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A Heves megyei könyvtárosok lapja

2008. március

A vaskályhától a távirányítós ablakig
A tartalomból

(Megújult a felnémeti fiókkönyvtár)

Bod Péter
könyvtárhasználati verseny

Örömhír volt 2006 ıszén, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. sz.
(felnémeti) fiókkönyvtárát egy nagy beruházás részeként felújítják.

Emlékszem, amikor szinte napra pontosan 1 évvel ezelıtt költöztettük a könyvtárat.
Fényképes levél
Az épületben már nem volt más csak a bedobozolt könyvek halmaza. A
Nagytályáról
könyvtárterem siralmas képet nyújtott, vizes, dohos falaival, beázott mennyezetével,

és szinte elképzelhetetlennek tőnt, hogy ebbıl a lepusztult épületbıl majd korszerő
Internet roadshowra indul
könyvtár
lesz. Eszembe jutottak az elsı évek, amikor egyetlen vaskályha próbálta
a Bródy Sándor Könyvtár
befőteni
a
80 négyzetméteres termet; a téli hidegek, a befagyott ablakok, a kabátban,

sietve
kölcsönzı
olvasók. A favágás, szénhordás, s a kályhával vívott csatáim, amely
Ifjú „könyvmolyok”
bizony
nem
mindig
akart engedelmeskedni, s ilyenkor meleg helyett füstöt „ontott”.
Feldebrın
Szóval
voltak
nehéz
pillanatok, de örömtelik is; az író-olvasó találkozók, a sikeres

kiállítások,
a
Szüreti
napok rendezvényei és az egyre gyarapodó olvasók: idısek,
Mozgókönyvtári
gyerekek.
A
könyvtár
komoly múlttal rendelkezik, hiszen a régi jegyzıkönyvek
munkatársak
tanúsága
szerint,
1891.
április 12-én az akkori Felnémet község három lelkes
továbbképzése
„elöljárója” úgy határozott, hogy alakuljon meg egy népkönyvtár a településen. A

budapesti Franklin Társulattól 194 kötetet rendeltek, lerakva ezzel a könyvtár alapjait,
Veszíts el egy könyvet!
s ha legtöbbször mostoha körülmények között is, de attól kezdve mindig mőködött itt
könyvtár. Sokat vándorolt, volt a községházán, a tőzoltószertárban, a rendırség
épületében, az óvodával és az iskolával közös helyiségben, de mindig nagyon jó szakemberek irányítása alatt, ezt
mutatták az itt ırzött dokumentumok, igényesen válogatott könyvek.
Mindezt azért írtam le, hogy kicsit
érzékeltessem mit jelent nekem s az itt
élıknek a megújult könyvtár: a kulturált
kiszolgálóhelyiségek,
a
korszerő
világítás, a modern technika, az ide
tervezett bútorok, és a leglátványosabb
elem, a galéria, melynek beépített
vitrinjében ott van egy kis „múlt”
Felnémet életébıl, a régi kiállítások
emlékébıl.
Úgy érzem a most átadott korszerő,
modern épületben a régiek álma is
megvalósult: az egykor megálmodott
könyvtár méltó otthonra talált.
Vitkóczi Jánosné könyvtáros

„Hopp Juliska!” A Babszem Jankó
Gyermekszínház elıadása a felújított
könyvtárban
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Bod Péter könyvtárhasználati verseny Hatvanban
„ Amíg csak ember él a Földön, megtudnivalót, kutatnivalót mindig talál a maga számára és a többi ember hasznára.”
Rockenbauer Pál természettudós sorai jól jellemzik a február
22-én Hatvanban megrendezett Bod Péter könyvtárhasználati
verseny megyei fordulóját. Erre a vetélkedıre tizenöt éve
jelentkezhetnek a tanulók. Olyanok részvételére számítanak,
akik nyitottak az újra, és örömmel végigélik a felfedezés
izgalmát. A kérdéseket összeállító könyvtáros tanárok
gondoskodnak arról, hogy a részvevık élményekkel
megrakottan, jó hangulatban térjenek vissza napi
teendıikhez.
Hogy is zajlik ez a verseny?
Két korcsoportban mérhetik össze tudásukat a versenyzık.
Az I. kategóriába tartoznak a 7-8. osztályosok, a II.
kategóriába a 9-10. osztályosok.
A verseny két fordulóból áll.
A szóbeli forduló a projektmódszert alkalmazza. Mindazt a
könyv- és könyvtárhasználati tudást, amelyet a diákok az
elızı évek során elsajátítottak, kell alkalmazni egy adott célfeladat eléréséhez. (pl. plakát, képeslap, meghívó készítése
az adott témában) A 9-10. osztályosoknak idén meghívót kellett készíteniük a Nyugat címő folyóirat elsı éves
születésnapjára. Az általános iskola 7-8. osztályosai pedig Mátyás és a reneszánsz témakörében kaptak címeket házi
dolgozat készítéséhez. A versenyzıket a könyvtár dokumentumai segítették a feladat megoldásában. Ehhez minden
könyvtárhasználati ismeretre szükségük van a diákoknak. A feladatban megtalált kulcsszó felismerése után a
kézikönyvtár állományában jelenlévı dokumentumok alapján dolgoztak. A gyorsabb tájékozódást segíti, ha jól ismerik
a lexikonok, szótárak, enciklopédiák, kronológiák, atlaszok tájékoztató apparátusát. A feladat megtervezésétıl kezdve a
végrehajtáson át egészen az eredmény prezentációjáig érvényesül a spontaneitás éppúgy, mint a tervszerőség.
E módszer segíti az önálló ismeretszerzı képesség fejlıdését és az élethosszig tartó tanulás iránti igényt. Itt a tanulás
örömforrás és élmény. A tanulási formák együttes alkalmazása biztosítja a leghatékonyabb tanulást, s a legtartósabb
tudást. E módszer nem csupán tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelésének,
személyiségfejlesztésének hatékony eszköze. A munka prezentációját végighallgathatták a kísérı tanárok. Felemelı
élményben volt részünk. Láthattuk, hogy a tanulók otthonos biztonsággal mozogtak a könyvtár dokumentumai között.
Jól tudtak szelektálni a felhasználható könyvek közül. A felkészülés során használt dokumentumokból szakszerő
irodalomjegyzéket készítettek. Színesen, szabatosan adtak számot tudásukról, meggyızıdhettünk gazdag szókincsükrıl;
illusztrációt is mutattak az adott témában. Megfogalmazták azt is, hogy milyen jó hangulatban készültek fel a feladatra,
mennyire átélték, s milyen szívesen éltek volna abban a korban, ahová most idıutazást tettek a könyvtári
dokumentumok segítségével. Az írásbeli feladatsor kidolgozására 90 percet kaptak a tanulók. A kérdéseket az
országos versenybizottságtól kapta meg zsőri a megyei verseny kezdete elıtt néhány perccel. Ugyanabban a témakörben
kellett kitölteni a feladatlapot, mint a szóbelin. Az a tanuló tudott gyorsan, frissen dolgozni, aki jól eligazodott a
könyvtár állományában. A megoldásban ugyanis segítségükre voltak a polcon lévı könyvek. Ám hogy épp melyikben
van a válasz, azt az eddig megszerzett könyvtárhasználati ismereteik alapján tudták eldönteni. Ezúton is bátorítom a
könyvtárostanár kollégáimat, hogy nevezzenek diákokat erre a versenyre. Hiszen a felkészülés során sokféle képesség
fejlıdik, csiszolódik a tanulókban. Az így megszerzett tudást
az élet más területein is hasznosíthatják.
Csatóné Poczok Katalin
Az egri Sancta Maria Leánygimnázium könyvtáros tanára
A verseny gyıztesei:
I. kategória (7-8. osztályosok)
1. helyezett Varga Boglárka (Eger)
2. helyezett Sellyei Diana (Eger)
3. helyezett Sinka Anita (Eger)
II. kategória (9-10. oszályosok)
1. helyezett Dósa Anna (Heves)
2. helyezett Pataki Orsolya (Gyöngyös)
3. helyezett Majoros Henrietta (Eger)
A Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei döntıjét
ebben a tanévben az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete hirdette meg. Köszönjük a verseny helyszínéül adó könyvtárnak a
pedagógiai és könyvtárszakmai segítı-támogató-bíztató munkát, amivel eredményessé és sikeressé tette a 2008. február
22-én versenyzı 16 tanuló munkáját!
Melykóné Tızsér Judit könyvtáros tanár, Hatvan
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Pályázatok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
"Felzárkóztató pályázat"
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelı támogatásból 10
%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg
elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus
dokumentumokra költött összegeket is.)
Az országos átlag 2007-ben az elızetes statisztikai adatok szerint:
• községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
• városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplı községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai:
• 2007-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
• A 2007. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2007. évi községi és városi
könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt
elköltötték.
• A 2008. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az elızı évit, vagy egyenlı
azzal.
• A 2008. évi költségvetésben szereplı állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az
önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2008. évi költségvetésben szereplı
állománygyarapítási összeg.)
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülı könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a
pályázatban nem vehetnek részt.
A pályázaton elnyerhetı összeg: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. sz. mellékletének 7.
pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet
értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhetı
minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.
2.
3.

4.
5.

A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
(Lásd: az őrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
A könyvtár 2008. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét,
vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási
összegét.
Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2007. évi állománygyarapítási elıirányzatát, és a ténylegesen
állománygyarapításra költött összeget.
Hiteles határozat-kivonatot a képviselı-testület döntésérıl, amely tartalmazza:
o az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül
kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
o a képviselı-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenı pályázati őrlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban, kizárólag
postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelıen a területileg illetékes Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága, Fejezeti
Pályáztatási Osztályának.
A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhetı. A pályázati őrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest,
Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhetı, valamint az OKM honlapjáról letölthetı a http://www.okm.gov.hu
címrıl.
A pályázat postára adásának határideje: 2008. április 18.
A pályázaton elnyerhetı támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok
által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás
felhasználásnak elkülönített, napra kész nyilvántartásáról, az ellenırzésre feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenırzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésére bocsátásáról. A támogatások
felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított
elıirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.
Dr. Hiller István
miniszter
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Mozgókönyvtári hírek
Fényképes levél Nagytályáról
Örömmel mondhatom, hogy mi, nagytályaiak is birtokba
vehettük új könyvtárunkat! Nem mondom, hogy egyszerő
volt, de biztosan állíthatom, hogy megérte!
2007. március 1-jétıl lettem a község könyvtárosa, attól a
hónaptól kezdve, amikortól könyvtárunk a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató
helyeként kezdett mőködni.
A munka elkezdıdött!
Elıször
leselejtezésre
kerültek
az
elhasználódott,
megrongálódott, tartalmában elavult könyvek. Ebben a
munkában rengeteg segítséget kaptam Farkas Mártától,
valamint Komlóné Szabó Ágnestıl (BSK Módszertani
Osztály).
Innentıl kezdve negyedévente érkeztek – és persze azóta is
érkeznek - Kulcsárné Marika jóvoltából – a letétbe kapott
könyvek,
hangzó
anyagok,
melyek
folyamatosan
cserélıdnek az olvasói igényeket figyelembe véve. Továbbra is óriási problémát jelentett azonban a könyvtári helység,
amely nagyon kicsi, korszerőtlen volt, egyszóval alkalmatlan a könyvtári feladat ellátására. Lovasi Ferenc polgármester
úrtól ígéretet kaptunk egy tágasabb, olvasóbarát könyvtár kialakítására, mely idén megvalósulhatott. 2007.
decemberétıl folytak a munkálatok, amelyben a képviselıtestület is tevékeny részt vállalt – a költöztetésben, sıt a
takarításban is.
2008. február 5-én már megújult, barátságos környezetben
várhattam az olvasókat három Internetes számítógéppel (a
régi helyen csak egy gép állt az olvasók rendelkezésére). A
munkám megkönnyítésére én is kaptam egy számítógépet,
sıt Balajti Istvánné óvodavezetı jóvoltából már
multifunkciós géppel is rendelkezik a könyvtár.
Örömmel mondhatom, hogy egyre több olvasó kíváncsi ránk
a kicsiktıl egészen a nyugdíjas korosztályig. Köszönöm az
óvónıknek is, hogy segítik a munkámat, azzal, hogy a
gyerekeket a könyvek szeretetére nevelik, akik így már
óvodás korukban rendszeres könyvtárhasználókká válnak.
Persze tennivaló mindig akad, s van is még mit fejlıdnünk
(állománybıvítés, bútorzat). De ilyen látványos kezdet után,
megtartva lendületünket a késıbbiekben is biztosan lesz
mirıl beszámolnom!
Lükı Katalin
Nagytálya

Internet roadshowra indul a Bródy Sándor Könyvtár
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár projektcsapata megyei Internet Roadshow-ra készül a tavaszi hónapokban.
Öt állomás, öt hét, öt falu. Március végétıl május végéig.
Nem az idén tesszük meg ebbe az irányba az elsı lépéseket, az elmúlt években már tartottunk néhány kistelepülésen
tanfolyamokat, Internet használati bemutatókat, amelyek elismerı fogadtatása meggyızött minket arról, hogy
munkánkat feltétlenül folytassuk.
2008-ban öt olyan településre szerveztük ki tanfolyamainkat, amelyek mozgókönyvtári szolgáltatásaikat a Bródy
Sándor Könyvtár segítségével szervezték meg, és biztosítani tudták a megfelelı számítástechnikai hátteret a tanfolyam
elindításához. A szervezésben fontos szerepet kaptak a helyi könyvtárosok, hiszen nekik kellett felhívniuk a helyi
lakosság figyelmét a tanfolyam adta lehetıségekre.
Intézményünk a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl kiemelt feladatának tartja, hogy segítse eligazodni az
állampolgárokat az információs társadalomban, hozzájáruljon a digitálisan még felkészületlen csoportok
felzárkóztatásához.
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Gyereksarok Egerfarmoson
az átrendezés után

A NET MINDENKINEK elnevezéső 20 órás könyvtári kurzusokon elsısorban a számítógépet eddig nem, vagy alig
használó felnıtt lakosság digitális képzettségének javítását szeretnénk elérni. A hallgatókat megtanítjuk a számítógép
alapfokú használatán túl az elektronikus levelezés fortélyaira, a különbözı keresési technikákra, az adatbázisokban való
tájékozódásra, az elektronikus ügyintézés lépéseinek elsajátítására. A tananyagban számos izgalmas és hasznos
weboldal bemutatása szerepel, de nem marad ki a szórakozás, chat, fórum, blog, zene, játék sem.
A roadshow állomásai: Egerfarmos, Mezıtárkány, Egerbocs, Bátor és Dormánd.
Kárpátiné Ézsiás Edit, BSK

Kipróbáltuk, ajánljuk
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából

Ifjú „Könyvmolyok” Feldebrın
Az elmúlt év ıszén a Nagy Olvashow programsorozat keretében országos pályázatot hirdetett a kecskeméti Katona
József Könyvtár. A „Kölyökolvasó” elnevezéső vetélkedı három fordulójának feladatai egy-egy szépirodalmi
alkotáshoz kapcsolódtak. A fejtörık megoldásához a történetek elolvasása, egy csipetnyi fantázia és játékos kedv
szükségeltetett.
A helyi bibliotéka kis olvasói közül tizenhárman jelentkeztek a versenyre. Közülük nyolcan – név szerint Csipkés
Bence, Francia Boglárka, Kovács Eszmeralda, Kovács Nikoletta, Kovács Szilvia, Rab Nóra, Riba Klaudia és Szılısi
Judit – sikeresen teljesítették a feladatokat, így ık elnyerték a „Kölyökolvasó” címet. Az ezzel járó oklevelet és az
ajándéktárgyakat a napokban vették át a könyvtárban a gyerekek. Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
jóvoltából egy-egy „Kölyökolvasó” feliratú pólót is kaptak az eredményesen versenyzık.
Egyébként a „Kölyökolvasók” nem elıször találkoztak a feldebrıi könyvtárban, s mint korábban most is többüket
elkísérték a szüleik is. A könyvtáros nemcsak az érdekes jutalmakat adta át a kis olvasóknak, hanem mesélt is nekik,
majd két csapatot alakítva az anyukákkal együtt mindannyian játékos versenyen vettek részt. A nagy sikert aratott
vetélkedın ezúttal a „Könyvmolyok” csapata gyızött.
Vadásziné Varga Éva könyvtáros, Feldebrı
A gyerekek lelkesedésén és játékos kedvén felbuzdulva, Éva új pályázatot hirdetett, amelyet jó szívvel ajánlunk a
kollégák figyelmébe! A szerk.

Ismét Legyél te is Kölyökolvasó pályázat
Az elmúlt évi Nagy Olvashow programsorozat keretében a fenti címmel meghirdetett országos pályázaton nyolc könyvtárunkba járó
általános iskolás diák szerepelt eredményesen. A nagy sikerre való tekintettel FELDEBRİ KÖZSÉGI KÖNYVTÁR helyi pályázatot
hirdet 6-14 éves gyerekeknek.
A feladat egy szépirodalmi mő elolvasása, s a hozzá kapcsolódó feladatok megoldása. A próbát sikeresen teljesítık elnyerik a
FELDEBRİI KÖLYÖKOLVASÓ címet, s a már mőködı Kölyökolvasó Klub tagjai lehetnek. A klubtagok rendszeresen találkoznak
a könyvtárban, ahol beszélgetnek az elolvasott könyvekrıl, kézmőves- és játékos foglalkozáson vehetnek részt, ami mindig „Éva
néni meséjével” kezdıdik.
Az olvasásra ajánlott könyveket elviheted a könyvtárból.
Leadási határidı: április 29. kedd
Francia Boglárka Kölyökolvasó varázsigéjével kívánok sikeres versenyzést!
Éva néni
„Ha nem megy az olvasás, ne keseregj, rá se ránts!
Menni fog, ha bízol benne, kezdd a vékonyabb könyvekkel!
Ez az én tanácsom, jó szórakozást kívánok!”
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Hírek, információk
Dokumentumvásárlási hozzájárulás
Tájékoztatjuk a dokumentumvásárlási támogatás igénybe vételére jogosult közgyőjteményi és közmővelıdési
dolgozókat, valamint az intézmények vezetıit, hogy a 2008. évi keretösszeget (10 000 Ft/fı) a megnyitottuk. A
támogatás felhasználása során a közoktatási tankönyvekre, szótárakra, lexikonokra, CD-kre, DVD-kre és az egyéb
magyar nyelvő könyvekre a cég 10 % árengedményt biztosítunk.
A 157/2000. (IX. 13.) kormányrendelet szerint a dokumentumvásárlási hozzájárulás az alábbi feltételekkel igényelhetı:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a kulturális törvény hatálya alá tartozó muzeális intézményekben, nyilvános
könyvtárakban, közlevéltárakban és közmővelıdési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban álló, teljes
munkaidıben és szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozókra (a továbbiakban: kedvezményezettek). E rendelet
alkalmazásában szakmai munkakör a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kulturális
közalkalmazotti munkakör, ide nem értve az egyéb közalkalmazotti munkakörök alatt szereplı gazdasági, mőszaki,
igazgatási szakalkalmazottakat, gazdasági, mőszaki, igazgatási ügyintézıket, ügyviteli alkalmazottakat, valamint a
mőszaki fenntartási, üzemviteli alkalmazottakat, továbbá a szakmunkásokat, segédmunkásokat, kisegítı
alkalmazottakat. (2) A hozzájárulást az a kedvezményezett veheti igénybe, aki a tárgyév január 1-én az (1) bekezdésben
felsorolt intézmények alkalmazásában állt.
Nem jár tehát az utalványkeret az egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok alkalmazottainak, mert munkájukat
nem közalkalmazotti jogviszony keretében végzik. S nem jogosultak a támogatás igénybe vételére a OKM által
összeállított "nyilvános könyvtárak jegyzékén" nem szereplı könyvtárak szakalkalmazottai sem.
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Könyvfesztivál
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán, 2008. április 24-tıl 27-ig immár 15. alkalommal kerül
megrendezésre. A fesztivál kezdettıl fogva kivételes médiatámogatást élvez, esztendırıl esztendıre közel 60000
látogatót és vásárlót vonz a 30 országból érkezı félezer kiállító standjaihoz, és a szakmai programokhoz. Az eddigi
gyakorlattól eltérıen idén az ugyancsak igényes környezetet és színvonalas munkakörülményeket biztosító Millenáris Jövı Háza lesz a Könyvfesztivál helyszíne, amelyen – a három és fél nap alatt – több mint 250 szakmai és
közönségprogram, valamint sok tízezer, többnyire kedvezményes áron megvásárolható kötet várja a látogatókat. A
Könyvfesztivál legsikeresebb programjai közé tartoznak minden évben a Könyvtáros Klub keretében zajló bemutatók,
konferenciák, melyek a rendezvény indulása óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztık Egyesülése közös szervezésében valósulnak meg. Ezúton Az MKE tisztelettel meghívja a kollégákat,
hogy vegyenek részt közremőködıként is a XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjának
programjában. A kiadók programjai mellett van szabad kapacitás a Könyvtáros Klubban könyvtárszakmai programok
lebonyolítására is. A rendezvény sikere érdekében az MKE a könyvtárosoknak 4000 db ingyenes belépıt biztosít,
melyeket az MKE megyei szervezetin keresztül lehet megigényelni.

Új könyvtári weboldal
Lırinci könyvtára már lassan fél éve új szolgáltatással várja olvasóit és a világhálón böngészıket. A
http://lorincikonyvtar.emagyarorszag.hu weboldalon útjára indították a könyvtár honlapját, melyen az általános
információk mellett web- és programajánlóval, valamint a könyvtári életet bemutató képgalériával töltötték fel
oldalaikat.

Mősorajánló
„S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.”
(Szabó Lırinc)
Lázár Attila az egri Harlekin Bábszínház UNIMA Diplomás mővésze, bábszínész és zenész. Számtalan nagy és kis
szerep megformálója, több produkció zenei közremőködıje, rangos szakmai elismerések birtokosa.
Mellékfoglalkozásban is mővészi tevékenységet végez LÓCI SZÍNPAD néven. Elıadásai egy vagy kétszereplısek.
Gyakori résztvevıje hazai és nemzetközi rendezvényeknek. (Játszott Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban,
Portugáliában, Nagy Brittaniában, Belgiumban, Franciaországban stb.) Számára a legfontosabb a párbeszéd, amely
létrejön nézı és elıadó között, mert úgy gondolja, az igaz mővészet nem más, mint kommunikáció egy jobb világért.
Levélcím: 3327 NOVAJ, István u. 21.
Telefon, fax: 36/556-257
Mobil: 30/3572645; 30/3555822
E-mail: lociszinpad@gmail.com
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Személyi hírek
Nyugdíjba vonult a pétervásárai könyvtár igazgatónıje
Czenthéné Bozó Erikát, a Szántó Vezekényi Könyvtár nemrég nyugalmazott vezetıjét nemcsak Pétervásárán, hanem a
városkához közeli településeken is jól ismerik kicsik és nagyok. 2007 karácsonyakor vehette át az önkormányzat által
alapított Pétervására Szolgálatáért oklevelet és az azzal járó elismerést, amelyet másodszor ítéltek oda olyan
személynek, aki évtizedeken át sokat tett az ott élıkért. Erika 1982-tıl vezette a pétervásárai könyvtárat. Munkája során
egymás után írta a sikeres pályázatokat, amelyeknek eredményeként megújult a teljes könyvállomány, s a
könyvtárépület is. A számítógépek és az Internet elterjedésével a könyvtárban is megjelentek az új informatikai
eszközök, a nagyobb ünnepek elıtt szervezett játszóházakba egyre több gyermek és szülı kapcsolódott be, de sok fiatal
egyszerően csak azért nyitott be nap mint nap az épületbe, hogy legyen kivel beszélgetni a napi gondokról.
Az elismeréshez gratulálunk, további jó erıt, egészséget, aktív nyugdíjas éveket kívánunk!
(Kollégánkkal nyugdíjazása alkalmából a Heves Megyei Hírlap készített interjút. A cikk a következı weboldalon
olvasható: http://hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2008.01.08&r=251&c=651449.)

2007-ben Heves megye könyvtáraiból több kollégánk is nyugdíjba vonult, akiknek szeretnénk megköszönni a
könyvtárban eltöltött évek munkáját és kívánunk számukra további jó erıt, egészséget, aktív nyugdíjas éveket!
Molnár Istvánné Abasár, Oravecz Barnáné Balaton, Székely Miklósné Detk, Gáspár Imre Gyöngyöshalász, Homor
Lászlóné Heréd, Bíróné Kelemen Erika Kál, Kovács Györgyné Mátraderecske, Sajtos Dezsıné Mezıtárkány, Zsák
Ferencné Rózsaszentmárton.

A Heves megyei települési könyvtárak új munkatársainak neve és elérhetısége megtalálható az alábbi címen:
http://www.brody.iif.hu/megye/adattar.htm
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató helyein dolgozó munkatársak neve és
elérhetısége a http://www.brody.iif.hu/megye/adattar2.htm címen olvasható.

Dr. Martinovitsné dr. Kutas Ilona: Betegségem és egészségem története (Mint a rák:
Visszafelé kell kimászni a RÁKból!) c. könyv szerzıje, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
nyugalmazott könyvtárosa 2008. március 19-én, életének 64. évében, türelemmel viselt hosszú
betegség után elhunyt.
Az MKE Heves Megyei Szervezete nevében szomorú szívvel búcsúzunk kollégánktól,
emlékét megırizzük.
„Martinovitsné Kutas Ilona írása … nem csupán betegségének története, hanem – a modern
regényírás és film idıugrató divatja szerint – egész életének mozaikszerő története. Joggal
viselhetné a magyar irodalomtörténetbıl ismert Pályám emlékezete címet.” (Péter László)

Sajtó- és webfigyelı
Marton Erika: Lobbizás, avagy hogyan adjam el a könyvtáramat. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 17. évf. (2008) 2.
sz. pp. 40-44. A cikk 10 pontban határozza meg a lobbizás szabályait:
 Ne panaszkodj!
 Keresd, ami a döntéshozók szempontjából fontos!
 Legyél egyszerő és világos!
 Kerüld a bonyolult szakmai érveléseket!
 Ne akarj mindenben elsıre gyızni!
 Találd meg a megfelelı személyt és alkalmat!
 Ne add föl a jog- és szakszerőséget, de törekedj a megoldásra!
 Használd a megbízható „közvetítık” segítségét!
 Ne költségvetési tárgyalások elıtt kezdj lobbizni!
 Ami fontos, annak mindig legyen írásos nyoma!
Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár új olvasásnépszerősítı játékot indított Veszíts el egy könyvet!
címmel. A várost és környékét jó kis könyvek lepték el, de a játék pár nap alatt túllépte a város határait. Az elsı
könyveket az orosházi könyvtárosok veszítették el, ma viszont már az olvasókon a sor, hogy újabb könyveket
veszítsenek el ott, ahol éppen járnak. Nem kell, hogy új legyen, nem kell, hogy drága, egy a lényeg: olyan könyvet
veszítsünk el, amit tényleg jó szívvel ajánlanánk másnak olvasásra. Az orosháziak bíznak benne, hogy más könyvtárak
is csatlakoznak majd a kezdeményezésükhöz, így a könyvtárak lehetnek majd a motorjai a játék országos
elterjedésének.
A játék a http://forum.sg.hu/forum.php3?azonosito=justhvk címen követhetı figyelemmel.
Részletek a Könyvtárosházán, a könyvtár blogján: http://blog.justhvk.hu/
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Képzés, továbbképzés
Mozgókönyvtári munkatársak továbbképzése Egerben
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a mozgókönyvtári munkatársak számára szakmai napot rendez, amelyre
minden kollégát tisztelettel meghív.
Idıpont: 2008. április 7. (hétfı) 9-13 óráig
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger, Kossuth Lajos u. 16.
A továbbképzés témái:
• A mozgókönyvtári ellátás elindításának tapasztalatai Heves megyében
Elıadó: Tızsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
• Mozgókönyvtári mozaik
Vezetik: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes
− A könyvtár, ahová szívesen járunk…
Ötletek, módszerek, gyakorlati tanácsok a kulturált könyvtári szolgáltatási környezet megteremtésére.
− Az olvasó, akit szeretnénk megnyerni…
Menedzsment, lehetıségek a településen lakók érdeklıdésnek felkeltésére, a használók igényeinek
megismerésére.
− A könyvtáros, akihez bizalommal fordulunk…
A könyvtári szolgáltatások közvetítésének technikái, etikett és viselkedéskultúra a könyvtárban.
A továbbképzésen lehetıség nyílik az egyéni problémák megbeszélésére, egymás megismerésére, alkalmat teremtünk a
kollégák ingyenes beiratkozására is.
A továbbképzésen a részvétel ingyenes.
A részvételi szándékról visszajelzést kérünk az alábbi e-mail címekre vagy telefonszámokra:
Farkas Márta (tel: 36/517-576, 20/546-1826; e-mail: fmarta@brody.iif.hu) és Komlóné Szabó Ágnes (tel: 36/517-576,
70/538-3347; e-mail: szaboagi@brody.iif.hu)
Mindenkit szeretettel várunk!

Tanfolyamok az Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány
szervezésében könyvtárosoknak
INFORMATIKA A NEMZETVÉDELMI KÉPZÉSBEN ALAPÍTVÁNY
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.
Felnıttképzést folytató akkreditált intézmény
FMK nytsz.: 01-0582-04
A HUNGARNET egyesület és az NIIF Intézet hosszú évek óta sikeresen építi a magyar kutatói hálózatot, a tudományos
kutatás, felsıoktatás és közgyőjtemények számára. A hálózat építésével párhuzamosan hatékonyan támogatja a
felhasználói kör oktatását. Az oktatás szervezését és kivitelezését az INKA végzi. Az INKA a szakmában neves elıadók
közremőködésével, korszerő technikai háttér birtokában biztosítja az oktatás eredményességét.
A tanfolyamokról érdeklıdni lehet a fentebb megadott címen, illetve a megadott telefonon, faxon, e-mail-en. A
részletes tájékoztató és a Jelentkezési lap megtalálható a http://www.inka-alap.hu/ portálon.

Felhívás
2008-ban a Megyei Könyvtár honlapján található megyei adatbázist bıvíteni szeretnénk, ezért kérjük azokat a
könyvtárakat, akik nem rendelkeznek saját honlappal, hogy a könyvtár épületérıl és/vagy tereirıl küldjenek fotókat a
fmarta@brody.iif.hu vagy a szaboagi@brody.iif.hu e-mail címre.
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