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Amikor olvasótáborról beszélünk, mindenki 
valami rettenetesre gondol. Egész napos 
kötelező olvasás, szövegértés, tollbamondás 
és egyéb válogatott borzalmak. Azt pedig már 
végképp nem érti senki, hogy manapság a 
középiskolásokat hogyan lehet becsábítani egy 
ilyen táborba. Különben is. Léteznek egyáltalán 
tiniolvasók?
Igen, és sokan vannak. Érdeklődők, nyitottak, 
sokat olvasnak és könyvtárba is járnak. Sőt 
olvasóklubokba tömörülnek, illetve országos 
olvasásnépszerűsítő játékokban mérik össze 
tudásukat.

Középiskolás vagy? Szívesen kimozdulsz a 
komfortzónádból? Esetleg olvasni is szeretsz? 
Találkoznál Kemény Zsófi és Szálinger Balázs 
költőkkel, Szűcs Krisztián rockzenésszel, a 
Csíkszerda fiatal karnagyával, Tóth Árpival és 
Mészáros Dorka valamint Kovács Attila irókkal? 
Mindezt jó társaságban, szuper helyszíneken? 
Akkor köztünk a helyed!

Erre a felhívásra érkeztek a Bródy Sándor 
Könyvtár öt napos, BródyBookKemp táborába 
a fiatalok június utolsó hetében. Tizenhatan 
voltak: a Nagy Könyves Beavatás országos 
olvasásnépszerűsítő játék nyertesei Érdről, 
Fótról és Kecskemétről, illetve a két Bródys 
könyvklub, a Fröccsműhely és Ször(p)arti 
valamint a Fanatik Rídörz fiataljai is képvisel-
tették magukat.
De mit is lehet csinálni egy olvasótáborban? 
Olvasni semmiképp, arra nincs idő. Viszont 
sok egyéb az olvasáshoz és a könyvekhez 
kapcsolódó dolgot lehet. Vagyis mindent.
Az ismerkedés után visszarepültünk a fiatalok-
kal a középkorba, méghozzá Tóth Árpáddal a 

Csíkszerda kórus karna-
gyával és az ő kobzával. 
Ő beszélt, pengetett és 
dalolt, mi pedig csak 
daloltunk. Középkori albá-
kat, gregorián énekeket, 
csupa hétköznapi, egysze- 
rű dalocskákat. Délután, 
a várban folytattuk az 
ismerkedést a középkori 

élettel, majd egy nagyon is 21. századi esten 
vet-tünk részt: a könyvtárban a SzűcsInger duó 
várt ránk, vagyis Szálinger Balázs és Szűcs 
Krisztián. Remek versek és dalok; komolykodás 
és nevetés.
A fiatalokkal ellátogattunk még a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárba és a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba, de tanultunk kreatív írást Kovács 
Attila, alias Holden Rose írótól és forgathattunk 
együtt videós trélereket iPaddel.
Az utolsó napon biciklitúrára indultunk, hogy 
Felsőtárkányba érve egy meghitt beszélgetésen 
vegyünk részt Kemény Zsófi költővel és 
Szirmay Ágnes íróval; este pedig hatalmasat 
borzongtunk Mészáros Dorka írónő és 
a Detektika cast színészeivel a Detektika: 
Világszám! című interaktív nyomozós játékban. 
Titkoktól terhes hangulat, izgalom, remek 
szórakozás, CSI feeling...

BRÓDYBOOKKEMP 2018
AVAGY KREATÍV OLVASÓTÁBOR
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁRBAN

megyei HÍREK
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KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES ÉS SZABÓ ESZTER,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

A BródyBookKemp idején az is bebizo-
nyosodott, hogy a könyvtár nemcsak köl-
csönzésre, olvasásra és tanulásra szolgál, hanem 
tábornak is elsőrangú helyszín.

ÚJRA VARÁZSOLTUNK!

Június utolsó hetében a Bródy Sándor 
Könyvtárban második alkalommal rendez- 
tük meg Varázstáborunkat általános isko- 
lás gyerekek számára.
16 kisdiákkal „varázsoltunk” egy egész héten át. 
Programjainkat igyekeztünk a környezettu-
datosság és a zöldkönyvtár jegyében szervez- 
ni. Amellett, hogy folyamatosan ismerkedtünk 
a könyvekkel és a könyvtárral, rengeteg 
időt töltöttünk a szabadban a jó levegőn, 
hiszen nyár van, ültünk már bent eleget! 

Tábornyitás után egymásra hangoló játékok- 
kal melegítettünk be, majd rövid könyvtártúránk 
során útbaejtettük a zenei részlegünket is.

Itt  az Egy ropi naplója könyvtárhasználati foglal-
kozáson jól felpörögtünk, sőt mindenki bemu- 
tathatta a tánctudását is.
Ebéd után szomszédoltunk egyet: az egri 
várban meglátogattuk a Vártáborosokat, és 
egy izgalmas, fáklyás kazamatatúra után ádáz 
zoknicsatát vívtunk ellenük.
A keddi nap az állatos napunk volt. Hák Flóra 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület fiatal munkatársa a vándorsólymokról 
tartott színes előadást, melynek során sok 
érdekességet tudtunk meg többek között a 
vadon élő állatokkal való helyes együttélésről. 

Érsekkerti sétánk során Kardos Szilvia és két 
helyes kutyusa bemutatta, hogyan tudunk úgy 
beszélgetni szőrös barátainkkal, hogy értsük is 
egymást. Ezzel a két foglalkozással talán sikerült 
a vonakodókat is közelebb édesgetni az állatok 

Utolsó éjszakánkat a Bródy Sándor Könyvtár 
ódon falai között töltöttük, hogy mindenkit 
kellőképpen átjárjon a hely, a könyvek és az 
olvasás szellemisége. A tábor résztvevői abban 
megegyeztek, hogy szükség van az ilyen 
táborokra, ahol a könyvfüggő fiatalok együtt 
tudnak tölteni egy kis időt hasonszőrű társaikkal, 
és ahol meggyőződhetnek arról, hogy sok 
lelkitársuk él országszerte.

megyei HÍREK
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világához. Délután a Gyerekkönyvtárban Luzsi 
Margó varázsolt mosolyt az arcunkra. Színes 
meséjét végül „papírra öntöttük”, maradandót 
alkotva erről a szép délutánról. A Vártábor elleni 
nagyon várt visszavágó a hirtelen jött eső miatt 
elmaradt, de majd jövőre egyenlítünk!
Szerdán érdekes szakmai kiránduláson vettünk 
részt. A BródyBookKemp középiskolásaival 
Budapestre utaztunk, délelőtt a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban tettünk látogatást, délután 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban interaktív 
foglalkozáson mutathattuk meg, mennyi min-
dent tudunk Petőfi Sándorról.

Köszönjük a budapesti kollégáknak a szíves 
fogadtatást, és a szép, színvonalas foglalko-
zásokat. Fáradtan, de élményekkel feltöltődve 
értünk haza – egy esős napra nem is kívánhattunk 
volna jobb időtöltést.
A másnapi bélapátfalvi túránk a sárhelyzet 
miatt sajnos elmaradt, de szerencsére volt 
még (mentő)ötlet a tarsolyunkban. Délelőtt 
lapbookot készítettünk, utána elsétáltunk a 
Bazilika alá, a Város a város alatt tekervényes 
alagútjaiban úgysem jártunk még.  Nem is volt 
félelmetes, annál inkább izgalmas! Délután már 
jólesett pihenni egy kicsit ennyi mozgalmas nap 
után: szüleink kedvenc retro-meséit próbáltuk 
felismerni, aztán moziztunk úgy, ahogy kell: 
popcorn, gyümölcs, üdítő…
Az utolsó nap az ünneplésé volt. Persze nem 
hiányzott belőle egy kis túra sem, rövid vonatozás 
után elsétáltunk a csokigyárba. 

Kivételes helyzetben voltunk, hogy beleshet-
tünk a varázsüstök és az olvasztókemencék 
mögé. Jancsi és Juliskaként tátottuk a szánkat és 
kóstoltunk is. A könyvtárba visszatérve a tábor 
zárásaként megünnepeltük az egész hetet, na 
meg magunkat is.

A Tekergő Együttes húzta a talpalávalót, mi 
meg táncba vittünk mindenkit, akit csak el 
tudtunk csípni. És újra torta! Hát nem lettünk 
karcsúbbak ez alatt a hét alatt – köszönet érte 
Dorner Feri bácsinak és csapatának.
S hogy jövőre lesz-e újra Varázstábor a Bródy 
Sándor Könyvtárban? Ha rajtunk múlik, egészen 
biztosan!

VERESNÉ LEFLER KATALIN,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

megyei HÍREK
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Heves megye KönyvtárMozi programhoz 
csatlakozott településeit interaktív  részvétellel  
vontuk be pályázati programunkba, amely 
a KönyvtárMozi Plusz címet kapta, hiszen 
a pályázat során számtalan „plusz” elemmel 
egészítettük ki a vetítéseket, szakmai kirándu-
lásokon ismerkedhettünk meg a 21. század 
filmes innovációival, illetve a magyar filmtörténet 
kiemelkedő alkotásaival.
Pályázatunkban a legfontosabb szempont a 
KönyvtárMozi programban résztvevő telepü-
lések aktív bevonása volt, olyan beavató 
jellegű foglalkozások bemutatásával, amelynek 
metodikáját követve, a KönyvtárMozit működ-
tető települési könyvtárosok segítséget kap- 
tak ahhoz, hogy a jövőben hasonló jellegű 
foglalkozásokat szervezhessenek, kivitelez-
hessenek.
A pályázat során összeállításra kerültek olyan 
„foglalkozás csomagok”, amelyek minden 
korosztályt megszólítottak, és amelyből négyet 
választhattak ki a KönyvtárMozit működtető 
könyvtárak. A beavató jellegű programokat úgy 
igényelhették meg, ha mellé összeállították az 
egész éves KönyvtárMozi műsorukat.

Az egész éves mű-
sorterv megtervezé- 
se, és visszaküldé-
se után elkészítet- 
tük minden telepü-
lésnek az egész évre 
szóló moziplakátját.
A plakátok minden 
településen jól lát- 
ható helyeken kihe- 
lyezésre kerültek, 
így már jó előre 
lehetett tervezni, 

MERT MI NEMCSAK NÉZTÜNK, MINT 
A MOZIBAN! - KÖNYVTÁRMOZI 
PLUSZ PÁLYÁZAT 2017

szervezni a közönséget a vetítésekre és 
előadásokra. A programban természetesen 
önálló beavató foglalkozások is szerepeltek, a 
film megtekintése nélkül, hiszen önmagukban 
ezek a foglalkozások is minimum egy-másfél órát 
vettek igénybe. A filmet a beavató foglalkozások 
előtt vagy utána nézhették meg a résztvevők.

KönyvtárMozi Plusz Szakmai nap:
2017. március 6-án  rendeztük meg szakmai 
napunkat, ahol ismertettük a KönyvtárMozi 
Plusz program részleteit a települési könyv-
tárosokkal.

Elsődleges szempont volt, hogy önállóan 
szervezzenek, tervezzenek és bonyolítsanak le 
vetítéshez kapcsolódó programokat.

Szakmai kirándulások:
1. Egerszalók, Multimédia Inkubátorház és 
Klaszterközpont
A KönyvtárMozi Plusz programban résztvevők 
részére szakmai kirándulást szerveztünk Eger-
szalókra, ahol látogatást tettünk a Multimédia 
Inkubátorház és Klaszterközpontban a Green 
Zero filmstúdió fellegvárá-
ba. A vállalkozás munka-
társai a napjainkban alkal-
mazott legmodernebb 3D 
technikát használják ani- 
mációs filmjeik elkészíté- 
séhez. A szakmai kirán- 
duláson résztvevők ezek- 
kel az egyedülálló fejlesz- 

megyei HÍREK
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tésekkel ismerkedhettek meg, illetve a stúdió 
területén felállított 3D-s filmstúdióban meg-
tekinthettük a csapat alkotását, a Magyar 
történelmet bemutató filmet. A Sárfánykertben 
megmutattuk a könyvtáros kollégáknak, hogy 
egy lebontásra ítélt épület-együttesben hogyan 
kapnak helyet kiállító- és közösségi terek, 
kézműves bemutató helyek, valamint az évek 
során mindez kiegészült szabadtéri színpaddal, 
gyógynövényes kerttel. A Barlangmozi fontos 
részét képezi ennek a közösségi térnek, ami azért 
válik népszerűvé, mert egyedi, és megmutatja, 
hogy egy pusztu-lásra ítélt, eredeti funkcióját 
már ellátni nem tudó épület tovább élését, az új 
tartalommal való megtöltés biztosítja.

Ugyanez érvényes a KönyvtárMozi kezdemé-
nyezesre is, hiszen ha már önálló épületben nem 
tud tovább élni ez a fontos közösségi esemény, 
újra gondolva életben lehet tartani, új térben, 
megváltozott körülmények között.

2. Szakmai kirándulás a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba, az „Annyi titkom maradt…” című 
Szabó Magda kiállításra, valamint a Rádió- 
és Televíziótörténeti Kiállítóhely és a Szabó 
Magda 100 - Abigél kiállítás megtekintése
2017-ben ünnepeltük Szabó Magda 100. szüle- 
tésnapját, amelyre közösen emlékeztünk 
KönyvtárMozi programban résztvevő telepü-
lések  könyvtáraival.  A településeknek egy  
Szabó Magda életrajzával és műveivel foglal-
kozó kvízt kellett megoldaniuk. A játékban 
sikeresen résztvevők rész  vehettek azon a szak-
mai kiránduláson. SZABÓ ESZTER, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

A Könyvet a kézbe! játékunk, a Könyvtár-
Mozi vetítések, illetve a vetélkedők folyama- 
tos és aktív részvételt igényeltek a Könyvtár- 
Moziba járó közönségtől, hiszen a beavató 
foglalkozásokon és beszélgetéseken túl ezek 
a játékok is folyamatosan ráirányították a 
figyelmet az irodalmi művekből készült filmes 
adaptációkra.

A Rádió- és Televíziótörténeti kiállítóhelyen 
átfogó képet kaptunk a magyarországi 
audiovizuális kultúráról a kezdetektől napjainkig, 
a jövő eszközeinek segítségével.
A pályázatunk legfontosabb üzenete volt, 
- amit a könyvtárosok felé folyamatosan  
közvetítünk, - hogy a vetítések és a foglal- 
kozások megszervezése, lebonyolítása, milyen 
közösségteremtő, és közösségformáló erővel 
bírhat a KönytárMozit működtető kistele-
püléseken, ahol is legfontosabb tényező a 
könyvtáros, aki életben tartja és működteti ezt 
ez egyedülálló kezdeményezést.

megyei HÍREK
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A Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár sikere- 
sen pályázott a Nemzeti 
Kulturális Alap Halmos Béla 
Program Ideiglenes Kollégi- 
umához. Ennek köszönhe-
tően a könyvtár létrehozott 

egy nagysikerű népzenei programsorozatot, 
melynek címe: Őseink üzenete – népdalaink 
szövegértelmezése a Gajdos  zenekar tagja- 
ival. A koncertsorozat széles körben nép-
szerűsítette a magyar népzenét és a nép-
zenében rejlő felbecsülhetetlen értékű kultu-
rális kincseket. A rendezvények résztvevői egy 
feledhetetlen utazást tettek a népzene sokszínű 
világába, az érdeklődők a művészi élményen 
túl gazdag ismeretanyag birtokába jutottak. A 
megvalósításban partnerünk volt a térség egyik 
legnépszerűbb, legismertebb együttese, a 
Gajdos Zenekar, 
amelynek hitele-
sen megszólaló 
muzsikáját min-
den alkalommal 
szívesen hallgat-
ják a népzene 
szerelmesei, nem 
utolsó sorban a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár közönsége. A Gajdos Zenekar tagjai 
évtizedek óta előadói és közreműködői a 
bibliotéka falai között megrendezett színvonalas 
könyvtári programoknak. 
A fél éven át zajló népszerű előadássorozatunk 
hat eseményt foglalt magába. Öt kisebb kamara- 
koncertet és egy népzenei nagykoncertet.

SZIVÁRVÁNY HAVASÁN
AZ ŐSEINK ÜZENETE - NÉPDALAINK
SZÖVEGÉRTELEMZÉSE A GAJDOS 
ZENEKAR TAGJAIVAL CÍMŰ
KÖNYVTÁRI PROGRAMSOROZAT

A zenei rendezvények alkalmával a hallgatók 
egyre közelebb kerültek a népdalokon 
keresztül a népköltészet,  a népi kultúra hagyo- 
mányaihoz, a rejtélyes paraszti világhoz. 
Nem titkolt célunk volt, hogy ráirányítsuk a 
közönség figyelmét a népdalok szövegére, 
azok többértelműségére, megfejtési módjára és 
irodalmi értékére. 
A zenés beszélgetések segítségével a hallgatók 
beható ismeretekhez jutottak a betyárvilág 
mindennapjairól, az ünnepekhez kapcsolódó 
szokásrendszerekről, az elmúlás, a halál élmé-
nyéről, a gyermekek játékos világáról és a 
szerelem fájón gyönyörű érzéséről. Mindezt 
meseszép népzenei dallamok és tudományos 
néprajzi előadások kíséretében.
A népzenei esteknek érdekes tapasztalása volt, 
hogy a közönség a megénekelt szavak mögé  
látott, megismerte a  megszólaltatott dalok 
jelentésvilágát. Az előadás sosem egyoldalúan, 
hanem a hallgatóság bevonásával történt, 
együttgondolkodás formájában. A találko-
zások meleg, családias hangulata az egyik 
legfontosabb hozadéka volt a programnak, 
minden résztvevőnek tudott adni valamit: ahogy 
egy költemény, amely mindenki lelkében más-
más érzelmi húrokat érint meg. 
A szabadtéri népzenei nagykoncert mintegy 
szintézisét adta a kamarakoncerteknek, az 
érdeklődők egy csokorba gyűjtve hallgat-
hatták meg újból a tematikus koncerteken 
elhangzott népdalokat. Így ezek a művek a 
közönség számára ismerősként köszöntek 
vissza. A hatvan perces autentikus népzenei 
számokból összeállított koncert nagyobb 
nyilvánosság előtt zajlott. A népdalokat értő és 
szerető hallgatóságnak feledhetetlen művészi 
élményben volt része ezen a júniusi délutánon.
A tiszta, gyönyörű énekhang, a magas színvo-
nalú népi hangszeres játék elvarázsolta a 
népzene kedvelőit. Ezen az előadáson a Gajdos 
Zenekar valamennyi tagjával találkozott a 
közönség. A rendhagyó népzenei könyvtári 
programnak jelentős társadalmi hatása is volt: a 

megyei HÍREK
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rendezvényre ellátogatók interaktív módon be 
is kapcsolódtak az előadásokba.
Lehetőség nyílt arra, hogy saját érzéseiket, 
élményeiket, emlékeiket megfogalmazzák 
egy-egy témával vagy népdallal kapcsolatban. 
Megindító volt hallgatni például gyermekkori 
élményeket, egy család ünnepi szokásait  vagy 
a gyász, a veszteség, az elmúlás egyéni 
feldolgozását. Az előadók a közönséggel 
együtt értelmezték a megszólaltatott népdalok 
szövegét, azok jelentésvilágát. Mindezeken 
túlmenően a könyvtári programnak erős közös- 

ségépítő  szere- 
pe, hogy megta-
pasztalták a részt- 
vevők: a közös 
éneklés örömét, 
összetartó erejét. 
A befogadás nem 
volt egyoldalú: 
minden alkalom- 
mal az előadó-

művészek és a közönség együtt énekelt, csodá-
latos magyar népdalokat szólaltattak meg. 
A népzenei koncertek a művészi élményen 
túl gazdag tudásanyagot nyújtottak át a 
népzene, a magyar néprajz, a népköltészet iránt 
érdeklődőknek.
Az előadók bemutatták a magyar népi kultú- 
ra gyökereit, eredetét, szimbólum- és szokás-
rendszerét, hagyományait.

Rámutattak arra, hogyan kapcsolódnak a 
népdalaink a magyar történelem nagyobb 
időszakaihoz, a gazdag népköltészetünk máig 
iránymutató értékeire és sokszínűségére. 
A sikeres programsorozat számunkra leg-
fontosabb eredménye volt, hogy széles 
olvasói körben tudtuk népszerűsíteni az 
autentikus magyar népzenét, mélyítve népzenei 
anyanyelvünket.
Minden könyvtári program kisebb vagy 
nagyobb közönség számára készül. Minél 
szélesebb körnek próbál újat nyújtani, annál 
nehezebb a feladat, nagyobb a felelősség. 
Egy népdal mást jelent egy érdeklődő 
műkedvelő, és mást egy népzenész szá-
mára. Mégis sikerült a koncertsorozattal a 
kettőt egységgé ötvözni. A népzenészek segít-
ségével életre keltek a népdalok, megérintette 
a hallgatókat a szö- 
vegek tiszta magyar-
sága, költőisége.
A koncerteken a 
tehetséges népi éne-
kesek a hagyomány 
jegyében újat is 
alkottak. Mindehhez 
az kellett, hogy meg- 
szólaltassák az írásos 
emlékeket, bemutas-
sák a népköltészeti, 
népzenei alkotások 
fejlődésének az útját, 
azt a közeget, ahol 
ezek az alkotások 
megszülettek és 
kibontakoztak. 

Hisszük és valljuk, hogy könyvtárunk több száz 
éves falai ismét tanúi lehettek egy újabb csoda 
születésének. 

VASNÉ VARGA ZITA,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

megyei HÍREK
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2018. április 13-án 
délután Csuja Imre 
Jászai Mari díjas, 
Gábor Miklós díjas 
színművész, érdemes 
és kiváló művész láto- 
gatott el a mi kis fa-
lunkba, könyvtárunk-
ba. S ez nem egy ápri-
lisi tréfa volt.
A művész úr a 6., a 
7. és a 8. osztályos 
diákoknak tartott egy 

rendhagyó irodalom órát, a Költészet Napja 
alkalmából. A jelenlévő tanulókon kívül 
pedagógusok, könyvtárosok és a község olvasói 
is eljöttek, s egy  csodálatos ember feledhetetlen 
előadását láthatták.
Az óra után a gyerekek és a felnőttek meg-
rohamozták a színművész urat autogramokért 
és egy-egy közös fotóért. Cserébe pedig egy 
„üveg(be zárt) tigris”-sel leptük meg őt. 

RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA
EGY RENDKÍVÜLI EMBERREL
A FELSŐTÁRKÁNYI KÖNYVTÁRBAN

NAGYNÉ FARKAS ANITA, FELSŐTÁRKÁNY

GYERMEKNAP BEKÖLCÉN 

Bekölcén 2018. június 2-án délután kezdődtek 
a gyereknapi programok, melyre meghívtuk 
a falu apraját – minden 18 év alatti gyereket. 
Szabadtérinek tervezett rendezvényt a kinti 
pavilonokba képzeltük el, de a felkerekedő 
hatalmas eső végül tető alá zavart minket. 

MAGYARNÉ DORKÓ RENÁTA, BEKÖLCE

A gyermekek szórakoztatásáról először 
Szabó Eszter, a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársa gondoskodott, akinek 
Mesekosár című foglalkozását a gyerekek 
nagyon élvezték. Délután négy órától a Pom-
Pom Family interaktív gyerekműsora következett, 
ahol a kicsik vidáman táncoltak és énekeltek is.
Az ugrálóvárat a gyere- 
kek sajnos csak rövid 
ideig tudták használni, 
de kárpótolta őket a 
színes programok soka- 
sága, a virsli, csoki, jég-
krém és a  csillámtetová-
lás. Mindenki boldogan, 
elégedetten indult haza, 
maradandó élményekkel 
gazdagodva.

HEVESTÉKA HÍREK
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Könyvtáros pályafutásom során, lépésről lépés-
re követem Tarnalelesz község idősebb korosz-
tályának életét. Próbálok olyan lehetőségeket 
kínálni, melyek bevonzzák a lakosokat a könyv-
tárba és igyekszem a szolgáltatásokat évről évre 
a különböző korosztályok igényeinek megfele-
lően kialakítani és elményekkel gazdagítani a 
hozzánk betérőket.. 

Egy alkalommal Bodó Boglárka, a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár egyik munkatársa jött 
el hozzánk, hogy a szalaghímzés elsajátításával 
ismertette meg a foglalkozáson résztvevő 
idősebbeket. Boldogan figyeltem, mennyire 
örültek, amikor sikerült egy-egy különleges 
vhímzett virág elkészítése. Boglárka foglalkozása 
után egy KönyvtárMozi vetítés következett, 
az Emberek a havason, amely az 1945 előtti 
magyar filmtörténet egyik legszebb alkotása. 
A program megerősítette bennem, hogy az 
idős ember érték a könyvtár számára. A film 
vetítése közben, végignézve az arcokon, láttam 
a ráncaikban simuló örömöt és szomorúságot, 
nem volt kérdés számomra, hogy mit érezhetnek 
a film megtekintése közben. Gondolataim 
elkalandoztak, és már az járt az eszemben, hogy 
a következő alkalommal milyen programmal 
tudnék maradandó élményt hagyni a szívükben. 

AZ IDŐS EMBER ÉRTÉK
A KÖNYVTÁR SZÁMÁRA

KOVÁCSNÉ ZAY BEÁTA, TARNALELESZ

VERSABLAK – 
MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

A Magyar Költészet Napja alkalmából indult 
útjára a könyvtári vetélkedő ötlete, mely később 
a Versablak nevet kapta. Bemelegítésként 
mesés rejtvénnyel kezdtünk, majd szókeresővel 
folytattuk, ahol tábori kellékek nevét kellett 
megkeresni. Ezt követően párokat alkottunk. 
Minden pár azt a 
feladatot kapta, 
hogy közösen 
készítsen szófel-
hőt azokból a 
szavakból, ame-
lyek akkor jutnak 
az eszükbe, ha a 
könyvtárra gon- 
dolnak. A leg-
gyakoribb sza- 
vak között olvas- 
hattuk a könyvtárat, az irodalmat, az olvasást, 
a költészetet, a regényt, a magazint, a tudást, 
kultúrát – de találkozhattunk a képzelettel, 
borítóval, tündérmesékkel, megértéssel, komoly- 
sággal, fantáziával és élmény szavakkal is. 
Elkalandoztunk a versírás irányába is, ahol min-
den csapat kapott egy-egy idézetet, amelyet 
versbe kellett foglalniuk. Díjaztuk a legkrea- 
tívabb szófelhő készítőket, valamint a legötlete-
sebb versírókat, akik közül az első helyezettek 
oklevélben és könyvjutalomban részesültek. 
Kapcsolódtunk a „Posztolj verset az utcára” c. 
mozgalomhoz, hiszen a rendezvény zárásaként 
a könyvtár ablakában helyeztük ki az elkészített 
szófelhőket, verseket.
A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, 
színesebbnél színesebb és ötletesebbnél 
ötletesebb szófelhők és versek készültek. 

BARTÁNÉ RAUF ZSANETT, TARNAMÉRA

HEVESTÉKA HÍREK
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VACHOTT EMLÉKÉV

2018 névadónk, Vachott Sándor születésének 
200. évfordulója. Úgy gondoltuk, egy emlékév 
során méltón ünnepelnénk meg az évfordulót 
– a hagyományok mellett a mai kor igényeinek 
megfelelően.
Régi elképzelésünk volt, hogy egy iroda-
lombarát kör alakuljon a könyvtár berkein belül. 
Így februárban elindítottuk – az elsősorban 
költőkből álló -  Vachott  kört. Megalakulásuk 
óta folyamatosan új tagokkal bővül a kör, s 
rendszeresen, kéthetente találkoznak. Minden 
alkalommal bemutatkozik valaki az alkotásain 
keresztül, de az új szerzeményeiket is megoszt-
ják egymással. Ezen kívül ötleteikkel és aktív 
részvételükkel is támogatják a könyvtár rendez-
vényeit. Április 11-én a Vers tér is egy ilyen 
közös megmozdulás volt. Első alkalommal 
mentünk ki a versekkel a Fő térre egy egész 
napos rendezvény keretében.

SZEKERESNÉ SENNYEY MÁRIA, GYÖNGYÖS

A versfalra mindenki felírhatta kedvenc versét, 
idézetét. Persze a gyerekek sem maradtak ki: 
aszfaltrajzolás és  zenés gyerek-műsor várta 
őket. Voltak játékok a felnőtteknek is: verstotó 
és idéző. A városban sétálók meg-megálltak 
a program valamely állomásánál, így ezen a 
napon sokan lehettek velünk együtt részesei a 
költészet ünnepének. 
Ekkor hirdettük meg „Új Vachottok” című 
verspályázatunkat is, ahová már beérkeztek a 
szebbnél szebb költemények. 

A Városnapon már évek óta részt veszünk, 
több kollégánk is  beöltözik XIX. századi 
korhű ruhába. Az idei évben egy sátorban létre-
hoztuk a Vachott család szalonját, ahol a „csa-
lád” és költő barátaik beszélgettek, és régimódi 
írásra tanították az érdeklődőknek.
Június végén felkerestük Vachott Sándor sírját 
Budapesten. Továbbá rendhagyó irodalomórá-
kat tervezünk a diákoknak a Vachott család iro-
dalmi munkásságáról. 
A helyismereti vetélkedőnk témája is ehhez 
kapcsolódik ebben az évben, melynek támája: 
Költők, írók a Mátraalján. 
November 17-én, névadónk születésnapján 
szeretnénk megvalósítani egy Vachott em- 
léknapot, kiállítással a költő életéről, költé-
szetéről, koszorúzással, tudományos előa-
dásokkal és a verspályázat értékelésével. 

Vachott Sándor bemutatásával nyitottuk  meg 
a Költészet Napját, majd a Versmaraton 
keretében tízpercenként váltották egymást 
a helyi költők, előadók, így a ma és a régmúlt 
költők művei egyaránt megjelentek. Több 
alkalommal zenés blokkok tették még színe-
sebbé a programot, a költők sátrában pedig 
bárki elbeszélgethetett a poétákkal.

megyei körkép
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AJÁNDÉKKÖNYVEKET KAPOTT 
A HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 
KÖNYVTÁRA

Segíthetik-e a könyvek, könyvtárak a fogva-
tartottak társadalomba való visszailleszke-
dését? Olvasnak-e azok az emberek, akiket 
több évre, vagy akár évtizedre rácsok mögé 
zárnak? Szeretnek-e olvasni a fogvatartot-
tak? És ha igen, milyen könyveket? Meséket, 
kalandregényeket, szakkönyveket? Tanulnak-e 
nyelveket? Kíváncsiak-e az informatikai trendek-
re, érdeklik-e őket a gasztronómiai újdonságok? 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
a megye települési és iskolai könyvtárainak 
ellátása mellett a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet könyvtárának frissítését is 
kiemelten kezeli, és időről-időre új könyvekkel 
fejleszti a börtönkönyvtárat. 
Az évek során a könyvbeszerzéseket a megyei 
könyvtár pályázati forrásból valósította meg, 
valamint a saját gyűjteményéből is adományozott 
ajándékköteteket. 

KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES, 
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

Év Példány (db) Érték (Ft)

2006 278 db 441 e Ft

2010 205 db 400 e Ft

2012 419 db 365 e Ft

2013 157 db 323 e Ft

2018 348 db 641 e Ft

Összesen 1 407 db 2170 e Ft

Az idei ajándékkönyvcsomag átadására 
2018. május 17-én került sor.  A könyvcsomag 
egy részét szépirodalmi művek teszik ki: 
bestsellerek, romantikus és bűnügyi regények, 
háborús- és kalandregények, fantasztikus és 
humoros írások. A másik része szakkönyvekből 
áll: szótárak, nyelvkönyvek, valamint ismeret- 
terjesztő könyvek: egészséges életmóddal 
foglalkozó könyvek, útikönyvek.  A könyvek a 
Bródy Sándor Könyvtár online katalógusában 
visszakereshetők.

A börtönkönyvtár támogatása mellett már 
nyolc éve folyamatosan működik a Mesekör a 
börtönben projekt, amely a könyvtár és az intézet 
közös projektjeként mesékkel segíti a családi 
kapcsolatok ápolását, a társadalmi reintágrációt.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és 
a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
között már másfél évtizede meglévő szakmai 
együttműködés jól példázza a könyvtárak 
szerepét a társadalmi felelősségvállalásban és 
az esélyegyenlőség megteremtésében. 

megyei körkép
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A Széchenyi 2020 keretében, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
kezdeményezésére, Európai Uniós 
forrásból valósul meg a „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek” 

című program, amelynek országos hatókörű 
könyvtári projektje „Az én könyvtáram” címen 
valósul meg. A projekt honlapja az alábbi címen 
érhető el: www.azenkonyvtaram.hu
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei 
könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézete, az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
valamint a könyvtárszakmai szervezetek be-
vonásával valósítja meg a projekt könyvtári 
komponensének célkitűzéseit. A program célja 
az országos könyvtári rendszer korszerűsítése 
négy fejlesztési irányon keresztül: az 
olvasáskultúra- fejlesztés támogatása, a digitális 
írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és 
információkeresés fejlesztése, valamint a 
szövegértés támogatása, fejlesztése, különös 
tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni 
és közösségi tanulásra. A projektben kiemelt 
szempont a hátrányos helyzetűek bevonása. 
További kiemelt cél a végzettség nélküli 
korai iskolaelhagyók számának csökkentése 
és az esélyegyenlőség biztosítása. Külön 
e célcsoportokra fókuszáló felzárkóztató, 
hátránykompenzáló, tehetséggondozó prog-
ramok is készülnek. A projekt keretében 
lehetőség nyílt a kulturális területen hiány-
pótló alapkutatások és igényfelmérések 
lebonyolítására is, amelyek során 4 szakmai 
műhely segítségével új módszertan, valamint 
- a legjobb gyakorlatok integrálásával - 
90 mintaprogram beadására került sor, 
amelyek kidolgozása augusztus közepén 
zárul. A projekt keretében negyven főből álló 
országos szaktanácsadói hálózat kialakítása 
és működtetése is megvalósul. Nyolcvan 
különböző, több célt szolgáló rendezvény — 
többek között konferencia, workshop — is segíti 
a szakmai információcserét. Egy nagyszabású, 
országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő 

kampány lebonyolítására is sor kerül 2019 első 
negyedévében. A projektidőszak végére egy 
módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát 
majd.

Összefoglaló
A 2017. augusztusban beküldött (16), azóta már 
elfogadott Heves megyei mintaprogramok (8) 
kidolgozása jelenleg is folyamatban van;
2017. november 23. Gyöngyös – Projekt-
tájékoztató / Tóth Judit, koordinátor 
csoportvezető
2018. június 21.  Eger – Projekttájékoztató / 
Pauer Erika, megyei szaktanácsadó
2018. őszén 5 helyszínen 5 mintaprogram 
tesztelése lesz Heves megyében. A helyszí-
neket a mintaprogramfejlesztő bizottság az 
alábbi jelentkező könyvtárak közül választja 
ki: Aldebrő, Bélapátfalva, Eger, Feldebrő, 
Felsőtárkány, Gyöngyös, Maklár, Pétervására, 
Tarnalelesz, Tarnaméra, Tiszanána.
2018. október 29. Az én könyvtáram projekt 
keretében megyei szakmai nap kerül 
megrendezésre Egerben.
Az országos, reprezentatív közvélemény-
kutatásokról Az én könyvtáram honlapján 
olvashatunk bővebben.

Képzések, továbbképzések
A fejlesztés keretében akkreditált képzéseket 
is kidolgoztak a könyvtáros szakma megújulá-
sa, ismereteinek bővítése és korszerűsítése 
céljából. 

2018 őszétől Heves megye könyvtáraiból is 
várják a jelentkezőket az alábbi budapesti 
képzésekre:
Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben 
(60 óra) 
Célcsoportja a közgyűjteményekben dolgo-
zó, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
munkatársak. A projekt 5 csoportban, 100 fő 
részére biztosítja a képzésen való ingyenes 
részvételt.
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A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató 
könyvtári szolgáltatások megvalósításában (60 
óra, ebből 43 óra jelenléti és 17 óra távoktatás)
A képzés elsősorban azoknak a könyvtárosoknak 
szól, akiknek a munkájához különböző tanu-
lást támogató tevékenységek is tartoznak. 
Országosan 300 fő részére kínál ingyenes 
részvételi lehetőséget.

FARKAS MÁRTA ÉS PAUER ERIKA,
HEVES MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK

Az Európai Unióban működő vállalatok és 
intézmények (köztük a könyvtárak) számára a 
2018. május 25-étől az EU 679/2016 számú, 
úgynevezett Általános Adatvédelmi Rendelet 
(General Data Protection Regulation, azaz 
GDPR) ad iránymutatást. Az ebben foglalt 
előírások minden tagország számára kötelezőek. 
A GDPR egységesíti a magánszemélyek jogait 
és az adatkezelők kötelességeit. Átláthatóvá 
kell tenni többek között azt, hogy a könyvtárak 
pontosan milyen adatot, milyen célból kezelnek, 
honnan szerzik be, kik férhetnek hozzá, hol és 
meddig tárolják azokat, valamint gondoskodni 
kell a könyvtárhasználók megfelelő tájékozta-
tásáról.
Nyilvántartási kötelezettség
2018. május 25-től minden szervezetnek saját 
magának kell átlátható formában vezetnie, 
és szükség esetén a hatóság rendelkezésére 
bocsátania a személyes adatkezelési tevé-
kenységeinek nyilvántartását.

FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ 
ADATVÉDELEM TERÜLETÉN: ÚJ 
UNIÓS ADATVÉDELMI JOGSZABÁLY: 
GDPR

Jogalapok változásai
A hozzájárulás alapján történő adatkezelések 
feltételei szigorodtak, a hozzájárulásnak minden 
körülmény között önkéntesnek és vissza-
vonhatónak kell lennie, így számos esetben 
szükséges az adatkezelés újfajta jogalapjának 
meghatározása.

Incidensek kötelező bejelentése
A Rendelet kötelezően előírja a személyes 
adatokat érintő incidensek kötelező, 72 órán 
belül történő bejelentését az adatvédelmi 
hatóság (NAIH) részére, így mindenféleképpen 
szükséges azon eljárásrendek létrehozása, 
melyek az incidensek bejelentéséhez szükséges 
információkat biztosítják. A kötelező incidens-
bejelentési kötelezettség együtt jár azzal a 
jogalkotói szándékkal, hogy a szervezetek, tuda-
tosan csökkentsék az adatvédelmi incidensek 
bekövetkezésének valószínűségét, valamint egy 
esetleges incidens során a természetes 
személyekre vonatkozó kockázatok mértékét.

Adatvédelmi hatásvizsgálat
A rendelet 2018. május 25-től valamennyi a 
valószínűsíthetően kockázatos új adatkezelési 
tevékenységekre kötelezően előírja az adat-
védelmi hatásvizsgálat elvégzését. Ezért saját 
magunk és a hatóság megnyugtatása érdekében 
célszerű lehet felülvizsgálni informatikai környe-
zetünk zártságát biztosító szervezeti és technikai 
intézkedések hatékonyságát. Ügyfeleink, láto-
gatóink bizalmának megőrzése céljából is 
minden elvárhatót meg kell tennünk a ránk 
bízott személyes adatok védelméért. Bár a GDPR 
által kilátásba helyezett 20 millió eurós bírság 
magyarországi alkalmazására várhatóan nem 
kerül sor, a NAIH a Rendelet hatálybalépésének 
idejére megnövelt létszámú szakértői gárdával 
készül. További információ: http://naih.hu/
A Bródy Sándor Könyvtár adatvédelmi tájé-
koztatója elérhető a könyvtár honlapján a 
dokumentumok menüpont alatt. 

új  uniós  adatvédelmi  jogszabály:  GDPR
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A Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének Heves Megyei Szerve-
zete szeretettel várja a megyében 
dolgozó kollégák csatlakozását. 
A Heves Megyei Szervezet 1975 

óta látja el feladatait, az ország második 
legnagyobb területi szervezeteként képviseli 
a megyei könyvtárosokat, szervezi a szakmai 
életet, szorosabb munkakapcsolatot alakít ki 
az intézmények között és lehetőséget biztosít a 
tagoknak szakmai programokon való részvételre. 
Csatlakozni bármikor lehet, ebben a helyi 
szervezet nyújt segítséget. Először a belépési 
nyilatkozat kitöltése szükséges, a „Belépési 
nyilatkozat egyéni tagok számára” című 
dokumentumot az MKE honlapjáról lehet 
letölteni. Az új belépő dolgozó könyvtárosoknak 
a tagdíj 5 500 Ft, mely tartalmazza az 500 Ft-
os tagkártya-díjat és az 5 000 Ft éves tagdíjat. 
A nyugdíjas kollégáknak és hallgatóknak ez 
a díj 3 500 Ft. A tagdíjat átutalással is be lehet 
fizetni a Heves Megyei Szervezet számára. A 
csatlakozással kapcsolatban Bodor Katalin 
egyesületi elnök és Verle Ágnes titkár nyújt 
bővebb tájékoztatást az mkeheves@gmail.com 
email címen, vagy a 06-36/516-632 telefon-
számon.

Amellett, hogy egy országos, sokrétű szakmai 
egyesület tagjaként aktívan részt vehetünk 
hivatásunk életében, más előnnyel is jár, ha a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai 
vagyunk. Fontos tudni, hogy az MKE tagjaként 
jogosultak vagyunk a tagkártya használatára, 
mely az éves matricával együtt érvényes. A 
tagkártyával bizonyos üzletekben kedvezményt 
is kapunk, illetve minden államilag fenntartott 
közgyűjtemény állandó kiállítását ingyenesen 
látogathatjuk vele. További részletes tájékoztató 
az MKE honalpján.
Szervezetünk kiemelten fontosnak tartja, hogy 
a megyei könyvtárosok számára segítséget 
nyújtson, és teljes körűen tájékoztasson a 
szakmát érintő kérdésekben. Igyekszünk olyan 

változatos és érdekes programokat, szakmai 
találkozókat szervezni, melyekkel szorosabbra 
fűzhetőek a megye könyvtárosainak kapcsolatai 
és naprakész szakmai tudással gazdagodhatnak 
tagjaink. 2018. április 19-én hagyományteremtő 
szándékkal rendeztük meg szakmai napunkat 
tagjaink részére „Szomszédolás - szakmai 
kirándulás Heves megye könyvtáraiban” címmel. 
Célunk, hogy minden ilyen alkalommal más-más 
Heves megyei könyvtárba látogassunk el, ahol 
a szakmai előadások mellett megismerhetjük a 
helyi kollégákat és intézményüket.

Idén Kiskörére látogattunk el, a kiskörei Könyvtári, 
Információs és Közösségi Helyet Baloghné 
Szilágyi Tünde mutatta be a megjelenteknek. 
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy 
Sándor Könyvtár vezetője az új jogszabályi 
változásokról tartott előadást, ezt követően 
Pádár-Deák Krisztina, a Hevestéka Hálózati 
Csoport munkatársa mutatta be a szerzői jog 
könyvtári vonatkozású szabályozásait. A szakmai 
előadások után meglátogattuk a vidék egyik 
látványosságát, a kiskörei vízerőművet, illetve a 
hallépcsőt. 

az mke heves megyei szervezet hírei
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VERLE ÁGNES, MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET

Az MKE honlapjáról (www.mke.info.hu)  
letölthetőek a konferencia előadásai. 
Egyesületünk nem csak a szakmai kapcsola- 
tokat igyekszik elmélyíteni tagjai között, 
fontos feladatunknak tartjuk a csapatépítő, 
közösségkovácsoló programok szervezését is: 
2018. május 27-én gyalogtúrát szerveztünk a 
csodálatos Bükk-fennsíkra. Október elejére 
pedig Tisza-tavi kerékpártúrát szervezünk.
Az ilyen nem szakmai eseményeken szorosabbra 
fűzhetjük kapcsolatainkat munkatársainkkal, 
megismerhetjük a környezetet és remekül 
kikapcsolódhatunk a természetben. 

A jövőben is folytatjuk a szakmai és szabadidős 
események szervezését, melyről minden eset-
ben e-mailben értesítjük tagjainkat, de emellett 
a Facebook oldalunkon és honlapunkon is 
olvashatnak rólunk az érdeklődők. 

Mindenkit várunk szeretettel a Heves Megyei 
Szervezet tagjai közé!

Külföldi szakmai kirándulásokat is szervezünk:  
2017 szeptemberében nagyszabású, három-
napos kirándulást szerveztünk Grazba és 
Szombathelyre, ahol a helyi intézményekbe 
látogattunk el, és sok szép élményt szereztünk.  
Idén ősszel a történelmi Kassa városába 
szervezünk egynapos szakmai utat, ahol 
felkeressük a Városi Könyvtárat és a régi katonai 
laktanya újrahasznosításából épült Kulturparkot.

Szervezetünk támogatja tagjainak az országos 
szakmai rendezvényeken való részvételt. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Vándorgyűlése minden évben megrendezésre 
kerül, ez a legnagyobb és legfontosabb könyv-
társzakmai találkozó az évben, amin minden 
évben nagy létszámmal vesznek részt a Heves 
Megyei szervezet tagjai.

2018. március 14-én az MKE immár 3. alka- 
lommal rendezte meg az Országos Széchényi 
Könyvtárban a kompetenciakonferenciáját,  
címe: „Újra a könyvtárosok szakmai kompe-
tenciáiról: kihívások és megoldások”.

Az mke heves megyei szervezet hírei
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BESZÁMOLÓ AZ MKE
50. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

2018. július 4-6-ig vettünk részt 
szervezetünkkel a Magyar Könyv- 
tárosok Egyesületének jubile-
umi, 50. Vándorgyűlésén Keszt-
helyen.  
A nyitó plenáris ülést a város 
gyönyörű főterén, az impozáns 

Balaton színházban tartották meg. Elsőként a 
köszöntések hangzottak el: Barátné dr. Hajdu 
Ágnes, egyesületünk elnökének köszöntőjét 
követően Pappné Beke Judit, a Zala Megyei 
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
valamint elmondta, hogy a vándorgyűlésre 
regisztráltak száma elérte a 800 főt. 
Polgármesteri, rektori köszöntők után Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkár üdvözölte 
a jelenlévőket. Ezután Feund Tamás neurobi-
ológus, az MTA rendes tagja tudományos 
előadást tartott. Tudományos szempontból 
bemutatta, mennyire fontos a tanulás, a 
művészetek megélése, és ebben nyilvánvalóan 
igen fontos feladat jut a könyvtárosoknak.  
Hagyományosan a nyitó plenáris ülés alkalmával 
adják át a kitüntetéseket, díjakat, így a Fitz 
József könyvdíjat is. 2018-ban a Pozsonyi 
Pagony Kft. (Dániel András: És most elmondom, 
hogyan lifteztem), a Scolar kiadó (Fráter Erzsébet: 
A Biblia növényei) és az Eszterházy Károly 
Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
közös kiadású műve, a Gyermekvilágháború 
című kiállítási katalógusa kapta meg.
Egyesületünk további díjazottjai:
Egyesületi Munkáért Emlékérem kitünte-
tésben részesült: Fazekas Gáborné, az OSZK 
nyugalmazott könyvtárosa és az MKE Műszaki 
Könyvtáros Szekciójának vezetőségi tagja; 
Tamara Krajna a Zágrábi Egyetem Gépész - és 
Hajóépítőmérnöki Kara (FAMENA) – igazgatója 
és a Horvát Könyvtáros Egyesület Kari Könyvtárak 

szekciójának tagja; Molnárné Varga Katalin, 
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár könyvtárosa 
és az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezeté-
nek elnöke; Pappné Beke Judit, a keszthelyi 
Fejér György Városi Könyvtár igazgatója és 
az MKE Zala Megyei Szervezetének elnöke; 
Sebestyénné Majchrowska Ewa az Érdi Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár igazgatója és az MKE 
Pest Megyei Szervezet Ellenőrző Bizottságának 
elnöke; Dr. Téglási Ágnes, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára nyugalmazott általános 
főigazgatóhelyettese és az MKE Tudományos és 
Szakkönyvtári Szekció előző elnöke.
Az Év Fiatal Könyvtárosa-Díj kitüntetettje idén 
Szüts Etele lett, a Kovács Máté Alapítvány 
különdíjat pedig Jeneiné Ecseri Mariann kapta. 
A 2017. évi Füzéki István Emlékérem díjazottja 
Dr. Arató Antal. Laudációja hagyományos 
módon a nyitó plenáris ülésen hangzott el. 
Kertész Gyula-díjjal 2018-ban Pogány Györgyöt, 
nyugalmazott könyvtárigazgatót, bibliográfiai 
szakírót tüntették ki.
A nyitó plenáris ülés után városnézés, könyv-
tárlátogatás volt a program. Este pedig a Happy 
Dixieland zenekar adott remek koncertet a 
Balaton színházban.
Másnap, a kisplenáris ülésen újabb köszön-
tők hangzottak el a partnerszervezetek kép-
viselőitől: Ramháb Mária, az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség elnöke után Tüske 
László, az Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgatója is méltatta nemzeti könyvtárunk 
és az MKE sok évtizedes együttműködését.  
Kiss László, a Romániai Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének illetve a Romániai Könyvtáros 
Egyesület elnöke szintén üdvözölte a jelenlévőket, 
kiemelve az MKE-vel közös együttműködést. A 
Horvátországi Könyvtáros Egyesülettől Tamara 
Krajna és Marijana  Mišetić köszöntötte a 
hallgatóságot.  A köszöntők után Kiss Gábor, 
egyesületünk alelnöke a vándorgyűlések 50 
éves történetéről tar-tott átfogó és szellemes 
előadást. Az első vándorgyűlést 1969. június 27-
28. között Tatán került megrendezésre, azóta 50 

MKE  Vándorgyulés  2018.  Keszthely
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éven keresztül minden évben megtartják, mely 
ékesen bizonyítja a magyar könyvtáros szakma 
összetartását, erejét, nemcsak hazai területen, de 
nemzetközi téren is. A kis plenáris ülést követték 
a szekcióülések. Sok szekcióban téma volt a 
jubileumi évszám, az egyes szekciók története. 
Természetesen az újdonságokról is szó esett: 
digitalizálási technikákról, a könyvtári törvény 
módosításáról, informatikai újításokról. A szakmai 
kiállítást a Georgikon Kar földszintjén rendezték 
meg. A záró plenáris ülés egyesületünk vezetői 
és a szervezők összegezték a vándorgyűlés 
eseményeit. Ünnepélyesen átadásra került a 
vándorbot, melyre Pappné Beke Judit felkötötte 
a keszthelyi vándorgyűlés emlékszalagját. 
2019-ben az MKE 51. vándorgyűlését 
Székesfehérváron tartják meg. A záró plenáris 
ülés után ünnepélyesen elhelyezték az MKE 
időkapszuláját a keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtárban. Az időkapszulát 50 évre zárták 
le, legközelebb 2068-ban kerül újra felnyitásra, 
remélhetőleg az MKE 100. vándorgyűlése 
alkalmával.
A harmadik nap került sor a szakmai kirán-
dulásokra. A Heves Megyei Szervezet tagjai 
közül sokan az Őrségi kirándulást választották 
úti célul, de volt, aki a Balaton felvidéki 
utazásra ment el, vagy inkább a fürdőzést 
választotta a kirándulás helyett. Az őrségi 
kiránduláson idegenvezetőnktől sok érde- 
kességet megtudhattunk a térség történe-
téről, néprajzáról.  Ellátogattunk a veleméri 
Szentháromság templomba, majd Magyar- 
szombatfán meglátogattuk Czugh Zsuzsanna 
fazekasművészt, akinek családja igen jelentős 
fazekascsaládként ismert. 
Szalafőn Gaál Zsuzsanna Múltidéző portáján 
látta vendégül csapatunkat, a helyi finom-
ságokat kínálva, tökmagos pogácsával, málé-
lepénnyel, mákos rétessel. Mesélt az őrségi 
gasztronómiáról, a helyi értékekről, vendégháza 
életéről. Majd a Batha portán kipróbálhattuk 
az olajütőgép használatát. A szalafői Pityerszer 
népi műemlék-együttes értékes eredeti, akár 

többszázéves épületeit felkészült idegenvezető 
mutatta be nekünk. Az Őrség csodálatos, 
nyugodt környezet, szinte érintetlennek tetsző 
tájjal, erdőkkel, szelíd dombokkal, ahol jól esik a 
pihenés és valódi kikapcsolódást nyújt a térség. 
Keszthely csodálatos város, rengeteg múze-
ummal, látnivalóval. A városban szinte min- 
denhol várták a könyvtárosokat, vendég-
látóhelyeken, üzletekben, volt olyan étterem, 
ahol a könyvtárosok kedvezményesen étkez-
hettek. A járdán matricákkal jelölték a találkozó 
helyszínéhez vezető útvonalat. Séta közben 
úton-útfélen könyvtárosokba botlottunk, a 
regisztráció során kapott névkártyával távolról is 
könnyen felismertük a kollégákat.
Keszthely belvárosa színes és nyüzsgő, sokféle 
programmal, zenei eseménnyel, ahol jólesik egy 
séta a hangulatos utcákon.

VERLE ÁGNES, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

MKE  Vándorgyulés  2018.  Keszthely
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9 572 889 FT KÖNYVTÁRI
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 
2018 – HEVES MEGYE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
háromszázmillió forint keretösszeggel pályázatot 
hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra.   Cél a közművelődési intézmények, 
közösségi színterek műszaki-technikai eszköz-
állományának, berendezési tárgyainak gyara-
pítása, épületének karbantartása, felújítása. 
A támogatásra olyan települési önkormányzatok 
pályázhattak, amelyek közművelődési intéz-
ményt, közösségi színteret saját fenntartásban 
vagy közművelődési megállapodás keretében 
működtetnek.

Fenntartó neve Támogatás

1.
Abasár Község 
Önkormányzata

329 515 Ft

2.
Boldog Község 
Önkormányzata

319 462 Ft

3.
Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

1 235 489 Ft

4.
Erdőtelek Község
Önkormányzata

203 840 Ft

5.
Füzesabony Város 
Önkormányzata

567 804 Ft

6.
Gyöngyös Város
Önkormányzata

1 937 178 Ft

7.
Gyöngyösoroszi Község
Önkormányzata

190 756 Ft

8.
Halmajugra Község
Önkormányzata

252 796 Ft

9.
Hatvan Város
Önkormányzata

2 395 074 Ft

10.
Heves Város
Önkormányzata

76 935 Ft

11.
Kápolna Község
Önkormányzata

96 357 Ft

12.
Kerecsend Község 
Önkormányzata

85 408 Ft

13.
Lőrinci Város 
Önkormányzata

379 382 Ft

14.
Markaz Község 
Önkormányzata

173 218 Ft

15.
Pétervására Város 
Önkormányzata

96 195 Ft

16.
Szihalom Község 
Önkormányzata

320 085 Ft

17.
Tarnaörs Község 
Önkormányzata

444 083 Ft

18.
Tiszanána Község 
Önkormányzata

81 225 Ft

19.
Verpelét Város 
Önkormányzata

185 549 Ft

20.
Visonta Község 
Önkormányzata

202 538 Ft

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2018. 
I. FÉLÉVI TÁMOGATOTT PÁLYÁZATAI

Közös tudás – 
Közösségi hozzáférés 
Országos Könyvtári 
napok program 
megvalósítására 
Heves megye 
könyvtáraiban és 
könyvtári szolgáltató 
helyein

Bródy 
Sándor 
Könyvtár, 
Eger

1 500 000 Ft

Herman Lipót 
festményeinek 
restaurálására II.

Vachott 
Sándor 
Könyvtár, 
Gyöngyös

500 000 Ft

A Vachott Sándor 
Városi Könyvtár 
szakmai felkészülésére 
a minősített könyvtári 
cím megszerzéséhez

Vachott 
Sándor 
Könyvtár, 
Gyöngyös

500 000 Ft

pályázati információk
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Olga néni 1965-ben kezdte 
könyvtárosi pályáját a hatvani 
járási könyvtárban.
1938-tól 2005-ig vezet-
te a horti községi könyv- 
tárat, ahol szívvel-lélekkel 
végezte feladatait.

Pályafutása során nemzedé-
kek váltak könyvszerető emberré. 40 éves 
könyvtári munkája során olyan szakmai-
technikai alapokat teremtett meg, melyekre 
biztosan lehetett tovább építeni a horti községi 
könyvtárat. 
A KKDSZ Megyei Alapszervezetének mega-
lakulása óta ellátta a titkári feladatokat, folytatva 
azt nyugdíjas évei alatt is.
Kiemelkedő közművelődési tevékenységéért 
megkapta többek között a Heves Megye 
Művelődésügyéért Kitüntetést, a Pro Meritis 
Díjat, valamint Hort Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 2005-ben Hort Községért 
Emlékérmet és Díszpolgári címet adományozott 
részére a több évtizedes kiemelkedő munkája 
elismeréseként.

Olga néni végakaratát tiszteletben tartva, az em-
lékezés virágaira szánt összegből 220 967,- Ft 
értékű könyvcsomag került átadásra a Kulturális 
Centrum Könyvtárának.
Az átadásra 2018. április 6-án került sor, melyen 
részt vett Kerek Oszkár - Hort Nagyközség 
polgármestere; Szabóné Sőregi Melinda 
– Kulturális Centrum igazgató, Csábi Dóra – 
Kulturális Centrum művelődésszervező; Majer 
Orsolya – hozzátartozó; Magyar Norbert – 
ötletgazda - szervező; Sultis István – ötletgazda.

Olga néni nyugodjon békében!

MAJER ISTVÁNNÉ PITTNER OLGA 
(1947-2018)

A Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár mély 
megrendüléssel tudat-
ja, hogy méltósággal 
viselt, hosszú, súlyos 
betegsége után 2018. 
április 26-án elhunyt 
Guszmanné Nagy Ág-
nes ny. könyvtáros. 

Ági 1975-től negyven 
éven át dolgozott a 

Bródy Sándor Könyvtárban, mint hivatása iránt 
elkötelezett helyismereti könyvtáros.

Ismerhettük Őt felkészült szakemberként, helyis-
mereti kiadványok szerkesztőjeként, mindig 
derűs, segítőkész munkatársként. Könyvtári 
szakértőként nyújtott tanácsaival sok települési 
könyvtár működését jobbította.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének aktív 
tagja volt, évtizedekig vezette szervezetünket. 
Dolgozott az MKE Országos Tanácsának elnöke-
ként, tevékenyen részt vett az MKE Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezetében.
A közösségért végzett munkáját MKE-emlék-
éremmel ismerték el.

Emlékét szívünkben őrizzük!

GUSZMANNÉ NAGY ÁGNES
(1953-2018)

„Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész

kővé meredve,
mint egy ereklye,

s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.” 

(Kosztolányi Dezső)

nekrológ
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Az E’mese vár a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár könyv-, könyvtár-, olvasásnépszerűsítő 
programsorozata. A megyei könyvtár a 
2016/2017-es tanévben a programot alsó 
tagozatos kisiskolásoknak, a 2018/2019-es 
tanévben pedig sulikezdő ovisoknak hirdette 
meg.
A játékban vagány, merész és izgalmas próbákon 
haladnak végig a gyerekek, és megmutathatják, 
milyen jók a bütykölésben, barkácsolásban és 
rajzolásban, de akár színi előadásban, táncos 
performanszban is részt vehetnek. A játék 
háromfordulós, azaz a csapatoknak három 
próbát kell kiállniuk, amelyek végére mindenki 
megtalálja a kedvenc meséjét. Ehhez háttérként 
kortárs magyar és világirodalmi meséken 
keresztül vezet az út.
Olyan nagycsoportos óvodásokat várunk a 
programra, akik szeretik a meséket és szívesen 
próbára tennék magukat. Ezen túl fontos, hogy a 
gyerekek a Bródy Sándor Könyvtár HEVESTÉKA 
rendszeréhez tartozó települések óvodásai 
legyenek. 
Az E’mese vár – felkerekedő célja: 
   iskolakezdés előtt álló, nagycsoportos 
óvodások számára emlékezetes, élményteljes, 
életkori sajátosságaikat maximálisan figyelembe 
vevő könyvtári programsorozat biztosítása, 
    a történet-éhség természetes, ösztönös 
igényének kielégítése kortárs irodalmi alko- 
tások, mondókák, játékok harmonikus együt-
tesére alapozva, s ezáltal az olvasás iránti vágy 
felkeltése, támogatása, és megerősítése,
    az óvoda és a könyvtár kapcsolatának 
rendszeressé tétele,

E’MESE VÁR – FELKEREKEDŐ
KÖNYV-, KÖNYVTÁR- ÉS 
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ 
PROGRAMSOROZAT SULIKEZDŐ 
OVISOKNAK

     a könyvtáros és az óvodapedagógusok 
együttműködésének erősítése,
                 családok könyvtári jelenlétének támoga-
tása,
   mindezeket a minőségi kortárs gyer-
mekirodalom megismertetésével, megsze-
rettetésével. 

Kiegészítő cél az óvodapedagógusok és 
szülők figyelmének felhívása a kortárs gyer-
mekirodalom értékeire.
A programot az első E’mese vár bevált 
gyakorlatára építve, az ott szerzett tapasz-
talatokkal kiegészítve, az új koncepció 
sajátosságaihoz alakítva valósítjuk meg. 
A program alapját a kortárs gyermekirodalom 
képezi, a kiválasztott könyvek írói, illuszt-
rátorai valamennyien napjainkban is alkotó 
szerzők. A könyvek kiválasztásánál figyelembe 
vettük az illusztrációk minőségét is, mivel 
óvodásoknál ez kiemelten fontosnak tartjuk. 
Az E’mese vár – Felkerekedő programsorozat 
könyvei 2019 januárjától minden HEVESTÉKA 
könyvtárból kölcsönözhetők lesznek.

Az e’mese csapatok létszáma: 3-15 fő/település

A foglalkozások időtartama: 30 perc (a gyerekek 
életkori sajátosságainak figyelembe vételével)

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30

A program és a próbák részletes ismertetése, 
az új évad e’mesemondóinak bemutatkozása 
2018. augusztus 27-én, a Heves megyei 
KSZR könyvtárosok szakmai napján kerül sor 
Felsőtárkányban.

„… és most útra fel barátaim! Várnak a kalandok 
és ne feledjétek: bármi legyen, gazdagít!”

LUZSI MARGÓ ÉS KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

2018-ban újra indul az E’mese vár
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Időpont: 2018. augusztus 27. (hétfő)
Helyszín: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Felsőtárkány, Fő út 157.

Program:

8.00-8.30         Gyülekezés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 
8.30              Indulás Felsőtárkányba
8:50–9.20  A felsőtárkányi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely megtekintése
9.20–12.30 Köszöntők
              dr. Juhász Attila Simon polgármester
              Bajzátné Szántósi Mária igazgató, Felsőtárkányi Általános Iskola és AMI
                          Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató, Bródy Sándor Könyvtár 
                          E’mese vár – felkerekedő bemutatkozik a Bródy Sándor Könyvtár könyv, könyvtár,                 
                          olvasás népszerűsítő programsorozata sulikezdő ovisoknak
              Szabad-e’mesélni?
              Luzsi Margó, az E’mese vár szakmai vezetője
              Ahol a qrtafarkú malac túr – kortárs mesék kicsiknek –
                          Lovász Andrea gyermekirodalomkutató, -kritikus
              Kávészünet
              Egy próbát megér! mese és játék
              a csoportfoglalkozásokat vezetik Bálintné Fadgyas Eszter, Pauer Erika,
              Pintérné Pordány Mária, Szabó Eszter e’mesemondók
              Kérdések és válaszok, kerekasztal beszélgetés
              vezeti Komló-Szabó Ágnes az E’mese vár projektvezetője
              Az Év Heves megyei KSZR könyvtárosa díj átadása
              a díjat átadja Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója
13.00–14.00  Ebéd
14.00              Látogatás a felsőtárkányi Tájházba
15.00               Visszaindulás Egerbe

A szakmai napon a részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.
A jelentkezési lap elérhető a Bródy Sándor Könyvtár weboldalán.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2018 őszén újra meghirdeti a Heves megyei KSZR 
könyvtárak körében az E’mese vár olvasásnépszerűsítő programsorozatot. A 2018/2019-es tanévben 
a programsorozat célcsoportja az óvodás korosztály.
A szakmai napon az E’mese vár – felkerekedő bemutatására kerül sor, a résztvevők – azon túl, hogy 
általános tájékoztatást kapnak a program technikai hátteréről és a részvétel feltételeiről – találkoznak 
a régi e’mesemondókkal és megismerik az újakat, meghallgatják a felkerekedő meséket, kipróbálják 
a játékokat, valamint megismerik a három próbát, amelyet a játék résztvevőinek teljesíteni kell. 
A szakmai napon „saját élmény” csoportok alakulnak, vagyis a résztvevő könyvtárosok kisebb 
csoportokban egy programot teljes egészében végigcsinálnak. 
Ezért minden KSZR munkatárs részvételére feltétlenül számítunk!

KSZR  könyvtárosok  szakmai  napja
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A HEVESTÉKA KSZR információk összegyűjtve megtalálhatók a Bródy Sándor Könyvtár honlapján:
http://www.brody.iif.hu/hu/hevesteka

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár átvállalja a KSZR tagkönyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzéssel 
kölcsönzött könyvek, dokumentumok visszaküldésének postaköltségét. A postai feladáskor a csomagra a 
“címzett fizeti” megjelölést kell kérni. A korábbi lehetőségek bármelyike alkalmazható továbbra is (személyes 
visszahozatal, küldés a cserék alkalmával, stb.)

KÖNYVBESZERZÉS
Könyvtári szolgáltató helyeink számára – egyéni egyeztetés alapján, külön térítés nélkül, a dokumentum-
szolgáltatás keretén belül - beszerezzük az iskolai kötelező- és ajánlott olvasmányokat, valamint a településen 
leginkább érdeklődésre számot tartó könyveket, elvégezzük a leselejtezett kötetek pótlását. Segítünk a 
saját forrásból beszerezni kívánt könyvek kiválasztásában és kedvezményes beszerzésében. Valamennyit 
feldolgozzuk, és könyvtári használatra alkalmasan szállítjuk ki a településre. Könyvbeszerzéssel kapcsolatos 
kérdéseivel keressen Bennünket!

KÉZMŰVES ANYAGOK, IRODASZEREK
Ha szeretne rendszeresen kézműves foglalkozásokat szervezni a könyvtárban, segítünk az ehhez szükséges 
anyagok beszerzésében. Ha a napi könyvtári munkához irodaszerre van szüksége, biztosítjuk az Ön számára.

 Módszertani kérdések, egyéb információk Kiszállítással kapcsolatos információk

Farkas Márta - fmarta@brody.iif.hu
36/517-575; 20/546-1826

Kulcsárné Király Mária - kulcsarm@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék, 30/409-9620

Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
36/517-576; 30/500-9443 Folyóirat reklamáció

Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
36/517-576

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575

Programszervezés Könyvtárközi kölcsönzés

Szabó Eszter - szeszter@brody.iif.hu
36/517-576

Veresné Lefler Katalin - hmkonyvtarkozi@ella.hu
36/516-632/126 mellék

Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
36/517-576

CORVINA CIRC modul használati információ

Kulcsár Kitti - kkitti@brody.iif.hu
36/517-576

Bede Adrienn - badri@brody.iif.hu
36/516-595; 20/212-9560

CORVINA adatbázis éptíéssel kapcsolatos információ kérhető: 
Retrosprektív konverzióval kapcsolatos információk Új könyvek feldolgozása, besorolási adatok

Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
36/517-576

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575

ACQ modul, érkeztetés JAVA problémák, felhasználói név, jelszó

Molnár Krisztina - mkriszti@brody.iif.hu
36/517-575

Vas Gábor Tamás - vasgt@brody.iif.hu
36/516-632/128 mellék

Kiadó:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
Fax: +36 36 516-596
Tel.: +36 36 516-632
http://brody.iif.hu
ISSN 1416 3535 

Felelős kiadó:
Tőzsér Istvánné igazgató

Szerkesztők: 
Farkas Márta - fmarta@brody.iif.hu
Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
Kulcsár Kitti - kkitti@brody.iif.hu

HEVESTÉKA Hálózati csoport
Tel.: 36/517-576, 20/546-1826

Megjelenik: negyedévente
Készült 180 példányban

HEVESTÉKA -  Tudja-e? Hasznos információk mindenkinek


