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1. 

   A Nyitott rezervátum visszaköltözik a tékába : 

ráéreztek, milyen pályázati témát érdemes vá-

lasztani - beszélgetés Jász Attilával Új Forrásról, 

Csendes Tollról. - In: Kisalföld : a család napi-

lapja : komáromi kiadás. - 75. évf. 131. sz. 

(2020. június 6.), p. 1., 8. - ill. 

 Interjú Jász Attila költővel, esszéíróval, 

az Új Forrás főszerkesztőjével az elcsen-

desülésről, a folyóirat és a Nyitott Rezer-

vátum jövőjéről. 

2. 

   Adatvizualizációs tréning / Dollmayer Bea. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 14. 

 Dollmayer Bea a május 20-i a Magyar In-

formációbrókerek Egyesülete és a KSH 

Könyvtár által szervezett 

Adatvizualizációs tréningről. 

3. 

   Bagoly mondja ... / Goldschmidt Éva. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 26. - ill. 

 A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára a Madarak és fák 

napja alkalmából online szavalóversenyt 

rendezett. 

4. 

   Biblioterápiás foglalkozássorozat felsőgallai 

könyvtárunkban / Feketsné Kisvarga Anita. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 4-6. - ill. 

 Biblioterápiás foglalkozások Feketsné 

Kisvarga Anita könyvtáros vezetésével a  

 megyei könyvtár Felsőgallai Fiókkönyv-

tárában. 

5. 

   Bolyongás a szoftverek birodalmában / 

Goldschmidt Éva. - In: Kemlib [Elektronikus 

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

évf. 05. sz. (2020. május), p. 13-14. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár internetes szolgáltatásaihoz szükséges 

háttérmunkáról, internetes programok 

használatáról. 

6. 

   Bővül a téka kínálata : az elmaradt programok 

egy részét megtartanák / W. P. - In: Komárom-

Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. évf. 105. sz. 

(2020. május 6.), p. 5. - ill. 

 A dorogi Gáthy Zoltán Városi könyvtár 

szolgáltatásai, rendezvényei a járvány-

ügyi helyzet oldódásával. 

7. 

   Elhunyt György Károlyné. - In: Kisalföld : a 

család napilapja : komáromi kiadás. - 75. évf. 

141. sz. (2020. június 18.), p. 9. 

 György Károlyné Rabi Lenke (1954-

2020). Nekrológ. 

8. 

   "Énidő" - új rovat honlapunkon / Fülöp Laura. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 10-11. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár honlapjának új, "Énidő" című rovatá-

ról. 

9. 

   Hírek az egyesület háza tájáról - Könyvtáraink 

újranyitása előtt / Szilassi Andrea. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. május), p. 

32. - ill. 

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az 

Informatikai és Könyvtári Szövetséggel, 

az Egyházi Könyvtárak Egyesülésével, a 

Könyvtárostanárok Egyesületével, továb-
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bá az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kol-

légiumával és a Magyar Orvosi Könyvtá-

rak Szövetségével szakmai ajánlást dol-

gozott ki a könyvtárak járványveszély 

utáni újranyitásáról. 

10. 

   Hírek muzeális gyűjteményünkről / dr. Hor-

váth Géza. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 05. 

sz. (2020. május) 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár muzeális gyűjteményének restaurálá-

sáról. 

11. 

   IFLA - ENSULIB: Zöld Könyvtári Díj 2020. / 

Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05. sz. (2020. május), p. 32-33. - ill. 

 Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és 

Szervezetek Nemzetközi Szövetségének) 

ENSULIB csoportja által kiírt Zöld 

Könyvtári Díj 2020. pályázat nyertesei. 

12. 

   Így tanulok otthon - Rajzpályázat a karantén 

idején / Suller Ildikó Tünde. - In: Kemlib [Elekt-

ronikus dokumentum] : a Téka Téma online utó-

da. - 010. évf. 05. sz. (2020. május), p. 24-25. - 

ill. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár gyermekkönyvtárának Így tanulok 

otthon elnevezésű gyermekrajz-

pályázatáról. 

13. 

   KemGuru Olvasópályázat / Fábián Ildikó. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p 15-16. - ill. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár KSZR osztályának KemGuru Olvasó-

pályázatáról. Beszámoló. 

14. 

   Képeslapok honosítása a Textlibbe / Vidák 

Réka. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. 

(2020. május), p. 12. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár helytörténeti képeslapokat honosít és 

dolgoz fel a Textlibben. 

15. 

   Kihívás home office idején / Kerekesné Fuli 

Anikó. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. 

(2020. május), p. 13. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár munkatársainak tapasztalata az otthoni 

munkáról. 

16. 

   Közös munka, kapcsolattartás online / 

Dollmayer Bea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05. sz. (2020. május), p. 11-12. - ill. 

 Az otthoni munkavégzés és a munkahelyi 

kapcsolattartás internetes lehetőségei. 

17. 

   Közösségek Hete - hogy pezsegjen az élet be-

zártság idején is / Schmöltz Margit. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. május), p. 8. 

- ill. 

 Az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár Közösségek heti programjairól. 

18. 

   Még óvatosan várják a könyvek rajongóit / 

Hittaller Andrea. - In: Kisalföld : a család napi-

lapja : komáromi kiadás. - 75. évf. 135. sz. 

(2020. június 11.), p. 1., 9. - ill. 

   Tartalom: Csökkentett üzemmódban várják a 

könyvek szerelmeseit : részleges nyitva tartás - 

meghosszabbították a kölcsönzéseket, a gyer-

mekrészleg még zárva tart 

 A tatabányai József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtár június 2-től csökkentett 

nyitva tartással, alapszolgáltatásokkal 

megnyitotta kapuit az olvasók előtt. 

19. 

   Megújult külsővel nyitnak újra : továbbra is 

csak szájmaszk viselésével lehet belépni / P. Z. - 

In: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra. - 31. 

évf. 145. sz. (2020. június 23.), p. 2. - ill. 

 Júl. 23.-tól az érvényes egészségügyi 

rendelkezések keretei között újra kinyit 



az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár. 

20. 

   Öko-totó a Föld napja alkalmából / Nász János. 

- In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Té-

ka Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 7. - ill. 

 A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár a Föld Napjához kapcsolódóan online 

öko-totó nyereményjátékot hirdetett. 

21. 

   Padlót fognak... / Schmöltz Margit. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 9. - ill. 

 A járványhelyzet ideje alatt zárva tartó 

esztergomi városi könyvtárban felújítási 

munkálatokat végeznek. 

22. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 31. évf. 132. sz. (2020. június 8.), p. 5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár könyvillusztrációs pályázatot hirde-

tett. 

23. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 31. évf. 144. sz. (2020. június 22.), p. 

5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár 3 fordulós, játékos játékos vetélkedőt 

hirdet a könyvtár honlapján és facebook 

oldalán gyerekeknek. 

24. 

   Pályázat. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 31. évf. 146. sz. (2020. június 24.), p. 

5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár 3 fordulós, játékos vetélkedőt hirdet a 

könyvtár honlapján és facebook oldalán 

gyerekeknek. 

25. 

   Szűcs József holokauszt-kutatásainak eredmé-

nye / ifj. Gyüszi László. - In: Kemlib [Elektroni-

kus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 

010. évf. 05. sz. (2020. május), p. 27-29. - ill. 

 Szűcs József holokauszt-kutatásairól és 

ebben a témában megjelent műveiről. 

26. 

   Tavasz. Napsütés. Hajnali madárdalos reggelek 

home office idején / Tari-Székely Karola. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. (2020. 

május), p. 17-20. - ill. 

 Tari-Székely Karola, a tatabányai József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár könyv-

tárosának természet- és környezetvédelmi 

tevékenysége a home office idején. 

27. 

   Új programok a karantén alatt / Dományi Zsu-

zsanna. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] 

: a Téka Téma online utóda. - 010. évf. 05. sz. 

(2020. május), p. 10. - ill. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár új, online szolgáltatásai. 

28. 

   Újra kinyit a könyvtár / Sugár Gabi. - In: Ko-

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

143. sz. (2020. június 20.), p. 1., 4. - ill. 

 Június 23.-tól ismét kinyit a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár. 

29. 

   Vetélkedő. - In: Komárom-Esztergom Megyei 

24 Óra. - 31. évf. 132. sz. (2020. június 8.), p. 5. 

 A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár a Magyar Feltalálók Napja alkalmából 

internetes vetélkedőt hirdetett. 

30. 

   Zöld könyvtári tevékenység a karantén alatt / 

Szilassi Andrea. - In: Kemlib [Elektronikus do-

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

évf. 05. sz. (2020. május), p. 17. - ill. 

- A József Attila Megyei és Városi Könyv-

tár zöld könyvtári honlapjának megújulá-

sáról 


