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November 28-án a Heves megyei könyvtári szolgálta-
tó helyek munkatársai találkoztak a feldebrői könyv-
tár felújított épületében, hogy részt vegyenek a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár továbbképzésén.

Tőzsér Istvánné igazgató asszony köszöntőjében úgy 
fogalmazott: nem véletlen, hogy épp Feldebrőre szer-
vezték a találkozót, hiszen itt található a megye egyik 
élenjáró települési könyvtára. Kiemelte: példaértékű-
nek tartja és büszke a feldebrőiek évtizedes könyvtári 
munkájára. A képzéssel kapcsolatban elmondta: ha-
gyományteremtőnek szánják a kezdeményezést; a cél 
az, hogy mint a középkori mesteremberek, állandóan 
képezzék magukat és tanuljanak egymástól a könyvtá-
rosok. A település polgármesterének egy plüss játéklo-
vacskát adott át, amely a könyvtárba látogató gyerekek 
kedvence lehet, játékos foglalkozások főszereplőjeként.
Kelemen József polgármester azt hangsúlyozta: nagy öröm 
mindenki számára, hogy megújult a könyvtár, amely fon-
tos közösségi találkozóhely. Vadásziné Varga Évát, a tele-
pülés könyvtárosát kiváló kulturális szakemberként, az ön-
kormányzat munkájának komoly támaszaként jellemezte.
A továbbképzésen Komlóné Szabó Ágnes - a Bródy Sán-
dor Megyei és Városi Könyvtár módszertani osztályának 
munkatársa - bemutatta az egységes HEVESTÉKA Könyv-
tári Szolgáltató Rendszer felépítését, szolgáltatásait, mind-
azokat a lehetőségeket, amelyeket a megyében működő 
70 KSZR könyvtár igénybe vehet. Ez évtől már elektroni-
kus katalógusból visszakereshetővé váltak az egyes - már 

feldolgozott - könyvtárak dokumentumai a megyei könyv-
tár honlapján, a Corvina adatbázis segítségével. A részt-
vevők bepillantást nyerhettek többek között a megyei 
módszertani, a feldolgozó osztály és a KSZR munkacso-
port tevékenységeibe, munkafolyamataiba. Farkas Márta 
osztályvezető ismertette a Heves megyei könyvtárellátási 
szolgáltatás 5 éves tervét, tájékoztatta a könyvtárosokat a 
legfrissebb jogszabályi változásokról. Suba Hajnal, novaji 
könyvtáros könyvtárának formálódó arculatát, személyes 
tapasztalatait, a helyi kapcsolatépítés, rendezvényszerve-
zés nehézségeit és az elért eredmények szakmai sikerét, 
mindennapi örömeit osztotta meg a kollégákkal. Évtize-
des szakmai múltjáról, tapasztalatairól tartott előadást Va-
dásziné Varga Éva feldebrői könyvtáros. A képzésen sok 
kellemes, szakmai és baráti beszélgetésre nyílt lehetőség. 
Azok a kollégák, akik eddig csak telefonon tartották a kap-
csolatot, most személyesen is találkozhattak egymással: a 
folyóirat-szolgáltatásról Vasné Varga Zita, a letéti csomag-
készítésről Kulcsárné Király Mária, az informatikai szolgál-
tatásokról Vas Gábor, a rendezvényszervezésről Oroszi Ka-
talin, az ODR lehetőségekről, könyvtárközi kölcsönzésről 
Veresné Lefler Katalin adott rövid gyakorlati tanácsokat.
A megyei továbbképzés egy kellemes ebéddel és a fel-
debrői altempom megtekintésével zárult. A résztvevők 
visszajelzései alapján mondhatjuk, hogy egy nagyon hasz-
nos, barátságos, közvetlen hangulatú megyei találkozás 
volt, amelyet a jövőben rendszeressé tesznek a szervezők.

KELLER RICHÁRD

MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉS

Boldognak és 
szerencsésnek 
érzem magam,  
hiszen elmond-
hatom, hogy a 
munkám szá-
momra nem-
csak a kenyér-
keresést jelenti, 
hanem magát 
a HIVATÁST.

VARGÁNÉ
VADÁSZI ÉVA
könyvtáros
Feldebrő

„Csak úgy jöttem” - ta-
lán így fogalmazhat-
nám meg képszerűen 
a novaji könyvtár arcu-
latának lényegét, mert 
ezt egyre gyakrabban 
hallom. Örülök, hogy 
csak úgy jönnek a lá-
togatók, mert mikor 
„mennek”, vagyis tá-
voznak a könyvtárból, 
akkor  feltarisznyáz-
hatom őket szellemi 
és érzelmi kincsekkel.

SUBA HAJNAL
könyvtáros
Novaj
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A Heves megyei település, Tenk faluházát az áp-
rilisi földrengések használhatatlanná tették, így 
a helyiek a benne található könyvtárhelyiséget 

is nélkülözni voltak kénytelenek az elmúlt fél évben.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár segítsé-
gének  köszönhetően több mint egy millió forintból 
új polcokon friss könyvtári állomány és gyereksa-
rok is várja az olvasóközönséget. Heves megyében 
folyamatosan újulnak meg a vidéki könyvtárak, kel-
lemes környezettel és igény szerinti, folyamatosan 
frissülő kínálattal szolgálnak kicsiket és nagyokat.

Csodás ajándékként élték meg a tenkiek a helyi 
könyvtár megújulását az áprilisi földrengések után. 
Szopkó Tamás polgármester az októberi ünnepé-
lyes átadón elmondta: tavasszal, látva a megrepedt 
falakat és a szakadt könyvek tucatjait a földön, nem 
remélték, hogy hamarosan ilyen szép belső terű és 
tartalmában is az igényeikhez igazodó bibliotéka 
áll majd rendelkezésükre. A megyei könyvtár mun-
katársainak segítségével programokat szerveznek 
majd az inspiráló környezetbe, hogy minél több 
tenki lakost elérjenek olvasnivalóval és további 
szolgáltatásokkal. A közösség és kultúra helyi köz-
pontja lehet a könyvtárat magában foglaló faluház.

A tenki könyvtárátadó ünnepségen Tőzsér István-
né Géczi Andrea, a megyei intézmény igazgatója 
nyújtott át egy szimbolikus plüss lovacskát a helyi-
eket képviselő polgármesternek. A méretes játék-
jószág arra utal, hogy a könyvtár immár nem csak 
az olvasás, de a szabadidő tartalmas eltöltésének 
helyszíne is egyben. A lovacska bekerült a játszó-
sarokba, ahol a legkisebbek találnak maguknak 
elfoglaltságot, míg szüleik, testvéreik a rendsze-

resen megújuló könyvkínálatban válogathatnak. 

A Bródy Sándor Könyvtár a megye 70 településének 
lakóit látja el könyvtári szolgáltatásokkal, ráadásul a 
szűkebb hazánkban elérhető összes kiadvány meg-
található egy közös adatbázisban, a Hevestékában. 
Minden települési könyvtárosnak biztosítanak lapto-
pot, így a szakemberek adatbázisok felhasználásával 
könnyedén megtalálják az olvasók igényelte könyve-
ket, egyéb adathordozókat. A rendelkezésre álló ál-
lományokat negyedévente frissítik, ugyanakkor gya-
rapodik is a kínálat, legyen szó könyvekről, vagy épp 
dvd-lemezekről, hangoskönyvekről. A Bródy Sándor 
Könyvtár szakemberei a lakossági igényeknek meg-
felelően biztosítják a folyóiratokat, az olvasók mindig 
megtalálják a legfrissebb számokat a polcokon. A 
megyei intézmény munkatársai programokkal segítik 
a helyi kultúraszervezőket, szintén lakossági igények 
alapján visznek előadókat, írókat, gyerekrendezvé-
nyeket a tagkönyvtárakba. A tenkiek ünnepségén 
a Vocalissimo szórakoztatta az érdeklődőket a me-
gyei könyvtár szervezésében.  Nagyon népszerű a 
kisgyerekesek körében a Ciróka-kör, de bábelőadá-
sokat, zenei programokat is élvezhet a közönség. A 
gyerekeket a kötelező olvasmányok és korosztályuk-
nak megfelelő irodalom mellett társasjátékok várják 
a vidéki könyvtárakban, melyek közül egyre több 
újul meg külsőségeiben és tartalomban egyaránt. 

A tenkihez hasonlóan a közeljövőben továb-
bi öt könyvtár kap új bútorzatot és könyvállo-
mányt a megyében. Az olvasóknak nem kell 
mást tenniük, mint élvezni a szép környezetet 
és kihasználni a megyei könyvtár szakmai támo-
gatásával egyre bővülő helyi szolgáltatásokat!

BERTA DIÁNA

A tenki könyvtár megújult épületét IS 
BIRTOKBA VETTÉK AZ OLVASÓK

Bekölcén és Mátraballán IS
MEGÚJULT A KÖNYVTÁR

MEGÚJULÓ KÖNYVTÁRAK
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A 2013. évi Őszi Könyvtári Héten a Heves 
megyei programok egyik meghatározó 
vonulatát a kortárs gyerekirodalom alko-
tóival szervezett találkozók jelentették.

Apcon, Zagyvaszántón és Petőfibányán Varró Dá-
niel költő látogatott el a községi könyvtárakba, ahol 
előbb abba avatta be a gyereket, hogyan lesz az em-
berből költő, majd egy szerepjáték kapcsán meg is 
mozgatta a közönséget. Boldogon Lackfi János író, 
költő rappelte együtt verseit a faluból összegyűlt 
hallgatósággal. A gyöngyösi és a hatvani városi 
könyvtárak kicsinek bizonyultak ezen a héten: Berg 
Juditnak szinte alig jutott hely, annyian érkeztek a 
vele szervezett találkozókra. Az írónő nemcsak a tör-
ténetei könyvvé formálódásáról mesélt, de önmagá-
ról is sok „titkot” elárult és kitartóan válaszolt a véget 
nem érő kérdésekre. A hatvani Ady Endre Könyvtár-
ban a gyerekek a könyvei ihlette illusztrációs kiállítás-
sal várták Berg Juditot, amelyet ő meghatódva szem-
lélt, majd a fényképezőgépe segítségével haza is vitt.

Egerben a Könyves Vasárnapon Kiss Ottó író, költő-
vel és Lovász Andrea irodalomtörténész, gyerekiro-
dalom-kritikussal találkozhattak az érdeklődő gyere-
kek és felnőttek. Itt a találkozóra nem hagyományos 
értelemben vett könyvtári helyszínen, hanem a pláza-
könyvtárban került sor, ahol Kiss Ottó saját verseiből 
olvasott fel, és interaktív játékra hívta a gyerekeket, 
majd Lovász Andrea a szülőket próbálta meg elkala-
uzolni a kortárs gyerekirodalom útvesztőiben. A nap 
külön érdekessége az volt, hogy a Barni világot lát 
című könyvben Kiss Ottó által megálmodott és Ta-
kács Mari által megrajzolt maci életre kelt a szorgos 
gyerek- és anyukakezek, valamint az anyagok, cér-
nák és tűk segítségével.Programjainkon arra a kér-
désre kerestük a választ (hol nyíltan, hol rejtetten), 
hogy miért jó a modern magyar gyerekirodalom, 
miért érdemes kortárs műveket olvasni és hogyan 
lehet tájékozódni a mai magyar gyerekirodalom-
ban? Egerben Lovász Andrea navigálásával ráadásul 
még abba is bepillantást nyerhettünk, hogy milyen 
izgalmas folyamatok zajlanak most ezen a területen.

Miért jó tehát a kortárs magyar gyerekirodalom?
… mert szép:
A mai gyerekkönyvekben a szöveg és a kép; a tarta-
lom és a tipográfia egységétől a könyv önmaga kom-
munikál. Legyen szó Szegedi Katalin kincsekből és 
kacatokból készült kollázstechnikáiról, Kárpáti Tibor 

abszurd pixelgrafikáiról vagy épp Takács Mari kísérle-
tező akrilfestményeiről: a hatás nem marad el. Az egri 
rendezvényen rálátást kaptunk arra is, hogy egy-egy 
illusztráció mennyire más színezetet ad egy könyv-
nek. Példaként Máté Angi klasszikusan, szépen elme-
sélt történeteit vettük sorra, amelyekből az első köte-
tet (Volt egyszer egy) Sulyovszky Sarolta, a másodikat 
(Ez egy susogó levél) Keszeg Ágnes illusztrálta. Bár a 
szövegek nagyon hasonlóak, az illusztrációk miatt a 
két kötet teljesen más hatással volt a közönség soraira.
 …mert vagány:
Az Őszi Könyvtári Héten megyénkben Lackfi Já-
nos „barátja”, Tüdő Gyuszi volt a legvagányabb. 
Ő ugyanis nem fogta vissza magát: kinyitotta a 
száját, olyat is látott, hallott, amit – talán – nem kel-
lett volna és nem átalkodott meg is fogalmazni 
ezekkel kapcsolatban a véleményét. Ő egy iga-
zi vásott kölyök, ráadásul ugyanazok a kényes 
kérdések foglalkoztatják, mint szinte minden ka-
maszt (így a boldogi könyvtárban összegyűlte-
ket is): a szexualitás, a halál és a világ keletkezése..
…mert merész:
A modern gyerekirodalom nem akar minden áron 
tanítani. Példaként az egri plázakönyvtárban Czi-
gány Zoltán Csoda és Kósza könyvsorozatába la-
poztunk bele, amelyben a két ló végigpofátlan-
kodja a világot, kabarét csinál a történelemből és 
a földrajzból, miközben mi a hasunkat fogva ne-
vetünk az író görbe mondatain: az íróén, aki ezek-
kel a könyvekkel – ahogy Lovász Andrea fogalma-
zott – felszabadította a magyar gyerekirodalmat.
A merészséget igazolja még a modern gye-
rekversek szokatlan szóhasználata is, amely-
re a legjobb példákat a Friss tinta! mai gye-
rekversek című antológiában találunk.
 …mert izgalmas:
Márpedig a gyerekek izgalmas, kalandos történe-
teket szeretnek olvasni. Mint amilyen a Rumini. Hat-
vanban és Gyöngyösön kiderült, hogy a Ruminiről 
szinte már mindenki hallott. Szinte… aki azonban 
még nem jutott hozzá, annak az első fejezetet fel-
olvasta a könyvből az írónő, mindjárt kedvet is csi-
nálva hozzá (a könyvtári polcokról a találkozó után 
gyorsan elfogytak a kisegér történeteiről szóló kö-
tetek). Berg Judit segítségével a gyöngyösi gye-
rekek aztán már nem csak a Rumini könyvek, de a 
képzeletük segítségével is kalandoztak: a fejük fö-
lött a könyvtár csillárjai egyszer csak propellerként 
kezdenek forogni, szélvihart támasztva a teremben..

Csókolom,
     pókmajom!

avagy kortárs gyerekirodalmi kalandok Heves megyében

ŐSZI KONYVTÁRI HÉT
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…mert vicces:
Először is képileg, mint például Piskolti Bernadett és 
Kárpáti Tibor Pápaszem című könyve, amely vizuális 
segítséggel világít rá olyan, minden gyereket izgató 
kérdésekre, hogy mi a különbség az úszósapka és az 
úszó sapka között. Másodszor helyzetkomikumilag, 
mint Lackfi versei, akinek a köteteit már kézbe venni 
is „trendi”. Harmadszor humoros a rímeket tekintve: 
Varró Dániel Nem, nem, hanem című kötetének (mint 
megtudtuk a kötet maga egyetlen vers) és Fürdetge-
tő című versének rímeit például nagy mosolygások 
közepette a találkozók közönsége is megpróbálta ki-
találni. De jelen van a kortárs gyerekirodalomban az 
angol humor is, így például Darvasi László Pálcika, ha el-
indul című könyvének rövid, csattanós történeteiben.

…mert megszólít és eleven:
Berg Judit négy gyermek édesanyja. Lackfi János öt-, 
Varró Dániel kétgyerekes apuka. Lovász Andrea és 
Kiss Ottó három gyereket nevel közösen. Valameny-
nyien kiválóan értenek tehát a gyermekek nyelvén, 
gyermekeik problémái átszövik a mindennapjaikat. 
Berg Judit például elmesélte, hogy legelső könyvé-
nek, a Hisztimeséknek az ötletét legidősebb lánya 
kiskori makacsságai adták.  A kortárs regények és 
versek tehát a mai gyermek nyelvén szólnak, jól is-
merik a problémáikat – így aztán az olvasók rögtön 
azonosulni tudnak a szereplőkkel. Rendezvénye-
inken ugyanakkor megállapítást nyert az is, hogy 
a jó gyerekkönyv nem csak a gyerekhez, de a szü-
lőhöz is szól – ahogy Lackfi János fogalmazott: már 
csak üzleti okból is, hiszen a szülő veszi a könyvet. 
Lovász Andrea azonban ezt azzal egészítette ki, 
hogy a jó gyerekkönyv megérint felnőttet, gyereket 
egyaránt, sőt vannak olyan könyvek (például Dáni-
el András Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) 
vagy Kiss Ottó Lilliputi trónkövetelők), amelyek in-
kább a felnőtteknek szólnak. És nem szabad meg-
feledkeznünk egy harmadik célszemélyről sem: 
a gyerekben rejlő felnőttről, aki csak később ért 

meg bizonyos, versekből belé vésődött dolgokat.
Az Őszi Könyvtári Hét véget ért – nem értek véget 
azonban Heves megyében a kortárs gyerekiroda-
lom útjain tett barangolások. A megyében két könyv-
tári blog is az irodalomnak erre a szegletére épít: a 
több éve stabilan működő gyöngyösi Költögető blog 
(http://koltogeto.blog.hu/) illetve az egri megyei 
könyvtár Nyisd ki a világot! blogján pár hónapja in-
dult Tintanyalók programsorozat (http://brody.iif.hu/
nyisdkiavilagot/Tintanyalók). Mindkét blog versírásra 
buzdítja az általános iskolás korosztályt, mégpedig 
a ma élő költők verseit használva eszközként. A szer-
kesztők célja, hogy a kortárs irodalom segítségével 
közelebb hozzák az általános iskolás korosztályt a ver-
sekhez, és rávilágítsanak arra, hogy a mai versek épp-
olyan kedveltek lehetnek a körükben, mint amennyire 
egy jó regény – hiszen a nekik szóló kortárs versek 
közvetlen hangnemben, az ő nyelvükön íródtak. A két 
egymástól függetlenül született versíró blog arra épít, 
hogy a gyerekek otthonosan mozognak az internet 
világában, talán szívesebben írnak le egy, a fejükben 
pattogó rímet, ha azt az internetre kell begépelniük – 
ugyanakkor ez a forma lehetőséget ad a kommentelés-
re, az ötletek alapján a versek további javítgatására is.

Az online versírás mellett az egri megyei könyvtár, 
mint szolgáltató könyvtár rendhagyó irodalomórá-
kat szervez a megye KSZR könyvtáraiba, amelyeken 
az alsós osztályok a tilos-versek világával, a felső-
sök pedig a kortárs versek humorával ismerkednek. 
Azt reméljük, hogy a programsorozat végén, ha 
egy falusi kisiskolában az egyik kisiskolás úgy kö-
szön oda a társainak reggel az iskola kapujában, 
hogy Csókolom, pókmajom! válaszként nem erő-
ből elhajított papírgalacsinok repülnek majd felé, 
hanem legfeljebb egy lazán odadobott Csákány, 
csótány!, mert mindenkinek Kárpáti Tibor azo-
nos címmel megjelent könyve jut majd az eszébe.

KOMLÓNÉ SZABÓ ÁGNES
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MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
45. VÁNDORGYŰLÉSE

2013. július 18-20. között Eger város adott otthont 
az Eszterházy Károly Főiskola, a Tittel Pál Könyvtár 
és Médiacentrum, a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár valamint az MKE Heves Megyei Szervezete 
közös rendezésében az MKE 45. Vándorgyűlésének.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hosszú évtize-
dek óta, minden nyáron megrendezi a könyvtáros 
társadalom háromnapos nagy szakmai találkozóját, 
a Vándorgyűlést. A rangos rendezvénynek évről-év-
re más város ad helyet az országban. 2012-ben 
Győr volt a helyszín - ahol átvettük a vándorbotot 
- s ezzel megkaptuk a jogosultságot a szervezésre.
Szabad tudásáramlás - egyenlő hozzáfé-
rés - Könyvtárak az európai állampolgárokért.
Ezt a címet választottuk az Egerben sorra kerülő 
könyvtáros Vándorgyűlés fő témájának. Témavá-
lasztásunkkal egy olyan problémát tűztünk napi-
rendre, amely nemcsak országunkban, hanem az 
Európai Unió egészében is feszítő erővel jelentke-
zik. „A tudás szabad áramlása kiemelt fontosságú, 
azonban csak szervezett formában tud megfele-
lően hasznosulni. Továbbra is szükség van tehát 
a könyvtárakra, mint olyan gyűjtő, feldolgozó és 
közzétevő szervezetekre, amelyek ezt a rendkívü-
li mennyiségű információt felhasználóbarát for-
mában bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.
Képes-e a könyvtáros szakma megfogalmazni azokat 
az új feladatokat, amelyek rájuk várnak a tudásalapú 
társadalom létrehozásában és kiszolgálásában? – a 
válasz csakis pozitív lehet. A könyvtári rendszer te-
rületi elhelyezkedéséből, infrastrukturális és szemé-
lyi felkészültségéből adódóan különösen alkalmas 
ennek a problémának a sikeres kezelésére, szolgál-
tatásai a legkisebb településektől a felsőoktatásig 
elérhetők: törvényi feladatai közé ezért került be 
alapfeladatként az oktatás támogatása, a digitális írá-
solvasás tanítása, az állampolgárok ügyintézésének 
segítése. Ez azonban újfajta szolgáltatási módozato-
kat, a könyvtárosok részéről is újfajta felkészültséget, 
kompetenciákat kíván meg.”   A Vándorgyűlésen 
ezeket a problémákat, megoldási lehetőségeket 
vitattuk meg a szakma legszélesebb nyilvánossága 
előtt. A rendezvény szellemiségében szorosan kap-
csolódott a 2012. évi őszi Országos Könyvtári Konfe-

renciánkon elfogadott Tézisekhez és ajánlásokhoz.
A hagyományoknak megfelelően a szakmai ki-
állítás megnyitásával kezdődött a vándorgyű-
lés. Czeglédi László, a Tittel Pál Könyvtár és Mé-
diacentrum főigazgatója és dr. Kis-Tóth Lajos 
intézetvezető üdvözölték a kiállítókat, akik az 
Egri Líceum aulájában állították fel standjaikat.
A nyitó plenáris ülés résztvevőit Gárdonyi városában 
az Eger a Te történeted és Bollók Csaba: Legenda című 
filmje köszöntötte. A plenáris ülés díszvendége: Don-
csev András, az EMMI parlamenti államtitkára volt.
Bakos Klára elnöki köszöntőjében megköszönte, 
hogy egy olyan kiemelkedő múltú történelmi város-
ban, mint Eger, arról a szakmai kérdésről nyithatnak 
diskurzust, hogy milyen a könyvtárak társadalom 
által elfogadott státusza a tudásiparban, melyek az 
előttünk álló feladatok a következő évekre, és mit 
kell tennünk használóinkért a tudás társadalmában.
Doncsev András, az EMMI parlamenti államtitkára 
beszédében kiemelte a hazai könyvtári rendszer 
eredményeit, fontosnak nevezte az oktatást, az élet-
hosszig tartó tanulást, az olvasáskultúra fejlesztését 
és a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelmet. 
A harmadik könyvtári stratégiai ciklus ebben az év-
ben fejeződik be, s a következő, 2020-ig tartó idő-
szak stratégiájáról közös gondolkodásra hívta fel a 
szakmát. Habis László, Eger város polgármestere 
a könyvtárosokat, mint az olvasás nagyköveteit kö-
szöntötte. Hangsúlyozta - Gárdonyi Gézának kö-
szönhetően - Eger egy kicsit minden magyar ember 
városa. Az egriek büszkék az 1552-es várvédelemre, 
a várra, Gárdonyi Gézára, Bródy Sándorra, a főegy-
házmegyei könyvtárra, a főiskolára és a Bródy Sán-
dor Megyei és Városi Könyvtárra. „Életünk első és 
utolsó öröme a betű, az írott szó” mondta Dr. Liptai 
Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora. Vesna 
Crnagorac, a Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkára és 
az IFLA FAIFE Bizottságának tagja a Szerb Könyvtá-
ros Egyesület köszöntőjét hozta el. Tőzsér Istvánné, a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
kiemelte, hogy ezen a vándorgyűlésen kezdődik az 
új könyvtári stratégia vitája. Czeglédi László, az Esz-
terházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médi-
acentrum főigazgatója a több mint 250 éves múltra 
tekintő főiskola falai közé invitálta a könyvtárosokat.

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
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Elsőként a Fitz József-díjakat adták át, amely-
lyel a könyvtárosok által legértékesebbnek, leg-
szebbnek tartott műveket díjazzák. A három 
díjazott könyv: Deák Eszter – Zvara Edina: Levél-
ben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Fe-
renc könyvtáralapításáról – OSZK-Kossuth Kiadó; 
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők: magyar irodal-
mi szerelmeskönyv – Corvina Kiadó és az Elfe-
lejtett lények boltja – Cerkabella Könyvkiadó.
Örömmel adjuk hírül, hogy gyöngyösi kolléganőnk 
Kiss Péterné - a GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi 
Könyvtár vezetője - az MKE Heves Megyei Szerve-
zet vezetőségi tagja, MKE emlékérem kitüntetésben 
részesült. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk, és 
további sikeres munkát, jó egészséget kívánunk!
MKE-emlékérem kitüntetésben részesültek még: 
Gerencsér Judit (Jogi Szekció), Pallósiné dr. Toldi 
Márta (Vas Megyei Szervezet), Szamosvári Istvánné 
Mezei Mária (Pest Megyei Szervezet), Szőnyi Éva 
(Bibliográfiai Szervezet), Okos-Rigó Ilona (Romániai 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete) és posztumusz, dr. 
Román Lászlóné dr. Pócz Mária kapott kitüntetést. Az 
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Kertész 
Gyula-emlékérem díjban 2013-ban Mándli  Gyulát 
részesítette. Az Év fiatal könyvtárosa-díjat Zahuczky 
László, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
(Miskolc) munkatársa nyerte el. A Kovács Máté Alapít-
vány különdíját Horváth Péter, a Takáts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár (Kaposvár) könyvtárosa kapta.
A 45. MKE Vándorgyűlés jubileumi ünnepi tortá-
ját Bakos Klára elnök vágta fel, s az édes megle-
petésben a rendezvény résztvevői is részesültek.

A második napi reggeli sport programok rend-
kívül népszerűek voltak látogatóink körében. 
Az érdeklődők az úszás, a vízi zumba, a spin-
ning, vagy a zumba órák közül választhattak
A szakmai program a Kisplenáris ülés előadásaival 
folytatódott, amelynek központi témái a következő
7 éves EU költségvetési ciklus könyvtári stratégiái-
nak kérdései voltak. Sörény Edina, az EMMI Közgyűj-

teményi Főosztálya Könyvtári Osztályának vezető 
tanácsosa előadásának első részében a 2008–2013 
közti könyvtári stratégia eredményeit mutatta be, 
míg a második részben a 2014–2020 közti célok-
ról beszélt.  A következő előadó Eszenyi Miklós, az 
EMMI munkatársa volt, aki az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Programot ismertette (EFOP). Az 
előadást követően hallhatta a közönség Dr. Maácz 
Miklóst a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztály 
vezetőjét, aki a Vidékfejlesztési Programot (VP), 
Jusztin Valéria a Nemzetgazdasági Tervezési Hiva-
tal vezető-tervezője pedig a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programot (TOP) mutatták be.
A délutáni órákba nyúlóan a Líceumban 14 szekció-
ülés keretében folytatták a kollégák a műhelymunkát.
A főiskola dísztermében megtartott Záró plenáris 
ülésen az MKE elnöke, Bakos Klára együttműködési 
megállapodást írt alá a határon túli magyar könyv-
táros szervezetek képviselőivel. A szekcióülések 
összefoglalóinak, ajánlásainak felolvasása után az 
elnök asszony értékelte a vándorgyűlést. Hangsú-
lyozta, jó volt hallani, hogyan gondolkodik a tárca, 
a könyvtárak fenntartója. Nagy szükség volt a Kisp-
lenáris ülésre, hiszen a következő stratégia fogja 
meghatározni a könyvtárak és a könyvtárosok életét 
- 2013 stratégiaalkotó év lesz az MKE életében. Ezt 
követően Czeglédi Lászlótól és Tőzsér Istvánnétól 
Tompa Zsoltné, a soproni Nyugat-magyarországi 
Egyetem Központi Könyvtára könyvtárosa, egyetemi 
főtanácsos átvette a vándorgyűlések vándorbotját.
A vándorgyűlés szabadidős programjai nagyon 
sok kollégát vonzottak. Az „Eger a város felett és a 
város alatt” – rendhagyó városnézés; a fáklyás fel-
vonulás és műsor az egri vár udvarán; a szabadtéri 
színházi előadás, s nem utolsó sorban a Baráti talál-
kozó borkóstolós vacsorája, s a hajnalig tartó tánc 
- kínáltak élményekben gazdag kikapcsolódást a 
résztvevőknek. A vándorgyűlés harmadik napja a 
kirándulásoké volt. Hét útvonalon, kiváló időben 
zajlottak a jó hangulatú szervezett kirándulások.

A vendégek körében közreadott elégedettségi kérdőív - a közel 700 részt-
vevő mintegy 22%-a töltötte ki – alapján azt mondhatjuk, hogy a ven-
dégeink jól érezték magukat nálunk Egerben, kellemes benyomások-
kal, érzésekkel utaztak haza. Végül ebből szemezgetnék néhány véleményt:

„Évek óta járok a vándorgyűlésekre, de ez volt számomra a legszervezet-
tebb. A kollégák, a segítők maximális tájékoztatása, segítése átlagon felüli volt.”

„Nagyon jól sikerült vándorgyűlés volt, a rendezőknek, szervezőknek, könyv-
táros kollegáknak gratulálok és köszönöm a lehetőséget, a segítőkészséget.”

„Kellemes hangulatban telt a konferencia, sok újdonság birtokába jutottunk. Továb-
bi kapcsolatok kiépítésére, illetve a meglévők erősítésére is kiváló egy ilyen alka-
lom. Eger belvárosa nagyszerű háttérprogramokat kínált a szakmai témákon kívül.”

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
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„Gratulálok a szervezettséghez,  a  jó  programokhoz, nagyon jól érez-
tük magunkat. Ezért mindent megtettek a szervezők, és ezt na-
gyon lelkesen és kedvesen tették. Köszönet érte mindenkinek!”

„Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, minden nagyon jól működött, 
precíz volt, a kollegák segítőkészek.  680 embert  úgy  tudtak mozgatni, hogy szin-
te nem is vettük észre, mennyien vagyunk.  Nagyon jól éreztem magam Eger-
ben, gyönyörű, jó hangulatú és lakható város. Különösen tetszett az éjszakai 
vár-program mikor együtt, fáklyákkal vonultunk. De a bükki túra is nagy élményt 
nyújtott. Szerintem sikerült egy nagyon jó vándorgyűlést szervezni! Köszönjük!”

„Remek volt az egész Vándorgyűlés, köszönet és hála érte! Külön köszönet, hogy 
a baráti találkozón nem kellett  “megküzdeni” a betevő  falatért. A  zene szuper 
volt, remek választása a rendezőknek. Sokáig emlékezünk erre a rendezvényre.”

„Nem udvariasságból pöttyöztem a kiválóságot jelző körökbe, tényleg  minden 
rendkívül jól szervezett volt, köszönöm szépen ezt a 4 élményekkel teli napot!”

„A soproniaknak feladták a leckét, nehéz lesz überelni ezt a jól szervezett egri vándor-
gyűlést.”

„Kellemes napokat töltöttünk Egerben. Eger valóban sajátos, különleges vendéglátó 
város. Éreztük: Eger a Te történeted!”

GUSZMANNÉ NAGY ÁGNES
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Megjelent Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. 
(V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer működéséről.

A rendelet szabályozza - A muzeális intézmények-
ről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel ösz-
szhangban - a megyei könyvtár és az illetékességi 
területén lévő - 5000 főnél kisebb lakosságszámú - te-
lepülés önkormányzata között megkötött megállapo-
dás részleteit a Könyvtárellátási Szolgáltatások (továb-
biakban KSZR) működtetéséről és igénybevételéről.

“1. §  (2) A kistelepülési megállapodás alapján a me-
gyei könyvtár által a  nyújtott szolgáltatásokat, vala-
mint a  kistelepülési önkormányzat által a Kultv. 64. § 
(3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, infor-
mációs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szol-
gáltató helyre (a továbbiakban: szolgáltató hely) vo-
natkozó követelményeket e  rendelet állapítja meg.
(3) A megyei könyvtár által a  kistelepülési megál-
lapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét 
a  központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

2. § A KSZR működésének alapelvei:
a) a könyvtári szolgáltatások korszerű és széles-
körű választékának és minőségének biztosítása,

b) egységes, költséghatékony dokumentum- és infor-
mációs szolgáltatás megszervezése,

c) teljes körű, szakszerű és pontos számítógépes nyil-
vántartás, statisztikai adatszolgáltatás, adatelemzés,

d) a megfelelő szakismeretekkel rendelkező emberi erő-
forrás biztosítása,

e) a használói elégedettség rendszeres mérése,

f) a szolgáltatások színvonalas, rendszeres népszerűsíté-
se, a lakosság sokoldalú tájékoztatása,

g) a források felhasználásának átláthatósága.”

E rendelet szabályozza a kistelepülések lakosságának 
számára nyújtott könyvtári szolgáltatások körét, a megyei 
könyvtár  kistelepülési megállapodás szerint igénybe ve-
hető szolgáltatásait, a szolgáltató helyre vonatkozó műkö-
dési     előírásokat, a könyvtári    munkatársak  képesítési  előírá-
sait, a fenntartó önkormányzat kötelezettségeit, valamint 
meghatározza a könyvtári munkatársak alapfeladatait.

A rendelet teljes szövege a Nemzeti Jogszabályban ol-
vasható: www.njt.hu
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CorVINA Továbbképzés
Felhasználói továbbképzés az eCorvina integrált könyvtári rendszer használatával kapcsolatban

 
I. blokk
Időpont: 2014. január 10. péntek 10-15 óráig
Téma: Az eCorvina, mint rendszer; Opac használat a feldolgozásban; USMARC rekordok értelme-
zése; a CAT modul használata a retrospekív konverzió során
Kinek ajánljuk? Azoknak a könyvtáros kollégáknak és KSZR munkatársaknak, akik most szeretnék 
elkezdeni az állományuk elektronikus katalógusban rögzítését vagy a kezdeti lépéseken már túl 
vannak, de szeretnének ráerősíteni a tudásukra.
Előadó: Komlóné Szabó Ágnes
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger Kossuth L. út 16. Digitális Esélyegyenlő-
ség Terem
 
II. blokk
Időpont: 2014. január 20. hétfő 10-15 óráig
Téma: Az ACQ modul használata (érkeztetés), a CAT modul használata a kurrens beszerzések 
állományba vétele során, CIRC modul használata (kölcsönzés), állományapasztás ACQ modullal
Előadók: Molnár Krisztina, Palicz Zsuzsa, Varga Béláné
Kinek ajánljuk? Azoknak a megyében dolgozó könyvtáros kollégáknak, akik 2014-től az új be-
szerzéseket az eCorvina rendszer segítségével szeretnék állományba venni, illetve azoknak, akik 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger Kossuth L. út 16. Digitális Esélyegyenlő-
ség Terem
 

DIS-KURZUS
Gyermekkönyvtári módszertani műhely Heves megye könyvtárosainak

 
Időpont: 2014. március 3. hétfő 10-14.30 óra
Téma: Litera-túra – barangolások a mai gyermek és ifjúsági irodalomban
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára Eger, Bartók Béla tér 6.
 
Részletes program:
 
Szóváltó: az egyes blokkok között 10 perc beszélgetés, ötletbörze az adott téma kapcsán.
 
10.00 - 10.30 Apaköltők – Bálintné Fadgyas Eszter
10.30 - 10.40 szóváltó
10.40 - 11.10 Zene és irodalom – Pauer Erika
11.10 - 11.20 szóváltó
11.20 - 11.50 Csókolom Pókmajom, avagy a kortárs magyar gyerekirodalom útvesztői
                         Komlóné Szabó Ágnes
11.50 - 12.00 szóváltó
12.00 - 12.30 Bábel örökében - egy “kötelező” tapasztalat – Luzsi Margó
12.30 - 12.40 szóváltó
12.40 - 13.15 Ebéd
13.15 - 14.30 Barni maci – macivarrás Kiss Ottó könyvéhez – Pintérné Pordány Mária
 
Ebéd: “Terülj, terülj asztalkám” – szokásos módon batyuból, hozott ételekből.

TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014  I. negyedév

A továbbképzéseken a részvétel ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez kötött.
 
Jelentkezni a szaboagi@brody.iif.hu emailcímen lehet: 
Corvina képzés I. blokk: 2014. január 6-ig
Corvina képzés II. blokk: 2014. január 14-ig
DIS-KURZUS: 2014. február 24-ig


