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2010 október 4-10. között Országos Családi Könyvtári Napok lesznek az Informatikai
és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Október 4-10. között országszerte olyan rendezvényekre kerül sor, amelyek felhívják a
figyelmet arra, milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak az olvasóvá nevelés
folyamatában. A könyvtárak színes programokkal készülnek szolgáltatásaik
népszerűsítésére a családi napok keretében. A rendezvények résztvevőit naponta más-más
témakörhöz kapcsolódó kiállítások, irodalmi művekre épülő beszélgetések, előadások, olvasáshoz kötődő játékok, zenei
csemegék várják.

Heves Megyei
Integrált Könyvtári
Rendszer

október 5.

október 4.

ORSZÁGOS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK HEVES MEGYÉBEN
2010. OKTÓBER 4-10.
A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
10.00 Diskurzus – Gyermekkönyvtári módszertani műhely Heves megyei könyvtárosoknak
Téma: családi játékok, családi mulatságok a könyvtárban
Vezeti: Pappné Demeter Magdolna drámapedagógus
Helyszín: Gyermekkönyvtár
17:00: „Rímhányó röhejek” – Romhányi József versei
Vidám irodalmi teadélután sok-sok rímmel, humorral, nevetéssel
Előadó: Ungvári P. Tamás
Helyszín: Központi Könyvtár
10.30: "Egy új család kezdete" – A fogamzástól a születésig
Beszélgetés a családi életre való felkészülésről
Előadó: Nagyné Miló Rita, védőnő
Helyszín: BSK 2. sz. Fiókkönyvtára, Felnémet
15.00: "Együtt egészségünkért a Heves Megyei Diabetes Szövetséggel!"
Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-mérés, talpdiagnosztika, diétás tanácsadás, lábápolás,
teakóstolás, szépségápolás. A témákhoz kötődő könyvtári szakirodalom ajánlása
Helyszín: BSK, 3. sz. Fiókkönyvtára
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10:30: Ciróka - 0-3 éves gyermekek és szüleik számára. Ölbéli játékok, höcögtetők, csúszdáztatók,
simogatók, lovagoltatók világának felidézése.
Helyszín: Gyermekkönyvtár
17.00 "Régi módi"- családi mesélős kézműveskedés
1. rész: a hagyományos magyar népmesemondás régimódi szokásának megelevenítése.
2. rész: kézművesség - a gyerekek és a szülők együttesen vesszőparipát készítenek
Helyszín: Központi Könyvtár, Galéria
10.00: "Fakanállal Netre fel!" – Egészségnap a 1. sz. Fiókkönyvtárban
Tanácsok az egészséges táplálkozáshoz internetes weboldalak felhasználásával
Helyszín: BSK 1. sz. Fiókkönyvtára, Lajosváros
"Varázslatos ovi-mami délelőtt" - mesés, zenés, verses délelőtt a lajosvárosi idősek otthona lakóinak és
a városrész óvodásainak
Közreműködnek:Nádasy Erika és Nagy Zoltán, a Gárdonyi Géza Színház művészei
Helyszín: BSK 1. sz. Fiókkönyvtára, Lajosváros
15.00: „Tegyünk az egészségünkért!" – családi egészségnap a 2. sz. Fiókkönyvtárban
Kurucz Erzsébet háziorvosi asszisztens termékbemutatóval (Zepter) egybekötött előadása
Helyszín: BSK 2. sz. Fiókkönyvtára, Felnémet
13.00: "Együtt egészségünkért a Heves Megyei Diabetes Szövetséggel!"
Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-mérés, talpdiagnosztika, diétás tanácsadás, lábápolás,
teakóstolás, szépségápolás. A témákhoz kötődő könyvtári szakirodalom ajánlása
15.00: A lábápolás jelentősége a kicsiktől a nagyikig – Az egészséges láb titka
Lábápolási tanácsok, a láb tehermentesítése, a láb bőrbetegségei és kezelésük.
Előadó: Pappné Svolik Csilla, pedikűrös
16.00: A népbetegségek kivédése az egészséges életmóddal – Ép testben ép lélek
Orvosi tanácsok az egészséges életmódhoz
Előadó: Dr. Domboróczki Zsolt belgyógyász
17.00: A családon belüli kommunikáció, mentálhigiénés problémák – Ép testben ép lélek
Orvosi tanácsok az egészséges életmódhoz
Előadó: Dr. Herczeg László háziorvos
18.00: Visszerek megelőzése, kezelése – Ép testben ép lélek
Orvosi tanácsok az egészséges Előadó: Dr. Kovács Edit sebész, érsebész szakorvos
Helyszín: Központi Könyvtár, Galéria
16.00: Az Abkarovits Endre Emlékkönyv bemutatója
Emlékeznek, beszélgetnek tanártársai:dr.Suba János, dr. Lőkös István, dr. Cs. Varga István, valamint
tanítványok és érdeklődők. A beszélgetést vezeti: Chászárné Simon Alice szerkesztő
Helyszín: Központi Könyvtár, Böngésző
11.00: Családi Zengede. Komolyzenei ismeretek zeneszerzőkről, hangszerekről, zeneművekről,
szórakoztató formában az interneten
Helyszín: Központi Könyvtár, Böngésző

Egész
héten

október 10.

10.00: Családi angol újratöltve - Hogyan segíthetik a szülők kisgyermekeik angol tanulását?
Előadással kombinált angoloktatás a szülők jelenlétében, akik eközben elleshetik a foglalkozás technikáját.
Közreműködik: a Helen Doron Nyelviskola
Helyszín: Idegen Nyelvi Részleg
Zsivajgó teaház. Nagy vidám családi játék a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával.
Közreműködnek: Gaál Gaszton zongora, Kabai Rozi - ének
Helyszín: BSK Központi Könyvtár
13.00: Nevet a család A Nagy Ho-ho-ho- horgász előadás "még egyszer hátulról. közreműködik: a
Babszem Jankó Bábszínház
14.00: Mese kicsiknek és nagyoknak. Retro-mozis hangulat az 50-es 60-as évekből
15.30: Énekel a család – a Leverunda énekegyüttes segítségével (Farkas Ferenc Zeneiskola)
16.00: "Blogol a család" - jutalomsorsolás az egész héten át blogolók között
"Családi árverés" a nap folyamán összegyűjtött tallérok beváltása könyvjutalmakra
licitálással
"Blogol a család" - blogverseny
Saját blog indítása, gondolatok, tapasztalatok, receptek stb. megosztása céljából. A család tagjai
ösztönözzék egymást a blogírásra.
Könyves Vasárnapon: ajándéksorsolás a blogolók között
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VIDÉKI PROGRAMOK
Andornaktálya, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.05. 11.15
Könyvlapozó kicsiknek-nagyoknak: Zenés állatvilág. Lázár Attila bábszínész előadása
Apc, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
2010.10.04. 11.00
Őszelő - Dömötör nap közeledik: mondókák, játékok - dióverés, állatterelés Foglalkozás
óvodásoknak - népi játszóház
2010.10.07. 11.30
Bogyó és Babóca. Filmvetítés.
2010.10.08. 17.00
Mese, mese mátka: mesemondás felnőtteknek
Atkár, Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
2010.10.05. 15.00
Meséről mesére. Gyermekrajz kiállítás megnyitója
2010.10.06. 15.00
Az aradi 13-ak. Kiállítás a könyvtár állományából
2010.10.07. 16.00
Lehet játszva is tanulni! Mire is jó a net? A tanulás lehetőségei az interneten
2010.10.07. 17.00
A billogtól a könyvig. Írástörténet röviden
2010.10.08. 18.00
"A játszótársam, mond akarsz-e lenni"? Családi vetélkedő irodalomról, zenéről,
képzőművészetről: Vidám családi vetélkedő - fókuszban a könyvvel
2010.10.09. 17.00
Legendák nyomában. Ismeretterjesztés mindenkinek DVD bemutatókkal.
2010.10.10. 10-18.00
Könyves vasárnap:Olvasni érdemes!
Meseíró verseny eredményyhirdetése, felolvasás, szolgáltatások ismertetése, megbocsátás
napja, gyermek színjátszók előadása
Balaton, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.09. 14.00
Óperencián túúúl... Mese és játék családoknak.
Boldog, Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
2010.10.04. 13.30
„Érik a szőlő” Énekes, játékos szüreti műsor.
Gyermekfoglalkozás a Baba-Mama Klubosok és Óvodások számára
Bükkszenterzsébet, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 9.30
Könyvlapozó kicsiknek-nagyoknak: Zenés állatvilág. Lázár Attila bábszínész előadása
Domoszló, Községi Könyvtár
2010.10.04. 17.30
Gyógyító gyermekmesék. Bimbó Zoltánné előadása szülőknek, pedagógusoknak
2010.10.05. 15.00
Unokáink sem fogják látni. Beszélgetés és a kiállított grafikák bemutatása Árvainé Németh
Julianna helyi alkotó közreműködésével
2010.10.10. 14.00
Apu segíts nekem! Gyerekek kézműveskednek apukák segítségével
Megbocsájtás napja - rendkívüli nyitva tartás vasárnap
Ecséd, Községi Könyvtár
2010.10.04.
A bölcsőktől a bölcsekig. "Az alma és a fája" címmel családfa készítési verseny
meghirdetése általános iskolásoknak
2010.10.05. 14.00
A bölcsőktől a bölcsekig." Körül az apróság vidám mese mellett.."
Kóka Rozália meseműsora gyerekeknek : Katyika meg Matyika
2010.10.05. 17.00
A bölcsőktől a bölcsekig. Gyökereink címmel fotókiállítás megnyitása
Ecsédi családi fotók a 20. századból
2010.10.06. 17.00
A tibeti hangtálak és az egészség megőrzése. Egészséges család. Oláh Mary bemutatója a
hangmasszázs - terápiáról
2010.10.07. 10.00
Bölcső – nap: Baba- mama délelőtt
Mondókák, bölcsődalok, babamasszázs helyi védőnők vezetésével.
2010.10.07. 17.00
Szellemi vendégség. Vetélkedő felnőtteknek a fejtörő klub szervezésében
Témakör : család és szülőföld
Egerbakta, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 17.00
Régi mesterségek nyomában...
Kézműves foglalkozás a Vitkovics-ház művésztanárai közreműködésével.
Egerfarmos, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 13.00
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
Egerszólát, Községi Könyvtár – a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 15.00
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
VIDÉKI PROGRAMOK
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VIDÉKI PROGRAMOK
Feldebrő, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 14.00-17.00 Könyves Vasárnap
Nyitva tartás, játék, beszélgetés. Benne: Könyvlapozó kicsiknek-nagyoknak:
Zenés állatvilág. Lázár Attila bábszínész előadása
Füzesabony, VIK Füzesabony Könyvtár
2010.10.04. 10.00
"Zenede", Gobelin kiállítás. Népi hangszeren játszik Okos Tibor, a Gajdos népi együttes
tagja
2010.10.05. 10.00
"Mese, mese, mátka..." Vetélkedő gyerekeknek
2010.10.06. 14.00
"Játszóház" Irodalmi játékok iskolásoknak
2010.10.07. 10.00
"Mesetarisznya" Író-olvasó találkozó Gál Halász Anna írónővel
2010.10.08. 10.00
"Gazdálkodj okosan..." Ingyenes hiteltanácsadás.
2010.10.10. 10.00
Könyves Vasárnap Ingyenes beiratkozás, ingyenes internet használat,
"Fakanállal netre fel..."
Gyöngyös, Vachott Sándor Városi Könyvtár
2010.10.04. 9.00-18.00 "Olvas a család" Fotópályázat.
Családi rejtvényfüzet. Irodalmi rejtvények a család minden tagjának
Fűben, fában orvosság. Gyógytea- kóstoló:
Megbocsátás hete
Egész héten ingyenes beiratkozási lehetőség.
2010.10.05. 9.00-12.00 Bach virágterápia, kineziológia. Önismereti játék, szaktanácsadás.
Vendégünk: Salgáné Kósik Anikó, kineziológus, Bach virágterapeuta
Grafológus a könyvtárban. A kézírás elemzése.
"Ne csak éveket adj az életedhez, hanem vigyél életet az éveidbe"
Ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés beiratkozott olvasóink számára
2010.10.05. 9.00-18.00 A zene gyógyító ereje. Meditáló, relaxáló zene egész nap a Zenei részlegben
Táplálékod legyen gyógyítód! Könyvkiállítás a legfrissebb egészségügyi könyvekből
2010.10.08. 17.00
Fókuszban a családfa: Kutatási technikák, gyakorlati tanácsok a családfa kutatásához
Vendégeink: : Berkes József Magyar Országos Levéltár; Dérné Jakosits Ildikó
anyakönyvvezető; Juhász Ferenc kanonok-plébános; Szollár János helytörténész
2010.10.10. 11.00
Könyves Vasárnap Rendkívüli nyitva tartás, ingyenes beiratkozás és internetezés
Ünnepélyes eredményhirdetés, kiállítás megnyitása
Irodalmi játék egy percben
Ingyenes tárlatlátogatás: Herman Lipót festménykiállítás, Huszár Lajos Éremtár
Gyöngyöstarján, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.05. 15.00
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
Hatvan, Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2010.10.04-10.
Megbocsát hete! Az Őszi Könyvtári Napok ideje alatt elengedjük a késedelmi díjat.
Ajándékozza meg szeretteit könyvtári tagsággal! Ingyenes a beiratkozás.
2010.10.05. 18.00
Volt egyszer egy Zenebutik! Juhász Előd zenetörténész legújabb könyvének bemutatója
2010.10.07. 18.00
Legyen az egészség is hungaricum! Bemutatkozik a Béres Gyógyszergyár Rt.
2010.10.08. 18.00
Kocsis Albert Emlékkoncert. Vendégünk: Kocsis Ildikó hárfaművész
2010.10.09. 11.00
Varázslatos tündérszirom. A Miskolci Csodamalom Bábszínház előadása
2010.10.10. 9.00-12.00 Könyves Vasárnap Hatvanban
Meseház. Játszóház kicsiknek és nagyobbaknak
Heves, HVMKI Könyvtár Tagintézmény
2010.10.04. 16.00
"Találékony család" Kincsek a padláson, a családi könyvtár ritkaságai
Kiállítás
2010.10.04. 17.00
"Szereti Ön Erkelt ?" Zenei est családoknak
2010.10.05. 16.00
"Varázslatos természet" Alkot a család
2010.10.07. 16.00
"Irány Brüsszel" Gazdálkodik a család. UNIÓ-s vetélkedő
2010.10.10. 9.00
"Könyvtárban a Család" Kreatív foglalkozások
Hevesaranyos, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 17.00
Olvasójeggyel színházba – a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
2010.10.05.
"Izgő-mozgó" – meseház. A BSK Ciróka köre Hevesaranyoson
2010.10.10.
3 sikerkönyv - 3 ajándék. Irodalmi délután Wolf Dance közreműködésével
Családi vetélkedő.
VIDÉKI PROGRAMOK
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VIDÉKI PROGRAMOK
Istenmezeje, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 9.30
Olvasójeggyel színházba – a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
Maklár, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.06. 15.00
Régi mesterségek nyomában...
Kézműves foglalkozás a Vitkovics-ház művésztanárai közreműködésével.
Mátraballa, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 11.00
Olvasójeggyel színházba – a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
Mezőszemere, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 16.00
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
Nagyfüged, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 15.00
Könyvlapozó kicsiknek-nagyoknak: Zenés állatvilág. Lázár Attila bábszínész előadása
Nagyvisnyó, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 14.00
Régi mesterségek nyomában...
Kézműves foglalkozás a Vitkovics-ház művésztanárai közreműködésével.
Nagytálya, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.08. 13.00
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
Novaj, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.06. 15.30
Vándormanók – a Galagonya Bábszínház előadása
Ostoros, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.05. 9.00
Könyvlapozó kicsiknek-nagyoknak: Zenés állatvilág. Lázár Attila bábszínész előadása
Pétervására, Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár
2010.10.06. 17.00
"A költészet a gondolat és a zene kombinációja"
Előadó: Dinnyés József előadóművész "daltulajdonos"
2010.10.08. 15.00
"Kaland és szórakozás" Játékos irodalmi vetélkedő kicsiknek és nagyoknak
Recsk, Nagyközségi Könyvtár
2010.10.05. 9-13.00
"Ép testben ép lélek" Egészségünk védelmében:Göböly Ildikó - előadás a homeopátiáról.
Heves Megyei Diabetesz Szövetség: - vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-mérés, gyógytea kóstolás.
2010.10.05. 17.00
"Ép testben ép lélek" Meghívott vendég: Agócs Gergely, Hagyományok Háza munkatársa
Szajla, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.04. 11.00
Olvasójeggyel színházba – a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
Szilvásvárad, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.05. 13.00
Régi mesterségek nyomában...
Kézműves foglalkozás a Vitkovics-ház művésztanárai közreműködésével.
Váraszó, Községi Könyvtár - a BSK mozgókönyvtári szolgáltató helye
2010.10.07. 17.00
Olvasójeggyel színházba – a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása
Verpelét, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár
2010.10.05. 10.00
"Gémóver" - Vagy mégsem? Kezelhetőbb gyerekek - biztonságosabb iskolák : resztoratív
gyakorlatok az oktatásban. Vendégünk: Negrea Vídia
2010.10.06. 14.00
Feleség! Legfontosabb az egészség! Egészségnap a könyvtárban
2010.10.07. 16.00
Meseszer avagy Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál...
2010.10.10. 10.00
"Hogyan (ne) legyünk tökéletes család?" vidám családi vetélkedő
"Jaaajj, de jó a habos sütemény!" Süteménysütő verseny
2010.10.10. 11.00
"Rózsaszín banánhéj" Író-olvasó találkozó Kavisánszki Máriával
Öltésről öltésre, szemről szemre, generációról generációra
Kiállítás egy nagymama, a lánya és az unoka kézimunkáiból

VIDÉKI PROGRAMOK
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Kipróbáltuk, ajánljuk
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából

Felnémeti Szüret régen - és ma
A ma már Egerhez tartozó Felnémet valamikor önálló település volt, gazdag, csak rá jellemző kultúrával, népviselettel,
szokásokkal. Mint minden földműveléssel, szőlőtermesztéssel foglalkozó településnek, így Felnémetnek is fontos
eseménye volt az őszi betakarítás, a szüret.
…RÉGEN
Évszázadokkal korábban, október elején az
elöljáró
jelképesen
megnyittatta
a
hegykapukat, jelezve, hogy most már
kocsival, lóval is be lehet hajtani a
dűlőutakra. Ezt megelőzően azonban a
felnémeti gazdák már javában készülődtek.
Kiforrázták a hordókat, megerősítették az
abroncsokat, a kádakat, dézsákat kihordták a
pince, vagy kamra elé. A szedők – rokonok,
szomszédok, barátok – kora reggel a
szőlősgazda házánál gyülekeztek, s még alig
pirkadt, mikor a kocsioldalra ülve a szüretre
indultak. A szüretelőket illett megvendégelni,
általában ebédre bográcsban paprikást főztek,
otthon sütött, zsíros pogácsával, lepénnyel,
rétessel, tavalyi borral kínálták a segítőket. A
szüretet mulatsággal zárták. Ezek a
mulatságok lovas felvonulással kezdődtek, s
bállal értek véget. Fiatal lányok vitték a megszentelt koszorút, amelyet a menet végén, a megszentelt ételnek kijáró
tisztelettel fogyasztottak el. A báltermet szőlőfürtökkel ékesítették, s aki lopott a fürtökből, annak büntetést kellett
fizetnie. Az ünnepséget hajnalig tartó tánc követte.
…MA
A ma itt élők - és nemcsak a tősgyökeres felnémetiek, hanem az újonnan ide települt lakosok közül is sokan - úgy
érezték, éreztük, hogy ezek a hagyományok, értékek nem szabad, hogy elfelejtődjenek, újjáélesztésük nem csak
hagyományőrző, de közösségformáló is lehet. Ilyen gondolatokkal született meg a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány,
hogy segítse, szervezze, tartalommal töltse meg a hagyományok tiszteletét. A Bródy Sándor M.V.K. 2 sz. Felnémeti
Fiókkönyvtára a kezdetektől részt vett az Alapítvány munkájában, helytörténeti dokumentumok gyűjtésével,
feltárásával, rendezvények szervezésével. 1994-ben került sor az első Felnémeti Szüreti Napok rendezvénysorozatra,
amely a könyvtárban minden évben egy-egy kiállítás megnyitásával kezdődik. Az eltelt évek alatt volt itt Felnémeti
Életképek címmel fotókiállítás, Népviseleti kiállítás, helyi fafaragók, kézimunkák, gobleinek bemutatója, de vendégünk
volt Dr. Lőkös István irodalomtörténész, Dóra Zoltán Lőrincze-díjas nyelvész, és több helyi civilközösség.
A könyvtár nem csak a kiállítások szervezésében, rendezésében vállal szerepet, helyet ad a fellépők, zenekarok,
táncosok, készülődéseinek, fogadásának. Az új szüreti felvonulók között a helyi óvodásoktól kezdve a nyugdíjasokig
szinte minden itt élő részt vesz, s a hagyományokhoz hűen a rendezvény „mulatsággal”, bállal zárul.
Úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények nem csak a hagyományok ápolását, őrzését segítik elő, a legfontosabb, hogy
emberi kapcsolatok, közösségek születnek, generációk kerülnek közelebb egymáshoz. Hiszem, hogy a
hagyományőrzésnek ez a módja sokáig megmarad, és unokáink is „látni fogják”.
Vitkóczi Jánosné könyvtáros, BSK 2. sz. fiókkönyvtár

Képzés, továbbképzés
GYERMEKKÖNYVTÁRI DIS-KURZUS
módszertani műhely gyermekekkel foglalkozó Heves megyei könyvtárosoknak
Folytatjuk műhelymunkánkat, a Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS-t. Reméljük, ismét tudunk valami újat, érdekeset,
munkátokban jól hasznosíthatót megmutatni, vagy ha éppen magatok is csináltok hasonló programokat, akkor egy kicsit
a mi ízesítésünkkel felkínálni. Szeretettel várunk mindenkit egy jókedvű, derűs együttlétre, tapasztalatcserére.
Időpont: 2010. október 4. hétfő
Témánk: családi játékok, családi mulatságok a könyvtárban. Vezeti: Pappné Demeter Magdolna drámapedagógus
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (3300 Eger, Bartók tér 6. I. em.)
A részvétel ingyenes. A részvételi szándékról visszajelzést kérünk szeptember 30-áig: a gyermekkönyvtárba
tel:36/310-363 vagyFarkas Márta fmarta@brody.iif.hu, 20/546-1826; Komlóné Szabó Ágnes szaboagi@brody.iif.hu,
30/500-9443. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Népmese napja
Óriási mesekincset hagyott ránk a múlt.
A társadalmi változások révén a népmesék hagyományos útja – mellyel a hallgatóhoz
juthatott – egyre szűkebb lett, azzal fenyegetve, hogy elvész. Nem a mesék
halványodtak, hanem a valódi találkozások. A változásokra válaszul nagyjaink, a mese
jelentőségét és a helyzet súlyosságát mérlegelve, az átörökítés új formáit keresték.
Benedek Elek jókora csokrot gyűjtött össze és hagyott ránk ebből a sok színben pompázó
világból. A jó 100 esztendő elmúltával is csorbítatlanok érdemei. Ő a népmeséből
született gyermekmese igazi megteremtője, és az első színpadi mesemondónk is. Ennek
elismeréseképpen a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, az Ő tiszteletére
ünnepeljük születése napján a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket.
A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem elődeink ránk örökített bölcsességének
gyöngyszemei. A népmesék kincsestárában tudást és erőt kap kis és nagy küzdelmeihez
az, aki megdolgozik érte. Akárcsak régen, ma is öreg és fiatal, küzdő és pihenő mást hall
meg a meséből, és másra használja. Ez a mindent járó malmocska a nyitott szemre, fülre,
szívre vár.
Ebben az évben a Magyar Olvasástársaság „A családi olvasás éve” jegyében ünnepli A
népmese napját. A VI. Országos népmese konferencia helyszíne Százhalombatta, a
rendezvény társszervezője a Hamvas Béla Városi Könyvtár. Benedek Elek születésnapját
számos határon túli vendéggel ünnepeljük, hagyományteremtő szándékkal megkezdjük egy-egy kiválasztott népcsoport,
nemzetiség kiemelt bemutatását. A 2010-es rendezvény vendége a Drávaszög és a hazánkban élő horvát nemzetiség.
Könyvtárunk, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, ahogy az előző években is minden alkalommal,
csatlakozik a felhíváshoz. Mi az ünnepet szeptember 25-én tartjuk. Programunk hagyományosan a "Gyere, mondok mesét neked"
Családi program, ahová kortól függetlenül mindenkit hívunk és várunk. Mesét mondanak városunk, megyénk neves, tiszteletre méltó
polgárai, akik ez idáig mindig örömmel tettek eleget felkérésünknek.

Felkérjük az iskolák, könyvtárak, közintézmények vezetőit és elhivatott munkatársait, valamint a családok
apraját-nagyját, hogy forduljanak ezen alkalomból a mesék felé. Mondjuk, hallgassuk, olvassuk és játsszuk,
éljük a mesét! Áldozzunk időt, teremtsünk alkalmat, hogy örökéletű meséink hangján megszólalhasson a múlt és
jelen bölcsessége, a csodák nevetéssel, bátorsággal és erővel tölthessenek el! Szólaljon meg a mese a maga
hangján, hogy gazdagodhassunk tudással, egészséggel és csodatevő örömmel!

Pályázati felhívás
A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak
támogatására. Beérkezési határidő: 2010. október 20.
Pályázatot nyújthatnak be: Hazai: egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai,
valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak.
Pályázni a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005.
(VII. 18.) NKÖM rendelet 1. § 2/a-f szakaszának megfelelő muzeális dokumentumok restaurálására lehet.
A Részletes kiírás olvasható a www.nka.hu oldalon.

Pályázati felhívás települési rendezvények, programok támogatására
Kiíró: Humán-Innov Szolgáltató Kft. Határidő: 2010. november 15.
A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló települési rendezvények támogatása, melyek
hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos
eltöltését.
Pályázatot nyújthatnak be
- települési és területi önkormányzatok, iskolák, óvodák, kulturális és egyéb intézmények,
- civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, melyek gyermekek/fiatalok közösségeit fogják össze, illetve e
célcsoportnak szolgáltatásokat biztosítanak, rendezvényeket, programokat szerveznek
A projektben pályázott rendezvények ideje: 2011. április 1. - 2011. szeptember 30.
További információ: www.humaninnov.hu oldalon, valamint a palyazat@humaninnov.hu e-mailcímen, s a +36-70310-1201-es és a +36-70-314-4958-as telefonszámokon kérhető.
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Hírek, információk
A Könyvtári Felzárkóztató Pályázat eredményei Heves megyében
Gyöngyös Város Önkormányzata
388.000 Ft
Hatvan Város Önkormányzata
204.000 Ft
Ludas Község Önkormányzata
56.000 Ft
Tiszanána Község Önkormányzata
85.000 Ft
Verpelét Nagyközség Önkormányzata
267.000 Ft
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
56.000 Ft

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett INFOTÉKA - Nevelési-oktatási intézmények
tanórái, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
vezetésével című Európai Uniós pályázatát 49 198 348,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A pályázat 16
nevelési, oktatási intézmény bevonásával jött létre.
A pályázat kódszáma: TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0077
A pályázat időtartama: 2010. szeptember 1- 2011. augusztus 31.
Gratulálunk a nyerteseknek.

Fénymásoló jutányos áron
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 10 000 Ft/készülék áron kínál 2 db leselejtezett KONICA MINOLTA
28GFKNC 216 típusú nagyméretű fénymásoló gépet. A gépek műszaki állapota megfelelő. Igény esetén a könyvtár
vállalja a gépek házhozszállítását.
További információ: Czank László 06/30/433-4163.

Heves Megyei Integrált Könyvtári Rendszer
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár módszertani segítséget nyújt mindazon Heves
megyei könyvtárak és mozgókönyvtári szolgáltató helyek számára, akik szeretnének
csatlakozni az e-Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves Megyei hálózatához.
A csatlakozással lehetőség nyílik az egyes könyvtárak állományának elektronikus
feldolgozására, webes felületen való keresésére, a kölcsönzési és olvasói nyilvántartások
gépesítésére.
A csatlakozás ingyenes, feltétele számítógép és Internet elérés megléte.
Az egyes könyvtári adatbázisok tárhelyét a Bródy Sándor Könyvtár szerver számítógépe
biztosítja. Az adatok feltöltése helyi adatrögzítéssel történik.
A Bródy Sándor Könyvtár megszervezi a jelentkező könyvtárak munkatársainak csoportos továbbképzését, kérésre
egyéni segítséget is nyújt. A továbbképzések már ősszel elkezdődnek, várhatóan egri, hatvani, gyöngyösi, hevesi
helyszínnel.
Kérjük a kollégákat, hogy csatlakozási szándékukat hivatalos levélben 2010. október 15-ig jelezzék címünkre, valamint
azt is, hogy melyik továbbképzési helyszínen szeretnének részt venni az oktatáson.
Címünk: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.
További információ: Farkas Márta fmarta@brody.iif.hu, 20/546-1826; Komlóné Szabó Ágnes szaboagi@brody.iif.hu, 30/500-9443;
Módszertani Osztály tel.: 36/517-576.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúrafejlesztése - „Tudásdepó expressz”

Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés
Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár vezetésével
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065

KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja ISSN 1416 3535
Kiadja: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: 36/516-632, Fax: 36/516-596 http://www.brody.iif.hu
Felelős kiadó: Tőzsér Istvánné igazgató
Szerkeszti: Farkas Márta fmarta@brody.iif.hu; Komlóné Szabó Ágnes szaboagi@brody.iif.hu
Módszertani Osztály Tel.: 36/517-576, 20/546-1826 Megjelenik: negyedévenként. Készült 220 példányban .

