dési Központ és Könyvtár rajzpályázatot 

hirdetett általános és középiskolás diákok-

nak. A téma: a Városkapu és/vagy a Víz-

torony homlokzatának a díszítése. 

29. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 111. sz. (2020. május 13.), p. 9. 

− Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelő-

dési Központ és Könyvtár rajzpályázatot 

hirdetett általános és középiskolás diákok-

nak. A téma: a Városkapu és/vagy a vízto-

rony homlokzatának díszítése. 

30. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 24 

Óra. - 31. évf. 105. sz. (2020. május 6.), p. 5. 



− Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelő-

dési Központ és Könyvtár rajzpályázatot 

hirdetett általános és középiskolás diákok-

nak. A téma: a Városkapu és/vagy a Víz-

torony homlokzatának díszítése. 

31. 

   Pályázati felhívás "Az év fiatal könyvtárosa-díj 

elnyerésére : [honlaphír]. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

010. évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 48-

49. - ill. 

− Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 

35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az 

év fiatal könyvtárosa-díj elnyerésére irá-

nyuló pályázatát. Pályázati felhívás. 

32. 

   Robotméhecskék (BeeBotok) a szomori könyv-

tárban / Fábián Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. 

évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 22. 

− 2020. február 29-én Dérné Veresegyházy 

Erika tanítónő mutatta be az úgynevezett 

padlórobotok (BeeBot és BlueBot) műkö-

dését, és hatékony felhasználásukat az ok-

tatásban a szomori könyvtárban. 

33. 

   Számlálatlanul - Zsidó családtörténetek Tatabá-

nya elődközségeiből (1896-1945) : Simonik Péter 

könyvéről / ifj. Gyüszi László. - In: Kemlib[Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online 

utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. március/ápri-

lis), p. 42-44. - ill. 

− Ifj. Gyüszi László könyvismertetője Si-

monik Péter: Számlálatlanul - Zsidó csa-

ládtörténetek Tatabánya elődközségeiből 

(1896-1945) című könyvéről. 

34. 

   Történelmi sétával emlékeztünk 1848/49-re / 

Horváth Géza. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 

03/04. sz. (2020. március/április), p. 40-42. - ill. 

− Helytörténeti séta Esztergom-Szent-

györgymezőn 2020. március 12-én a Las-

kai Osvát Antikvárium szervezésében. 

35. 

   Újra kinyitottak az intézmények : [hír]. - In: Ko-

márom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 121. 

sz. (2020. május 25.), p. 4. 

− Dr. Tittmann János dorogi polgármester 

május 23-i határozatának értelmében újra 

kinyit a József Attila Művelődési Ház, a 

Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és a 

Reimann Bányászati Múzeum. 

36. 

   Van kiút a klímaváltozásból? / Nász János. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 03/04. sz. (2020. 

március/április), p. 8-9. - ill. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár 2020. február 24-i öko-es-

ték rendezvénysorozatának vendége 

Agócs Csilla mérnök-klímakutató volt, 

aki előadással egybekötött könyvbemuta-

tót tartott. 

37. 

   Virágot a Virágnak - Betekintés az örök nő kor-

rajzába / Nász János. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 010. 

évf. 03/04. sz. (2020. március/április), p. 7-8. - ill. 

− A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtárban nőnapi író-olvasó talál-

kozót rendezett. A vendég Vass Virág író-

újságíró volt. 

38. 

   Virtuálisan ünnepelték a világnapokat : Szabó 

Andrásné, a kocsi Faluház és Könyvtár vezetője 

számos elfoglaltságot nyújtott a település lakói-

nak a karantén időszakában / Kiss T. József. - In: 

Kisalföld : a család napilapja : komáromi kiadás. 

- 75. évf. 122. sz. (2020. május 26.), p. 8. - ill. 

− Szabó Andrásné kocsi könyvtáros és mű-

velődésszervező tevékenysége a járvány 

alatti karantén időszakában. 

39. 

   Visszakerült a zongora. - In: Komárom-Eszter-

gom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 103. sz. (2020. má-

jus 4.), p. 4. 

− A lábatlani könyvtár adományul vissza-

kapta ifj. dr. Sághy Antal zongoráját. 

 


