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Heves megyei könyvtárosok
Gyöngyösön

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete kihelyezett,
intézménylátogatással egybekötött szakmai napot tartott 2008. május 30-án,
Útban a jövı felé
Gyöngyösön.

A program a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban kezdıdött. A volt
Érdekeltségnövelı
Grassalkovich
palotában, mőemléki környezetben, Patkós Magdolna, igazgató
támogatás adatai
asszony és Kiss Péterné Marika, vezetıségi tagunk, valamint a kollégák szíves

fogadtatása és vendéglátása közepette tájékozódhattunk a könyvtár helyzetérıl.
Csoportos foglalkozások a
Nagy élmény volt az éremtár megtekintése is. A győjtemény Dobál Miklós
megyei könyvtárban
javaslatára Huszár Lajosnak, a magyar numizmatika nemzetközi hírő alakjának a

nevét vette fel. A kollekció Dobál Miklós saját győjtésével együtt ma meghaladja az
Olvass te is!
1200 darabot. A kiállítás a teljes magyar államiság történetét felöleli – Szent István
fotópályázat
korától napjainkig.

A városi mőemléki séta következı állomása a Mátra Múzeum felújított épülete volt.
Itt Báryné Dr. Gál Edit kalauzolt minket a helytörténeti és természetrajzi
kiállításokon. (A mamut sokkal kisebbnek látszott, mint gyerekkoromban).
A nap szakmai része a Károly Róbert Fıiskola felújított, korszerő könyvtárában folytatódott. A fıiskolán 2005-ben
kezdıdött el a teljes oktatási épületegyüttes bıvítése és felújítása. A központi épület rekonstrukciójához szorosan
kapcsolódott a könyvtár modernizálása. A tavaly
befejezett beruházás eredményeként a könyvtár a
korábbi
260
négyzetméterrıl
1154
négyzetméterre bıvült. Itt Sipos Lajosné
fıkönyvtáros vezetett körbe minket, majd
meghallgattuk Bodó Beáta érdekes, bemutatóval
kísért elıadását a munkálatokról és az
eredményekrıl. Ezt követte dr. Misóczki Lajos
fıiskolai
tanár
Természetjárás
és
környezetvédelem a 100 évvel ezelıtti Mátrában
és Heves megyében címő elıadása. Ez az elıadás
is illeszkedett abba a kezdeményezésbe, amit
egyesületünk
más
civil
szervezetekkel
összefogva a környezetvédelem és a kultúra
összekapcsolása ügyében folytat. A szakmai
napot nagyon jó hangulatú borkóstoló zárta a
fıiskola pincéjében Lefler Péter egyetemi
tanársegéd vezetésével. A vezetıség nevében is
köszönöm minden gyöngyösi kolléga, de
kiemelten is Kiss Péterné és Bodó Beáta szervezési munkáját, amellyel hozzájárultak a program sikeréhez.
Szeretnénk a jövıben is folytatni az ilyen jellegő szakmai napokat az egyesületben, ahol jó hangulatban, oldottan,
érdekes elıadásokat hallgatva juthatunk munkánkban is felhasználható információkhoz, miközben kollégáinkkal is
megismerkedhetünk, közös ötleteket dolgozhatunk ki.



Bodó Boglárka, Bródy Sándor Könyvtár, Eger
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Mozgókönyvtári hírek
Új mozgókönyvtári szolgáltató helyek Heves megyében
2008. májusától a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató helyeinek száma öt új
településsel bıvült. A gyöngyös kistérségbıl: Nagyfüged, Vámosgyörk, Vécs és Visznek, a hevesi kistérségbıl Átány
csatlakozott a Heves megyei mozgókönyvtárak táborához.

Mozgókönyvtári szakmai nap a Bródy Sándor Könyvtárban
Egerszóláti beszámoló
2007. szeptemberétıl végzem a könyvtárosi feladatokat Egerszóláton. A mozgókönyvtári szolgáltatásoknak és a
kistérségi normatívának köszönhetıen könyvtárunk helyisége megújult. Ennek a környezeti változásnak és a
negyedévente érkezı érdekes, számunkra önerıbıl sajnos elérhetetlen könyveknek, szolgáltatásoknak köszönhetıen, a
könyvtár látogatottsága jelentısen növekedett. (Szeretném megemlíteni Önkormányzatunk pozitív hozzáállását is.)
Az elmúlt több mint fél évben a Bródy Könyvtár munkatársaitól (Farkas Márta, Komlóné Ági és Kulcsárné Marika –
köszönet nekik) minden feltett kérdésemre választ kaptam, sıt többet is annál. Eddig kicsit „magányosan”, de lelkesen
végeztem a munkámat, a szakmai napon végre ráeszméltem, más kislélekszámú települések is, ahol szintén a
mozgókönyvtári rendszernek köszönhetik a fennmaradásukat, azokkal a mindennapi problémákkal és kérdésekkel
állnak szemben, mint én. Ha csak azt a plusz energiát vennénk figyelembe, amit a többi sorstárssal való találkozás
nyújtott, akkor már megérte a szakmai napra
elmenni. Természetesen ennél lényegesen több
haszna volt.
Egyrészt Tızsér Istvánné igazgató asszony
elıadásából teljes rálátásom nyílt a rendszer nagy
részére. Érthetıen és elıremutatóan beszélt arról a
munkáról, aminek Egerszólát is köszönheti a
könyvtári fejlıdését. Beavatott a további tervekbe,
pályázatokba, aminek az eredményeként a jövıben
egységes számítógépes hálózattal rendelkezhetünk.
Akinek már most is van számítógépen kezelt
adatbázisa, Internet elérése, nem biztos, hogy
emlékszik a kıkorszaki módszerekre, néhányan még
így végezzük a munkánkat, és örömmel fogjuk
üdvözölni a technika eme vívmányait.
Másrészt Márti és Ági elıadásai azokat a
kérdéseket,
problémákat
boncolgatták
igen
sikeresen, amelyekre a mindennapokban nem
mindig találjuk meg a megfelelı megoldásokat, válaszokat. Ráadásul igen ötletes gyakorlati módszereket alkalmazva,
új ismeretségek, személyes kapcsolatok kialakulását segítve, amelyek miatt biztos, hogy emlékezni fogok erre a napra.
Ötletbörzén éreztem magam. Nem csak azt jegyzeteltem, amit mondtak, elnézést kérek érte, hanem ami az elıadások,
feladatok kapcsán „aha élményként” megjelent. Azokat a gondolatokat, amelyek „beugrottak”, amiket a saját
településemen meg tudok valósítani, hasznosabbá, olvasó közelibbé tudom velük tenni a könyvtári szolgáltatásaimat.
Néhányat közülük már meg is valósítottam és mőködnek.
Remélem hamarosan részt vehetünk újra ehhez hasonló ötletbörzéken. Mindannyiunk munkája könnyebb és értékesebb
lehet egy –egy ilyen találkozó után. Köszönet érte.
Csathóné Sebık Erika, Egerszólát

Szentdomonkosról írták
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. április 7-én a mozgókönyvtári munkatársak számára szakmai napot
rendezett. Nagyon örültem ennek a továbbképzési lehetıségnek, hiszen nem rég óta dolgozom ezen a területen, nem
ismerem a kollégákat és a könyvtárban is eddig csak olvasóként jártam. A szakmai napot a jó hangulat, a barátságos
légkör jellemezte. Az egész rendezvény a szervezık nagyon jó pedagógiai érzékérıl tanúskodott. Játékos keretek között
ismerkedtünk meg egymással, párokat alakítottunk és mindenki a párját mutatta be a többieknek. A szakmai program
között szerepelt Tızsér Istvánné elıadása a mozgókönyvtári ellátás elindításának tapasztalatairól Heves megyében.
Érdekes, hasznos információkhoz jutottunk. Farkas Márta és Komlóné Szabó Ágnes kolléganık segítségével ötleteket,
módszereket, gyakorlati tanácsokat kaptunk a kulturált könyvtári szolgáltatási környezet megteremtésére, a lakók
érdeklıdésének felkeltésére, megismerkedtünk a könyvtári szolgáltatások közvetítésével. Gyakorlati feladatot is
kaptunk. Csoportokat alkotva adott témakörhöz kapcsolódva kellett a könyveket elrendezni úgy, hogy minél jobban
felkeltsék az olvasók érdeklıdését. A szünetben lehetıség nyílt a kollégákkal való kötetlen beszélgetésre, egymás
problémáinak, örömeinek megismerésére. Számomra nagyon hasznosan telt el ez a nap, de úgy gondolom, hogy a többi
kolléga is osztja a véleményem.
Köszönettel tartozunk a Bródy Sándor könyvtár munkatársainak, Tızsér Istvánné igazgató asszonynak, hogy ilyen
színvonalas szakmai napot szerveztek számunkra.
Sike Béláné, Szentdomonkos
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Újlırincfalváról kaptuk
Újlırincfalva kisközség könyvtárosaként, részt vettem a 2008. április 7-én megtartott továbbképzésen, a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárban. Itt szerzett tapasztalataimat és élményeimet, szeretném megosztani a Kapcsolat
olvasóival.
Elöljáróban, néhány gondolat a KÖNYV-rıl és
olvasásról. Szándékosan írtam nagybetővel a
könyv szót. Az én értékrendemben a könyv
emberi nagysággal bír, hiszen egy jó könyv képes
megnevettetni, képes megríkatni, vagy éppen
kellemes borzongással tölt el, mondjuk Jókai
mesevilágában kalandozva, vagy Sienkiewicz
lovagregényeit
olvasva.
Modern
korunk
csodálatos találmánya a számítógép, azonban
egyfajta mételynek is tartom, mely egyre inkább
megfertız fiatalt és öreget egyaránt. Ha nem
teszünk
erıfeszítéseket
az
olvasás
népszerősítésére, a számítógép egyre inkább
háttérbe szorítja azt. Természetesen szigorúan
személyes tapasztalataimat figyelembe véve, azt
látom, hogy a fiatalok jobbadán már csak a
kötelezı olvasmányokra hagyatkoznak, egyébként
egyre ritkábban forgatnak más könyveket.
A továbbképzés, úgy érzem, arra is volt hivatott, hogy felkészítsen bennünket az olvasás népszerősítésére, a könyv
szeretetére és megszerettetésére. Az elıadó hölgyek – talán nem sértıdnek meg, ha név szerint nem említem ıket –
kezdésként, érdekes ötletet eszeltek ki, hogy a megjelentek megismerjék egymást. Párokat alkotva, néhány percet
kaptunk, hogy a másik fél minden lehetséges jellemzıjét papírra vessük, majd bemutassuk egymást a többieknek. Az
elıadások kitértek a könyvtárosi magatartás, öltözködés és viselkedéskultúrára, szó esett bizonyos betartandó
szabályokról. Ízelítıt kaptunk bizonyos rafinériákból, hogyan lehet úgy elhelyezni és láttatni kevésbé olvasmányos
könyveket, hogy a betérı érdeklıdı, biztosan kezébe vegye és belelapozzon. Mindezeket gyakorlati feladatként is
megkaptuk, többféle témájú könyvcsoportokat kellett úgy elhelyeznünk, hogy minél szembetőnıbb legyen az
olvasónak. Véleményem szerint azonban a legjobb olvasócsalogató a könyvtár személyi állományából mérhetetlenül
áradó kedvesség lehet.
Ficsor Imre, Újlırincfalva

Útban a jövı felé – dr. Juhász László, Bükkszenterzsébet
polgármestere a település könyvtáráról
– Meséljen a bükkszenterzsébeti könyvtár múltjáról!
– A közös tanács idejében, 1990 elıtt, Tarnalelesz volt a központ, és a négy település – Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet,
Szentdomonkos és Fedémes – együtt tartott fenn könyvtárat. 1990-ben aztán kiléptünk a társulásból. A könyvtár
osztozkodásakor hoztunk el valamennyi könyvet, azokat a régi buszváró helyiségbe pakoltunk be, mondván, hogy majd
ott nyitunk egy könyvtárat.
– És 1990-ben nyílt itt, helyben egy könyvtár?
– Ez volt a terv, de valójában sosem valósult meg. A könyvek azóta is ott vannak a régi buszváróban, gyakorlatilag ma
már használhatatlan állapotban. Igazából tehát itt nem mőködött könyvtár. Tavaly a mozgókönyvtári szerzıdéssel indult
újra minden.
– Tehát volt tizenhét év, amikor nem volt könyvtár. A mozgókönyvtárrá válás hozott-e valamilyen változást a falu
kulturális életében?
– Mindenképpen. Sajnos a leleszi könyvtárat csak az iskolásaink használják (pillanatnyilag is), ezért amikor a kistérségi
ülésen hallottam a mozgókönyvtár lehetıségérıl úgy ítéltem meg, hogy jó lesz, ha belépünk. És megérte: jelenleg már
45 beiratkozott olvasóval büszkélkedhetünk. Nem is gondoltuk, hogy ekkora lesz az érdeklıdés.
– Ha jól tudom, a mozgókönyvtárrá válás idején kaptak egy kisebb felajánlást is a könyvtár részére…
– Igen, egy hagyatékból kaptunk könyveket. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársai segítettek
átválogatni, katalogizálni ezeket a könyveket. Nekünk már csak a polcra kellett feltennünk és kölcsönöznünk ıket.
Jelenleg ez a kb. 100 könyv az alapállománya a könyvtárunknak, plusz az a 400 könyv, amit a megyei könyvtár forgat
meg a településen egy év alatt.
– A tavalyi év milyen fejlesztési lehetıséget hozott magával?
– A 2007-ben kapott normatívát a könyvtári helyiség kialakítására fordítottuk. Könyvespolcokat, folyóiratállványt,
asztalokat, székeket, olvasólámpákat vettünk, kifestettük a mővelıdési ház egy kisebb termét. Kellemes, barátságos
környezetben tudtunk nyitni, tavaly augusztusban.
– Idén mire szeretnék fordítani a normatívát?
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– Két oldalról próbálunk fejleszteni. Egyrészt beadtunk egy elég komoly pályázatot az épület felújítására, amelybıl
jövıre meg tudjuk valósítani, hogy küllemre is jobban nézzen ki az épület. A normatívából pedig októberre fog
összegyőlni annyi pénz, hogy bevezettessük az Internetet. A számítógépek mellé kivetítıt és vásznat is vennénk, így
nem csak egyszerő Internetezésrıl lehetne szó, hanem az óvodásokat vagy az iskolásokat is elhozhatnák az óvónık,
illetve a tanárnık, és így a könyvtárban is tarthatnának foglakozásokat. Ismeretterjesztı filmeket nézhetnének, vagy
közösen fedezhetnék fel az Internet gyermekek szempontjából is biztonságos oldalát. A tárgyi feltételeket mi
biztosítjuk, az óvónık és a tanárnık pedig ezt felhasználva tehetik színesebbé a gyerekek napjait, az oktatást.
Emellett, ha van Internet, a megyei könyvtártól is több szolgáltatást tudnánk igénybe venni. Úgy gondolom, hogy a
megyei könyvtárral való kapcsolattartás eddig is nagyon jó volt: kapunk könyveket, folyóiratokat, a könyvtárosunk
továbbképzéseken vehetett részt. Ha lesz Internet, akkor viszont gondolkozhatunk olyanban is, hogy lakossági Internet
tanfolyamot szervezünk. A megyei könyvtár szakemberei egy, a hosszú évek alatt kiforrott tematika alapján itt helyben
taníthatnák a bükkszenterzsébetieket az Internethasználat elınyeire. Így igazi közösségi ponttá válhat a könyvtár, és
vele együtt a mővelıdési ház.
(A riportot készítette Komlóné Szabó Ágnes, BSK, Módszertani osztály)

Dobra verik a mozgókönyvtárakat – sajtófigyelı
A Dobraverı címő lapban cikksorozat indult a Heves megyei mozgókönyvtári szolgáltató helyekrıl. A kéthetente
megjelenı újságban eddig Egerszalókról és Bükkszenterzsébetrıl jelent meg egy-egy cikk, melyek online a
http://www.dobravero.hu oldalról érhetık el.

Ha kérdése van…
Kiszállítással kapcsolatos információk
Kulcsárné Király Mária
bsk.kszr@gmail.com ; 36/517-575, 30/409-9620
Módszertani kérdések,
szolgáltatással kapcsolatos információk
Farkas Márta
fmarta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826
Komlóné Szabó Ágnes
szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576

Folyóirat reklamáció
Sasvári Boglárka
bsk.kszr@gmail.com ; 36/517-575
Könyvtárközi kölcsönzés
Troskin Nyikolájné
hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu
36/516-632/126 mell.

Hírek, információk
Az Eurodesk
Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával mőködı európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat.
Magyarországi koordinációját a Mobilitás végzi, központja Budapesten, a Mobilitás Eurodesk Irodában található, ahol
szakemberek nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást fiataloknak és a velük foglalkozóknak
- az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekrıl.
Segít az Eurodesk
Az Eurodesk egyéni érdeklıdıknek - pl. diákoknak, tanároknak - és ifjúsági szervezeteknek, valamint diákcsoportoknak
is tud segíteni. Elsısorban olyan oktatásról és képzésekrıl nyújt tájékoztatást, amelyek a fiatalok európai programokban
való részvételét segítik elı. Az Eurodesk információi ezen kívül dokumentumokról (könyvek, az Európai Bizottság
dokumentumai, szórólapok) és Európai Uniós, illetve hazai támogatási lehetıségekrıl, pályázatokról, szervezetekrıl
szólnak. Ezen kívül konkrét projektek megvalósításához partnercsoportot keresı ifjúsági szervezeteknek és
diákcsoportoknak is segít.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Eurodesk
Könyvtárunk Eurodesk Pont minıségben kapcsolódott be a hálózat munkájába. Feladatunk információt nyújtani a
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és partnerei által szakmailag felügyelt vagy kezelt pályázatokról, és az Eurodesk
intranetes hálózatán, a FirstClass-on megjelenı információkat közvetíteni célcsoportunk és saját szakmai
együttmőködıi hálózatunk tagjai felé.
A megyénkben mőködı könyvtárak figyelmébe ajánljuk a www.eurodesk.org, a www.eurodesk.hu és a
www.mobilitas.hu információforrásokat, ahol ötleteket, érdekes linkeket találhatnak külföldi tanulás, szakmai gyakorlat
és munka, utazás, önkéntesség valamint ifjúsági projektek tervezése témákban.

Megújult a Bródy Sándor Könyvtár honlapja
Örömmel tudatjuk, hogy a megyei könyvtár honlapja 2008. májusától megújult. Kérjük, használják ki az új honlap
biztosította lehetıségeket: iratkozzanak fel hírlevelünkre, írják meg észrevételeiket a vendégkönyvbe, vagy klikkeljék
be véleményüket a szavazásnál. Bízunk benne, hogy oldalunkon továbbra is minden szükséges információt
megtalálnak.
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Pályázati eredmények
Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Heves megyei adatai
2008
Ssz.

Település neve

A támogatandó könyvtár megnevezése

Támogatás (ezer Ft)

1.
2.
3.

Abasár
Adács
Aldebrı

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ Könyvtára

56
19
21

4.
5.

Apc
Atkár

Ady Endre Mővelıdési Ház és Könyvtár
Egressy Gábor Mővelıdési Ház és Könyvtár

31
36

6.
7.

Bélapátfalva
Besenyıtelek

Bélapátfalvai Mővelıdési Ház és Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház
Községi és Gyermek Könyvtár

60
142

8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Boldog
Detk
Domoszló
Ecséd
Eger
Eger
Erdıtelek
Feldebrı

44
66
69
56
696
2101
60
41

17.
18.
19.
20.

Felsıtárkány
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyösoroszi

21.
22.
23.
24.

Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Halmajugra
Hatvan

25.
26.
27.
28.

Heréd
Heves
Hort
Kál

Ujváry Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár
Községi Könyvtár
Klubkönyvtár
Községi Könyvtár
Heves Megyei Önkormányzat
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Erdıtelki Mővelıdési Ház és Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ. Községi és Iskolai
Könyvtár
Községi Közkönyvtár
Városi Könyvtár Füzesabony
Vachott Sándor Városi Könyvtár
Községi és Iskolai Könyvtár, valamint Mővelıdési
Ház
Mővelıdési Ház és Könyvtár
Községi és Iskolai Könyvtár
Községi Könyvtár
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs
Központ
Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár
Városi Könyvtár
Községi Könyvtár
Káli Általános Mővelıdési Központ Könyvtára

30.

Karácsond

16

31.
32.
34.
35.

Kerecsend
Kisköre
Kompolt
Kömlı

Ady Endre Mővelıdési Ház, Községi és Iskolai
Könyvtár
Községi Könyvtár Kerecsend
Nagyközségi Könyvtár
Községi és Általános Iskolai Könyvtár
ÁMK Könyvtára

28
42
579
46
88
31
99
483
39
151
181
61

31
41
42
62

Heves megyei könyvtárosok lapja

Ssz.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Település neve

44.
45.
46.
47.

Lırinci
Ludas
Markaz
Mátraballa
Mátraderecske
Nagykökényes
Nagyréde
Noszvaj
Novaj
Parád
Pély
Pétervására
Petıfibánya

48.

Poroszló

49.
50.
51.

Recsk
Rózsaszentmárton
Szihalom

52.
53.

Szőcsi
Tarnalelesz

54.
55.
56.
57.

Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tiszanána
Vámosgyörk
Visonta
Zagyvaszántó
Összesen

59.
60.
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A támogatandó könyvtár megnevezése

Támogatás (ezer Ft)

Városi Kulturális Intézmény és Könyvtár
Ludas Község Könyvtára
Közösségi Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
Községi Könyvtár
Községi Könyvtár
Klubkönyvtár
Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár
Községi Könyvtár
Települési Közkönyvtár
Parád Nagyközség Könyvtára
Községi Könyvtár
Városi Könyvtár
Petıfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány
Közkönyvtára
Poroszló Község Önkormányzatának Közmővelıdési
és Iskolai Könyvtára
Nagyközségi Könyvtár
Községi Könyvtár
Községi Mővelıdési Ház, Könyvtár és Iskolai
Könyvtár
Községi és Iskolai Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ Községi Közkönyvtár

64
21
61
40
30
12
44
10
35
38
41
64
26

Közmővelıdési Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ. Könyvtár
Községi Könyvtár
Általános Mővelıdési Központ Könyvtára
Közösségi Ház és Könyvtár
Községi és Iskolai Könyvtár, Mővelıdési Ház
Könyvtár és Mővelıdési Ház

30
96
49
144
18
27
29
60
18
46
10
57
40
6 628

NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatainak eredményei
Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár

Eger

A használó elégedettségmérés vizsgálatára

500.000 Ft

'Könyvtári minıségfejlesztés 21' téma keretében
minıségi kézikönyv összeállítására

500.470 Ft

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
története 1949-2009 c. kézirat elkészíttetésére

800.000 Ft

NET-BARÁT Számítógép- és Internet-használati
ismeretek elsajátítása tematikájú tanfolyam
lebonyolítására
A 2008. évi Országos Tini Könyvtári Napok Heves
megyei programjainak lebonyolítására
A KÚT-képzésben újítás és tapasztalat tematikájú
tréningek lebonyolítására
Gyöngyösi Kulturális és
Közgyőjteményi Központ

Gyöngyös Internet használói tanfolyamok lebonyolítására

1.000.000 Ft

1.600.000 Ft
525.660 Ft
988.296 Ft
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Kipróbáltuk, ajánljuk
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves megyei települési könyvtárainak közremőködésével az alábbi
csoportos foglalkozásokat ajánlja Heves megye bármely településén élı diákjai számára. A foglalkozásokat a könyvtár
nyitva tartási idejében, a programfelelısökkel történı idıpontegyeztetés esetén ajánljuk valamennyi érdeklıdı számára.

CSODANET
A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
ALSÓ TAGOZATOS KISDIÁKOKNAK

Szeretnél könyvet, újságot olvasni, netán venni is az Interneten? Meghallgatnád Sün Balázs kalandjait egy színésznı
elıadásában?
Törted már a fejed a Kiskobak rejtvényein? Bekapcsolnád a mese tévét? Rajta! Most mindezt megteheted nálunk!
Kalandozzunk együtt nyáron is a mesék, versek, játékok internetes világában!
Ha rossz az idı és a kedved, vagy egyszerően csak unatkozol a nyári vakációban, látogass el hozzánk barátaiddal, s
töltsünk együtt néhány vidám órát a Központi Könyvtár Böngészıjének számítógépeinél!
Programfelelıs: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna tel.: 36/516-632/ 126 mell., e-mail: kcszs@brody.iif.hu

„KUTASS, KERESS!”
LAKÓHELYÜNK MÚLTJA ÉS JELENE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNYÉBEN

A program hasznos, s egyben szórakoztató elfoglaltságot nyújt nyári táborok, kiránduló iskolai csoportok számára.
Bemutatjuk, hogy könyvtárunkban milyen írásos, nyomtatott forrásokban lehet tájékozódni megyénk, annak egyes
városai, községei történetének megismeréséhez.
Programfelelıs: Guszmanné Nagy Ágnes tel.: 36/516-632/ 122 mell., e-mail: guszman@brody.iif.hu

VARÁZSLÓISKOLA
A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁBAN
Minden nagy varázslat egészen apró dolgokon múlik. Pl. hogy mennyi sót teszel a levesbe?
mese, aztán
7 egyszerő gyakorlat bonyolult varázslatok véghezviteléhez.
7 kicsi törvény hatalmas varázslatokhoz.
7 jó kis játék egy nagy jókedvhez.
+ egy mese
mindez 2 órában a Gyermekkönyvtárban általános és középiskolás korúaknak
Programfelelıs: Luzsi Margit tel.: 36/310-363, e-mail: gyermekkonyvtar@brody.iif.hu

FUN AND GAMES IN THE LIBRARY - ANGOL NYELVŐ JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IDEGEN NYELVI SZAKRÉSZLEGÉBEN

A programra 14 éves korig várjuk az angolul tanuló gyerekeket, akik egy játékos órát tölthetnek el nálunk és közben az
idegen nyelvi szakrészleggel is megismerkedhetnek.
Programfelelıs: Komlóné Szabó Ágnes és Fekete Ildikó Tel.: 36/517-576 és 36/571-599, e-mail:
szaboagi@brody.iif.hu és fildiko@brody.iif.hu

BESZÉLGESSÜNK NYELVEKRİL!
A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IDEGEN NYELVI SZAKRÉSZLEGÉBEN

A könyvtár Idegen Nyelvi Szakrészlegében egy-egy meghívott vendéggel beszélgethetnek a gyerekek (13-14 éves
korosztály), az idegen nyelvekrıl, a nyelvtanulásról.
Programfelelıs: Fekete Ildikó tel.: 36/517-599, e-mail: fildiko@brody.iif.hu

KAPCSOLAT
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Könyvajánló
T. Garmás: Egy kazár lány
A közelmúltban jelent meg az a könyv, mely egy mezıkövesdi asszony viszontagságos
életének visszaemlékezéseit tartalmazza. A kis történetekbıl megtudjuk, hogy egy kazár
lánynak milyen volt az élete az 1940-50-es években az Oroszország által bekebelezett
Ukrajnában. Hányszor kellett otthont és iskolát cserélnie, miért kellett új ismerısöket,
szerelmeket, barátokat találnia, elveszítenie, hogyan keresett munkát a technikum elvégzése
után, átélhetjük, hogyan csalódott apában, barátokban, munkatársakban. A könyv bemutatja,
hogy Tamilla, a kazár lány hogyan került Amerikába, majd Magyarországra, Mezıkövesdre, és
hogyan talált nyugalomra a magyar városban. A családi történetek között megismerhetjük a
kazárok, kozákok eredetét, történelmét, népük vallási és világi szokásait, rettegéseit,
mindennapi életüket. Azoknak ajánlom a könyvet, akik szeretik a családregényeket történelmi
korba ágyazva.
A könyv könyvesbolti forgalomba nem kerül, megvásárolható a szerzıtıl. Elérhetıség: dr.
Szabó Endréné 3400 Mezıkövesd, Batthyány utca 9. tel.: 49/311-973
Csirmazné Cservenyák Ilona

Felhívás

Fotópályázat
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az İszi Könyvtári Hetek programsorozat keretében fotópályázatot hirdet
diákok és felnıttek számára. A kiválasztott pályamővekbıl a könyvtár 2008. októberében kiállítást rendez, valamint
vándorkiállítást szervez Heves megye községeibe.
A fotópályázat témája: az olvasó ember vagy az olvasás, mint tevékenység megjelenítése a fotómővészet eszközeivel.
A pályázók köre
Pályázni két kategóriában lehet:
I. Ifjúsági: 12-18 év között
II. Felnıtt: 18 év fölött
Pályázati feltételek
Pályázni csak saját készítéső 2008-ban készült mővekkel lehet. Egy pályázó egy fotót vagy egy fotósorozatot küldhet. A
fotósorozat – amely legföljebb három képbıl állhat – egy képnek számít. A fotókat nyomtatott formában, színes vagy
fekete-fehér változatban, A/4-es méretben kell benyújtani mellékelve a digitális változatot is (JPEG fájl). Minden
beküldött kép mellé csatolni kell a kitöltött pályázati adatlapot, mely 2008. június 15-tıl a könyvtár honlapjáról
(http://www.brody.iif.hu) tölthetı le. A beérkezett munkákat gondosan tároljuk, de nem küldjük vissza. A pályamunkák
2008. szeptember 15-ig adhatók be a Központi Könyvtár Olvasószolgálatához személyesen vagy postai úton.
Postacím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
A digitális változat beadható CD-n vagy elküldhetı e-mailben a következı címre: info@brody.iif.hu
Nevezési díj nincs.
Díjazás
A zsőri kategóriánként a három legjobb munkát díjazza, valamint egy különdíjat is kioszthat.
További információ: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna tel: 36/516-632/126 mell.; e-mail: kcszs@brody.iif.hu
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