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PILINKÁZÓ, 
avagy advent  

a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában 
 

Pilinkázik – érdemtelenül került feledésbe ez a rendkívül találó szavunk az éppen 

kezdődő, szállingózó hóesésre, így nem véletlen, hogy olvasóink kérdéseire – Mikor 

is lesz a Pálinkázó, meg Pelenkázó című programunk?– először is egy kis 

szómagyarázatot kellett tartanunk.  

Luzsi Margó kolléganőm ötlete alapján (a Pilinkázó szó is az ő "találmánya") immár 

másodszor rendeztük meg ezt a családi programunkat a gyermekkönyvtárban advent 

első vasárnapja előtt, s ugyanolyan hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára, 

mint annak idején a népmese napi és a költészet napi ünnepségünket. A technikai és 

tartalmi megvalósítás is hasonlóképpen történt: olvasóinkat kértük föl, ha kedvük 

van jöjjenek el hozzánk ezen a délelőtt, zenéljünk, énekeljünk együtt, osszák meg 

a többiekkel adventi gondolataikat, nyissuk meg az ünnepvárást egy jó hangulatú, 

családias légkörű összejövetellel. Az elmaradhatatlan forró tea, a keksz és másik 

kolléganőm, Bálintné Fadgyas 

Eszter éjszaka kisütött friss 

mézeskalácsa – amely nem csak 

jóízű, de küllemre is olyan 

gyönyörű, hogy néha sajnáljuk megenni – csak fokozták a részt vevők 

hangulatát és lelkesedését, amikor belépve a könyvtárba megérezték 

a „karácsony illatát.” 
A körülbelül egyórásra tervezett programunk hamar összeállt, hála a 

vállalkozó kedvű gyerekeknek és szülőknek (volt, aki önként 

jelentkezett!) Ebben évben nagy szerencsénk volt, mert könyvtárunk 

kapott egy digitális zongorát, így a tavaly fellépett fuvolisták, 

gitárosok, hegedűsök és énekesek után végre az ambiciózus 

zongorista olvasóink is hallathatták „hangjaikat” sőt még egy 

klarinétos fiú is besegített nekik... 

Csak a Pilinkázó közben fogalmazódott meg bennünk is, hogy a 

programot sikerült egy igazi multikulturális eseménnyé tenni: 

Gyönyörködhettünk Philipp Emanuel Bach és Beethoven szívhez 

szóló dallamaiban, Zelk Zoltán „havas” rímeiben, s a szállingózó 

hópelyheket idéző muzsikában. 

Egy ideiglenesen hazatelepült angol-magyar család, akik eddig 

Londonban éltek és a gyerekek angol iskolába jártak egy réges-régi 

angol karácsonyi mondókát adtak elő édesanyjukkal közösen, mely 

a vízkeresztig tartó tizenkét napos ünnepet eleveníti meg, ahogyan azt 
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már Shakespeare korában is ünnepelték az angolok. A népszerű német karácsonyi ének, az Ó Tannenbaum is 

megszólalt a zongorán, amit ezután magyarul együtt is elénekeltünk.  

A finálé egy csodaszép beás karácsonyi ének volt, amit Margó meg is tanított minden jelenlévőnek. A gyerekek között 

kiosztottuk a könyvtár apró ritmushangszereit, majd közös „jam-session” kezdődött. Minden zugból csörgők és 

csengettyűk szóltak, miközben az egyik zongoristánk hallás után megtanulva máris játszotta a dallamot, ez a pillanat 

valódi és felejthetetlen ÖRÖMZENE volt!  

Annak, aki kedvet kapott, hogy megcsinálja a maga Pilinkázóját saját könyvtárában álljon itt a beás karácsonyi ének 

kottája és szövege, mely dal a Testvérek vagyunk az úrban (Pécsi Egyházmegye, 2009.) című cd-n hallható a Kanizsa 

Csillagai Zenekar előadásában. A kotta még nem jelent meg nyomtatásban, az alábbi kotta Bálintné Fadgyas Eszter 

gyermekkönyvtárosnak köszönhetően most mégis eljuthat hozzátok. A dalt föltesszük majd a youtube-ra – Ez az este, 

olyan este címen keressétek! 

 
Ez az este olyan este, Az ökrök szarvukra vették, 

Ez a szent karácsony este. És a mennybe fölemelték. 

A jászolban megszületett, A mennybe őt fölemelték, 

Krisztus Urunk megszületett. Szülei elé letették. 

A jó Isten ül a házban, 

Aranyvirágos a háza. 

Fekete kakasok szóltak, 

A harangok megkondultak. 

Fekete kakasok szóltak, 

A harangok megkondultak. 
 

S hogy a svédek se maradjanak ki, itt az isteni gyömbéres karácsonyi sütijük receptje, ami nagyon hasonlít a mi 

mézeskalácsunkhoz és ugyanolyan finom! 
 

PEPPARKAKOR (svéd karácsonyi süti) 

Hozzávalók: 

55 dkg liszt, 30 dkg margarin, 2 db tojás sárgája, 10 dkg porcukor 

vagy darált barna cukor, 10 dkg méz, fél evőkanál szegfűszeg, fél 

evőkanál fahéj, fél kiskanál szerecsendió, fél kiskanál gyömbér, 1 

kiskanál sütőpor, 4 dkg kakaó 

Elkészítés: 

A lisztet összekeverjük a kakaóval, majd elmorzsoljuk a margarinnal. 

A többi anyagot hozzáadva határozottan összegyúrjuk. A kész 

masszát pihentetjük minimum 3 órát, de legfeljebb 1 napot. Pihentetés 

után a tésztát kinyújtjuk 4-5 mm vékonyságúra, majd tetszés szerinti 

formákat szaggatunk belőle. Előmelegített sütőben 180-200 fokon 5-6 

percig sütjük. 
 

Végezetül egy idézet egy „kolumbiaitól”: 

„Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól 

erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és 

szeretteidnek, mennyire fontosak neked.” (Gabriel García Marquez) 

Békés karácsonyt mindenkinek!  

 

 

Pauer Erika, BSK Gyermekkönyvtára, Eger 
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Kipróbáltuk, ajánljuk 

Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

EGY HÍR A MÓRA KIADÓ WEBOLDALÁRÓL 
 

"Nógrádi Gábor, a Papa, ne már! és még számos más sikerkönyv szerzője novemberben országjáró körútra indul, 

és számos településen tart író-olvasó találkozót. A szerzőt idézve: 

Miről beszélgetünk a találkozókon? Titkokról. Hogyan lesz egy író, író? Hogyan lesz egy regényből film? Hogyan őrizd 

meg a tehetségedet, hogy sikeres legyél? Hogyan segíti a képzeleted fejlődését az olvasás? Ilyemiről. Meg minden 

másról." 

(forrás: http://www.mora.hu/talalkozok/nogradi) 

 

Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely országjáró körútjának helyszínei között több Heves megyei település is szerepel - 

köztük egy városi könyvtár, de számos kis település könyvtára is. Az alábbi két írás azt mutatja, hogy egy író-olvasó 

találkozó mennyire jól sikerülhet egy nagy város könyvtárában és egy kis mozgókönyvtári szolgáltató helyen is.  

 

NÓGRÁDI GÁBOR A GYÖNGYÖSI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 
 

Gazdag őszi programokkal és pályázatokkal várta a 

GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára idén az érdeklődőket. Szeptember 

26-án, szombaton a Népmese Napját ünnepelték meg, 

mely Benedek Elek születésnapjához kötődik. Sok-sok 

mese hangzott el, közös mesedramatizálásra és 

barkácsolásra is sor került. Ekkor volt „Az én mesém” 

című meseíró pályázat eredményhirdetése – a gyerekek 

által írt mesék a gyermekkönyvtár honlapján 

olvashatók. Idén a felnőttekre is gondoltak, 

„Angyalfütty – Mesék felnőtteknek” címmel Berecz 

András mesemondó volt a könyvtár vendége szept. 29-

én. A rendezvényre nagyon sokan voltak kíváncsiak. 

Október 11-én a kortárs ifjúsági irodalom egyik jeles 

képviselőjével, Nógrádi Gáborral és fiával, Nógrádi 

Gergellyel találkozhattak a gyerekek. Az írók műveit 

jól ismerik, rendszeresen kölcsönzik a 

gyermekkönyvtárból. Különösen a PetePite című díjnyertes regénye és a Segítség, ember! című humoros írása népszerű. 

Az író-olvasó találkozóhoz két pályázat is kapcsolódott, az egyikben az író életéről és munkásságáról adhattak számot a 

gyerekek játékos feladatlap segítségével, melynek a címe „Ismered Nógrádi Gábor írót?” volt, a másikban pedig a 

műveihez lehetett illusztrációt készíteni. A pályázatok eredményhirdetését a rendezvény előtt tartották meg. A két író 

érdeklődve figyelte a nyerteseket, amint átveszik a megérdemelt Nógrádi-köteteket, melyet a találkozó végén 

dedikáltak. Senki sem távozott üres kézzel, mindenki szívesen gondol vissza a találkozóra. A rajzkiállítást november 

közepéig tekinthetik meg a látogatók. 

Begovné Kasza Ágnes 

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös 
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RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA NÓGRÁDI-MÓDRA 
 

2010. november 24-én Nógrádi Gábor és 

Nógrádi Gergely írókkal találkozhatott Novaj 

apraja-nagyja. Mivel mindkét szerző leginkább 

gyerekkönyveiről ismert, nem meglepő, hogy 

több volt az apraja, mint a nagyja. Az előadást 

azonban minden résztvevő korra való tekintet 

nélkül élvezte – köszönhetően Nógrádi Gábor 

magával ragadó, barátságos és nagyon 

fiatalos, laza előadásmódjának. 

Interakció volt író és közönsége között, ami egy 

hagyományos irodalomórán nem mindig valósul 

meg, és bár apró ajándékok formájában a 

motiváció is megvolt, én még ennyi kérdésre 

jelentkező általános iskolás nebulót nem láttam. 

Hiába no, egy jó gyerekkönyv írónak 

rendelkeznie kell pedagógiai érzékkel is! 

Márpedig Nógrádiék nagyon jó gyerekkönyveket írnak. Gábor több művéből is fölolvasott a gyerekeknek, aztán le is 

tesztelte, hogy jól figyeltek-e a lurkók. És a kérdéseire adott sok helyes válasz alapján azt kell mondjam, hogy jól 

figyeltek. Megtudhattuk többek között, hogy a nyuszik közel sem lelkesednek annyira a Húsvétért, mint mi, emberek, és 

azt is, hogyan kell bánni a nyulakkal. Továbbá ízelítőt kaptunk egy kisfiú történetéből, aki el akarta adni a kishúgát, 

mert úgy gondolta, hogy vannak olyan idősebbek, „akik nagyon szeretnének gyereket, mert az övék már felnőtt és 

messze él.” De kiderült az is, hogy Nógrádi Gergely milyen gondolattól vezérelve indította el a „Klasszikusok 

újramesélve” sorozatot. 

Az előadás végén vastaps fogadta apát és fiát, majd mindenkinek lehetősége nyílt nagyon jutányos áron hozzájutni 

névre szólóan dedikált Nógrádi művekhez.  

Én minden könyvtáros és pedagógus kollégának 

csakis ajánlani tudom, hogy ha lehetőség van rá, 

lássák vendégül Gábort és Gergelyt! 

A végén pedig hadd osszak meg önökkel egy 

humoros jelenetet: 

Nógrádi Gábor egy vadul jelentkező, „Író bácsi, 

író bácsi!!!” szlogent skandáló, nyolc év körüli 

kis szemüveges fiúnak viccesen azt mondta, hogy 

ha rosszul válaszol, akkor nem fog ajándékot 

kapni, sőt neki kell megajándékozni az „író 

bácsit”, mondjuk a szemüvegével. 

Nógrádi Gábor: „Ha rosszul válaszolsz, elveszem 

a szemüvegedet!” 

Kisfiú: „Akkor én meg a tiédet!” 
 

Barta Roland, Novaj 
 

Képzés, továbbképzés 
A Bródy Sándor Könyvtárban (felnőttképzési nyilvántartási száma: 10-0157-04) 2010. augusztus végén elindult az 

OKJ-s emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel elnevezésű tanfolyam. A 

képzés második félévében (februártól) a segédkönyvtáros képzés órái indulnak. Erre a félévre –korlátozott számban – 

még fogadunk jelentkezőket. A pótjelentkezés határideje: 2011. január 15. 

A tanfolyam helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger Kossuth út 16.) 

A tanfolyam időpontja: 2010. február 1. - 2011. június 7. 

Képzési napok: keddenként 8 órától 15.40 óráig.  

A képzés négy modulból áll: a könyvtárak működtetése, könyvtári gyűjteményszervezés, könyvtári feldolgozó munka, 

könyvtári tájékoztatás. A képzési időben 50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlat letölthető városi 

könyvtárakban, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részlegeiben. Könyvtárban dolgozó hallgatók a 

gyakorlat alól felmentést kaphatnak. 

A tanfolyam díja: 80 000,- Ft (A képzési díj nem tartalmazza a vizsgadíjat.) 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és könyvtáros asszisztens bizonyítvány. 

További információ kérhető a megyei könyvtár Módszertani osztályán: Farkas Márta (fmarta@brody.iif.hu), Komlóné 

Szabó Ágnes (szaboagi@brody.iif.hu), tel: 36/517-576. 

 

mailto:fmarta@brody.iif.hu
mailto:szaboagi@brody.iif.hu
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Rendhagyó webajánló 
 

KÉRETIK RÁKATTINTANI ÉS RÁKATTANNI 

 

http://www.meseutca.hu 

"A meseutca egy új weblap, én vagyok az egyik „anyukája”. A Meseutca valami olyasmi lehetne a gyerekirodalomban, 

mint a Litera a felnőttben. Fórum. Platform. Közös nevező. Hogy mi a köz? A jó gyerekkönyv. Milyen a jó 

gyerekkönyv? Igényes. Szép. Gyerekeknek való. Nem akarja lenyomni a gyerekek torkán a tutit, semmi 

dizniterror, nem akar szépelegni, nem akar hazudni. Mesélni akar. Jól, okosan, szépen a gyerekeknek. A szülőknek 

pedig irányt mutatni a mesekönyvrengetegben. Kéretik rákattintani, és rákattanni. Azt szeretnénk, ha az, aki ért hozzá, 

azért olvasná, mert kíváncsi a véleményünkre, aki meg nem, azért, mert szeretne tájékozódni." 

Both Gabi, főszerkesztő 

 

VERSET MONDTUNK A MESEUTCÁBAN 
 

A meseutca.hu legelső, olvasóközönségéhez 

címzett felhívásában arra buzdította a 

gyerekeket, hogy mondják el kedvenc mai 

gyermekversüket, és filmfelvételen küldjék el 
azt a weboldalra.  

A gyöngyösi Kálváriaparti Általános Iskola 

könyvtárostanáraként sokat foglalkozom a 

kortárs magyar gyermekköltészettel, egy éve 

működik Költögető blogunk, amelynek „magja” 

az iskola tanulói közül kerül ki. Ezért nagyon 

megörültem a pályázati lehetőségnek. Annál is 

inkább, mert amikor felfigyeltem rá, már 

javában készültünk az iskolai szavalóversenyre, 

és a gyerekek igen nagy számban választottak 

mai magyar verseket. Lackfi János, Varró 

Dániel, Nagy Bandó András, Kiss Ottó, Kovács 

András Ferenc, Markó Béla, Fecske Csaba, 

Kányádi Sándor nálunk „toplistásak” az utóbbi 

években, igen könnyű megszerettetni őket a 

gyerekekkel, és könnyű jól előadható verseket 

találni a köteteikben. Meg kell említenem az 

idén megjelent gyermekvers antológiát, az 

Aranysityakot is, amelyben újabb kedvenceket 

fedezhettünk fel, pl. Molnár Krisztina Ritát, a „mennyboltost” és László Noémit, a kamaszlelkű költőnőt. 

A szavalóverseny húszegynéhány versmondó produkciója közül – bevallom szubjektív válogatással – végül hetet 

vettem videóra, és küldtem el a megadott címre. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy tetszettek a felvételek a 

Meseutcában. A filmek azóta is ott láthatók videógalériájuk „kirakatában”, és várjuk nagyon, hogy egyszer majd (a 

szerkesztők ígérete szerint hamarosan) ne mi menjünk a Meseutcába, hanem a Meseutca jöjjön el hozzánk. 
 

Hevesi Mária (HMari), Kálváriaparti Általános Iskola Könyvtára, Gyöngyös 

http://koltogeto.blog.hu 

http://kalvariakt.klog.hu 

 
 

FIATAL KÖLTŐKET KERESÜNK!  
A Meseutca verspályázata 2–6 éves gyerekeknek 

Kedves szülők, könyvtárosok! Küldjék el szerkesztőségünk címére gyermekük egy vagy két saját költeményét! 

A győztesek egy-egy dedikált gyerekverses kötetet kapnak ajándékba, és írásaikat közöljük majd a Meseutca oldalán. 

A verseket e-mailben az info@meseutca.hu címre, vagy postán az Anno meseboltba (1013 Budapest, Krisztina tér 7.) 

várjuk. A pályázat határideje: 2010. december 15.  

Várjuk az alkotásokat! 

A Meseutca szerkesztősége 

http://www.meseutca.hu/
http://www.meseutaca.hu/
http://koltogeto.blog.hu/
http://koltogeto.blog.hu/
http://kalvariakt.klog.hu/
mailto:info@meseutca.hu
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Pályázati felhívás 
 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének és az OSZK Könyvtári Intézetének közös felhívása 

Az olvasás öröm, az olvasás megszerettetése a családok és intézmények közös felelőssége! Ennek szellemében 

hirdetjük meg a Családi Olvasás Éve program keretében a Családbarát Könyvtár című pályázatot a települési 

könyvtárak körében.  

A pályázatban a könyvtár röviden mutassa be  

- akadálymentes elérhetőségét (babakocsival, kerekesszékkel megközelíthetőség, babapelenkázó, 

babafoglalkoztató stb.)  

- minden célcsoportot kiszolgáló állományát, gyarapítási elveit  

- családbarát szolgáltatásait : beiratkozás, több családtag után kedvezmény, családi bérlet stb. (legalább 2010-

ben, de előny, ha ez nagyobb múltra tekint vissza)  

- családbarát rendezvényeit, időszakos és állandó programjait (legalább 2010-ben, de előny, ha ez nagyobb 

múltra tekint vissza)  

- néhány családi bejegyzést a vendégkönyvből, vagy a könyvtár elektronikus levelezőjéből (esetleg facebook, 

interaktív oldaláról)  

- a NOE helyi szervezetével meglévő esetleges kapcsolatát.  

A beérkező pályázatokat a Könyvtári Intézet munkatársaiból álló bírálóbizottság értékeli, de a végső döntést a 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete hozza meg.  

Az általuk kiválasztott három (holtverseny esetén több) nyertes könyvtár kap majd meghívást a 2010. december 18-

ai díjátadó ünnepségre, ahol átvehetik az elismerést kifejező díszoklevelet és ajándékot.  

A pályázatok beküldésének határideje: 2010 december 12.  

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, 

Budavári Palota F-épület  

A borítékra írják rá Családbarát Könyvtár pályázat.  
 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete--OSZK Könyvtári Intézet 
 

Megújuló könyvtárak 
Megújult a könyvtár Andornaktályán 
 

Andornaktályán tavaly szeptembertől a könyvtár a volt általános iskola épületében működik a művelődési ház helyett. 

Az új helyen könyvtárunk szintén két helyiségben kapott helyet – mégis más könyvtári kép várja a látogatókat. A 

könyvtári állományt külön választva az egyik teremben csak gyermek, míg a másikban csak felnőtt könyvek találhatók.  

Idén a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári eszközfejlesztésre kiírt pályázatán megkaptuk a szükséges támogatást 

ahhoz, hogy községünk könyvtárának régi és elavult berendezési tárgyait kicseréljük. Ennek köszönhetően a könyvtár 

új és korszerű bútorokkal lett felszerelve. 

A felújítás óta sokan kíváncsiak rá, milyen lett a 

megújult könyvtár. Az újonnan beiratkozott 

könyvtári tagok észrevették, hogy nemcsak az 

olvasni vágyók találják meg számításaikat, 

hanem azok is, akik hasznosan szeretnék 

eltölteni a szabadidejüket. 

Könyvtárunkban több kikapcsolódási lehetőség 

van, hétfőn és kedden délután az óvodás 

gyermekeket Bódi Tamás tanítja sakkozni, 

kedd esténként pedig a felnőttek számára 

működik a szakkör. 

Hetente egyszer a családsegítő foglalkozások 

során, amit Brassóné Koncz Zsuzsanna vezet, 

szociális tanácsadáson, személyiségfejlesztő és 

önismereti feladatok megoldásán vehetnek 

részt az érdeklődők. Ezen kívül könyvtárunk 

számítógép- és internethasználati 
lehetőséggel rendelkezik, valamint 

fénymásolást és nyomtatást is vállalunk. 

Szeretnénk községünk könyvtárának működését további programokkal és foglalkozásokkal színesíteni, hogy jelenlegi 

és leendő olvasóink még több örömüket leljék benne. 

Mészárosné Dusza Tímea, Andornaktálya 
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PROJEKTZÁRÓ ÜNNEPSÉG 
 

Összehangolt könyvtári 

szolgáltatásfejlesztés és az 

olvasáskultúra népszerűsítését 

támogató programsorozat 

lebonyolítása Heves megyében a 

Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár vezetésével 
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0056 

 

 

 

 

 

 

2009 novemberében adtunk hírt a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program Összehangolt 

könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az 

olvasáskultúra népszerűsítését támogató 

programsorozat lebonyolítása Heves megyében a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

vezetésével (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0056) c. 

projekt ünnepélyes projektnyitójáról. Most 

örömmel adunk hírt a projekt zárásáról. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a megyében működő köz- és 

iskolai könyvtárak széles körű összefogásával 
másfél éves közös projekt lebonyolítására nyílt 

mód.  

Az elmúlt közel másfél évben (2009. szeptember 1. 

– 2010. december 31.) színes, érdekes 

olvasásnépszerűsítő programok, 

internethasználatot segítő tanfolyamok zajlottak a megye könyvtáraiban. A mai világban nagyon fontos célként 

fogalmazódik meg az olvasás, az írott szó szeretete, a hagyományos értékek átadása és megismertetése. Olyan 

nagyszabású rendezvények zajlottak a megye könyvtáraiban, mint a Népmese Napjának megünneplése, BIT-Night 

program az informatikai jártasságok kiszélesítésére, a Hevesi irodalmi és történelmi honfoglaló. Az adatbázis-

bemutatókkal összekötött Érettségire készülünk programsorozat, a Fordításszeminárium vagy a Zene és Irodalom 

Olvasóklub egyaránt segítették a fiatalokat a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében. A Kéz a kézben 

gyermekkönyvtári foglalkozások a fogyatékkal 

élőknek, siket és tanulási tevékenységben 

akadályozott gyermekek számára biztosítottak 

nagyszerű integrációs lehetőséget. Nyári Többsincs 

mesetáborunk részben művészeti, ismeretbővítő 

szakmai tartalmakkal fejlesztette a gyerekek 

érdeklődését, kreativitását, részben pedig segítette a 

szülőket abban, hogy hasznos időtöltést biztosítsanak 

gyermekeik számára akkor, amikor ők dolgoznak. 

Megyeszerte rendeztek a könyvtárak olyan 

informatikai tanfolyamokat, melyek elsősorban az 

idősek számára adták át a digitális írás-tudás 

élményét, az internethasználat terén pedig a 

felzárkózás lehetőségét Heves megye kistérségeiben.  

A projekt másik nagy eredménye, hogy egységes 

adatbázist alakítottak ki a megye könyvtárai, a 

helyismereti gyűjteményben rejlő értékek 

katalógusban történő feltárásával segítve a kutatást, a helyi értékek szélesebb körű megismertetését.  

A pályázatban a következő konkrét célok megvalósítására nyílt lehetőség:  

1. Megyei szintű közös katalogizálás, egységes web-es felület kialakítása. Egységes kapcsolódás az országos 

adatbázisokhoz, közös katalógusokhoz.   

2. Helyismereti, helytörténeti gyűjtemények, kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári 

honlapon. Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói 

csoportok igényeinek megfelelően.  

3. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó 

programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos 

helyzetűekre. Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása, egységes könyvtári marketing. A könyvtárosok 

szaktudásának fejlesztése. 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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A projekt a következő intézmények összefogásával valósult meg:  
 

       Intézmény Elnyert összeg 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 58 224 503 Ft 

Bélapátfalva Város Önkormányzata (Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár)   3 717 000 Ft 

Gyöngyös Város Önkormányzata (Vachott Sándor Városi Könyvtár)   7 005 874 Ft 

Hatvan Város Önkormányzata (Városi Művelődési Központ és Könyvtár)   6 800 347 Ft 

Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató 

Intézménye   
14 261 974 Ft 

Heves Város Önkormányzata (Heves Városi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Sakktörténeti Kiállítóhely) 
  5 413 570 Ft 

 

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, igazgató 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
 

 

Heves Megyei Integrált Könyvtári Rendszer  
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba októberben csak úgy özönlöttek a települési 

könyvtárak levelei, melyekben a Heves Megyei Integrált Könyvtári Rendszerhez való előzetes 

csatlakozási szándéknyilatkozatok lapultak. Örömmel tapasztaltuk, milyen sokan fontosnak 

tartják a kollégák közül, hogy könyvtári állományuk adatbázisba kerüljön, és a világhálón is 

visszakereshetővé váljon, illetve, hogy a kölcsönzési és olvasói nyilvántartások gépre 

kerüljenek.  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a kollégákat arról, hogy az eCorvina rendszerrel kapcsolatos továbbképzés beindult - a 

városi könyvtárak, és a Bródy Sándor Könyvtár TÁMOP-os konzorciumi partnerei már részt vettek egy háromnapos 

képzésen Egerben. A települési könyvtárak oktatása – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően – több helyszínen zajlik 

majd (Hatvan, Heves, Gyöngyös, Eger) – ennek pontos időpontjáról folyamatosan tájékoztatjuk a csatlakozni kívánó 

könyvtárak munkatársait. 

További információ: Farkas Márta (fmarta@brody.iif.hu), 20/546-1826; Komlóné Szabó Ágnes 

(szaboagi@brody.iif.hu), 30/500-9443; Módszertani osztály tel.: 36/517-576. 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó expressz” 

Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés 

Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár vezetésével 
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065  

 

Hírek, információk 
 

 GYERE VELÜNK BURGUMBURGBA!  

"Kicsi a világ, de nagyra nőhetne benne a derű!" – vallja Burgum Bélus.   

A BURGUMBURG negyedéves irodalmi folyóirat, 8-12 éves gyerekeknek.  

A PONT Kiadó új folyóirata izgalmas olvasmányt nyújt és alkotási lehetőséget kínál az olvasni már tudó kis 

kamaszoknak. Kapható az újságárudában - úton-útfélen! Megrendelhető a rendeles@pontkiado.hu címen is.  

A 2010/1 szám ára: 400 Ft + postaköltség. Előfizetés 2011-re: 2000 Ft + postaköltség! 
 

 KÖNYVBEMUTATÓT AJÁNLUNK! 

Könyvtárak, művelődési házak, polgári körök és egyéb szervezetek részére könyvbemutatót ajánlunk. A bemutatók 

alkalmával a résztvevők olyan történeteket hallhatnak, illetve olyan képeket láthatnak, amelyek a könyvekből 

kimaradtak, illetve lehetőség van a szerzővel való személyes beszélgetésre és dedikálásra is. A könyvbemutató 

alkalmával a könyvek a helyszínen a bolti árnál lényegesen kedvezőbb áron megvásárolhatók. Kérjük, e-mailen vagy 

telefonon szíveskedjenek jelezni bemutató megszervezésének szándékát. Szeretettel várjuk szíves megkeresésüket. 

Székelykő Kiadó, e-mail: titkarsag@szekelyko.hu, tel: 06-1-430-18-09, 06-30-465-65-00, honlap: www.szekelyko.hu 
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