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A KÖNYV CSODÁLATOS UTAZÁS A 

MÚLTBA ÉS A JÖVŐBE 
 

A fenti Jókai Mór idézet volt a gyöngyösi városi könyvtárban zajló TOP 10 

irodalmi vetélkedő egyik feladványának megfejtése. Ezzel a gondolattal 

mindannyian azonosultunk – játékosok és könyvtárosok egyaránt –, akik az 

április 15-én zajló rendezvény részesei lehettünk.  

A programra az Összehangolt könyvtári szolgálatfejlesztés és az olvasáskultúra 

népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása Heves megyében a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével projekt kapcsán került sor.  

A játékot szavazatgyűjtés előzte meg. Voksokat a könyvtárban és a középiskolák 

iskolai könyvtáraiban adhattak le az érdeklődők az általuk legnépszerűbbnek 

tartott könyvekre. Az olvasók szavazatai alapján alakult ki az a 10 könyvből 

álló lista, amely az irodalmi játék alapját képezte.  

A legsikeresebb könyvek változatos képet mutatnak az irodalom palettáján. A 

világirodalomból Austen Büszkeség és balítélet című munkájától, Meyer 

Alkonyat című mai sikerkönyvéig, a magyar irodalomból Jókai Mór Az 

aranyember című munkájától Szabó Magda Az ajtó című alkotásáig kerültek be 

irodalmi művek a gyöngyösi legjobb tízbe.  

Ugyanez a kellemes változatosság jelent meg a versenyzők életkori 

összetételében is. Nagy örömünkre szolgált, hogy nemcsak diákok, hanem felnőtt 

olvasók is jelentkeztek a játékra. Külön öröm az, hogy két családi csapat is sikeresen vetélkedett. Ez szép példája és 

bizonyítéka annak, hogy a családnak milyen nagy szerepe van az olvasás, a könyv megszerettetésében. 

A játékra nyolc csapat jelentkezett. A Berze Nagy János Gimnázium három, a Vak Bottyán János Szakközépiskola 

kettő, a Károly Róbert Szakközépiskola egy csapattal képviseltette magát.  

A vetélkedőn a résztvevők széles körű irodalmi olvasmányismereteikről adtak számot.  

A játékosoknak nem jelentett nehézséget egy-egy esemény helyszínének kitalálása. Jól ismerték a regényhősök 

jellemvonásait, jeleskedtek a regényhez kapcsolódó zenei anyag kiválasztásában és lelkesen válogatták a kellékek közül 

a regényekhez illőket.  
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A tízfordulós játék végére kialakult a verseny sorrendje. Első helyen a FLANIL nevet választó családi csapat végzett. A 

csapat tagjai: Szalai Flóra, Szalainé Dr. Lukács Ildikó, Szalai András. Második helyet a VITALITAS családi csapat 

érdemelte ki. Tagjai: Pap Kinga, Papné Kovács Anna, Pap Sándor. Harmadik helyen, szorosan a legjobbak után, a 

HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA, a gimnázium tanulói végeztek: Nagy Viktória, Petrovics Noémi, Haár Flóra. 

A kellemesen eltöltött délelőttöt az alábbi fogalmakkal lehetne jellemezni: Könyv – olvasás – játék – együttlét – jó 

hangulat. Mi könyvtárosok így gondoljuk. Bízunk benne, hogy ezzel játékosaink is egyetértenek.  Az elektronikus 

kultúra térhódítása mellett is igaz, hogy az olvasás elbűvölő álomutazás idegen országokban, vagy akár a saját 

fejünkben.  Élvezet, izgalom, amit nagy veszteség lenne kihagyni. 
 

Kiss Péterné, Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös 
 

Összehangolt könyvtári 

szolgáltatásfejlesztés és az 

olvasáskultúra népszerűsítését 
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lebonyolítása Heves megyében a 

Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár vezetésével 
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Kipróbáltuk, ajánljuk 

Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

 „Az élet ünnepnapok nélkül olyan, mint hosszú út vendégfogadó nélkül.” 

Áprilisi ünnepnapok az apci könyvtárban 
 

Április a költészet hónapja. 11-én ünnepeljük a költészet napját, ekkor van József Attila és Márai Sándor 

születésnapja. 14-én a könyvtárosok napja van (ezt eddig én sem tudtam!), amit most a könyvtárszeretők napjává is 

szerettük volna tenni. Erre az időszakra több rendezvénnyel is készültünk. A már szokásos szavalóversenyt is 

megtartottuk, de most csak mai költők verseiből válogathattak a 4. osztályos gyerekek. A szülőknek és a pedagógusnak 

hála voltak „komolyabb” és „vidámabb” versek egyaránt, demonstrálva a költészet sokszínűségét.  

Természetesen én is készültem egy verssel, mégpedig Nagy Bandó András: Madarak tolláról című kötetéből a 

Kuvikolóval. A gyerekek tudják, hogy a bagoly a tudás, az olvasás jelképe és a könyvtárban található egy kis bagoly-

gyűjtemény is, így örömmel vették ezt a költeményt. A vers játékossága, nyelvi leleményei elvarázsolták őket (is). 

A 7-8. osztályos tanulóknak rendhagyó irodalomórát szerveztünk. 

Vendégünk Kocsis Pista, nyugalmazott hatvani könyvtárigazgató 

volt. A költőkhöz, írókhoz fűződő kapcsolatáról beszélt, emberi 

közelségbe hozva Ratkó József és Kányádi Sándor költészetét.  

Rendszeresen szervezünk felnőtteknek és gyerekeknek is író-olvasó 

találkozókat. Az idén Lugosi Viktóriával találkozhattak a résztvevők. 

Őt kevesen ismerik, pedig a kevés megjelent könyve ellenére nagyon 

szeretik az olvasók. Az Ajvé, a Dafke felnőtteknek szól, míg a 

Hümmögő a gyerekeknek. Jancsó Miklós így írt róla: „Együltében 

Agatha Christie-t szokott olvasni az ember meg Chandlert. Meg 

Lugosi Viktóriát. Bizony őt. Egyvégtében. Ki ez az asszony? Honnan 

jött? Csak úgy kipattant Zeusz homlokából? Méghozzá teljes 

fegyverzetben? Nem semmi! Ezenkívül ott van rajta a múzsa csókja. 

A homlokán. A Lugosi Viktória homlokán. A múzsa csókja vagy az 

örökkévalóé?” Ez azt hiszem, igen beszédes jellemzés! Könyveinek 

beszerzését, illetve a vele való találkozást ajánlom minden 

kollégának! 

Színházbaráti körünkkel ezúttal a Thália Színházba látogattunk, 

ahol Szabó Magda: Abigél című művét láthattuk. Szabó Magda az 

egyik legkedveltebb író a mai napig. Regényei szinte kézről-kézre 

járnak. Ezért gondoltuk, hogy megnézzük a könyvéből készült 

darabot. Ebben sem csalódtunk. A fordulatos cselekmény kiváló 

színészi játékkal és látványos díszletekkel párosult, így végig 

élveztük a már többször olvasott, televízióban látott művet. 

Már több éve működik a Baba-Mama Klubunk. Általában „csak” kötetlen beszélgetés és játék a program, most 

azonban mondókáztunk, ölbeli játékokat játszottunk. A kicsik és a mamák egyaránt jól érezték magukat ezen a 

foglalkozáson. Azokat a könyveket is bemutattuk, amelyekben ezek az anyagok megtalálhatók. (Azóta többen meg is 

vásárolták ezeket a dokumentumokat.) Azt hiszem, igen jól sikerült ez az április. Reméljük, hogy a továbbiakban is 

ezekhez hasonló programokkal várhatjuk az olvasóinkat a legkisebbektől a legnagyobbakig. 

Süvegesné Hartman Mária könyvtáros, Apc 
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Kihívás Napja 2010 Hevesaranyoson – a könyvtár rendezésében 
 

2010 május 19 a Kihívás napja, melyre településünk, 

Hevesaranyos is benevezett. Éjfélkor fáklyás sétával indult 

a Kihívás napja, majd reggel a közintézményekben (iskola, 

óvoda, polgármesteri hivatal) reggeli tornával indult a nap. 

A Vadásztanya vendéglőben egész nap, 2x1 órahosszáig 

ingyen lehetett biliárdozni. Táncol a falu elnevezéssel az 

általános iskolában és a Községi Könyvtár előtt táncra 

perdülhettek a táncos kedvűek, majd a templomtorony 

lépcsői várták a bátrabbakat, ezután következett a 

tartásjavító gerinctorna, melyet az iskola tornatermében 

végeztünk. Itt mindenki felfrissülhetett ásványvízzel és 

szendviccsel. 11 órától a Béke utcában sétával folytatódott a 

nap, ahová nemcsak nyugdíjasok csatlakoztak. Pogácsával 

és ásványvízzel felszerelve vágtunk neki a távnak – minden 

csatlakozó részesült a falatokból és a hűsítőkből. Közben az 

iskolában és az óvodában folyamatosan zajlottak a 

sportversenyek. Az általános iskolában azon a héten Görög hét volt, és erre a szerdai napra időzítették az ókori olimpiai 

játékok „könnyített” formában történő bemutatását. Mindenki kipróbálhatta, mennyire ügyes diszkoszvetésben 

(frizbivel), birkózásban (egy körből kellett kiszorítani a másik felet), gerelyhajításban (fűzfavesszővel), kislabda-

dobásban (ki tud a legmesszebbre). Az oviban ebéd előtt tánc volt kifulladásig. Délután kettő körül eleredt az eső, de ez 

sem szegte kedvét a kerékpározóknak. A Szabadság utcai sétára szerencsére kisütött a nap, így újra nekivágtunk és 

minden otthonlévőt megszólítottunk, hogy csatlakozzon. A templomtoronyba délután is fel lehetett lépcsőzni, volt, aki 

mindkét alkalommal megtette. Öt óra körül benépesült az iskolaudvar, ahol ki-ki kedve szerint labdázhatott, 

hullahoppozhatott, ugrókötelezhetett, versenyeztünk labdadobásban, illetve pingpongozni lehetett az aulában. Mindenki 

kapott lufit és csokoládét. A következő állomás a temetőhöz vezető lépcső leküzdése volt, majd a falut megkerülve 

visszasétáltunk a könyvtárhoz. Itt mindenki felfrissülhetett – ásványvíz és szendvics várt a csoportra. Sajnos az eső 

miatt az estére tervezett tábortüzet nem tudtuk megrakni, de pótolni fogjuk egy másik alaklommal, mert mindenki 

nagyon készült rá. 

A résztvevők összetétele igen változatos volt, a nagymamák együtt mozogtak az unokákkal, a sérültek az 

egészségesekkel, etnikai és nemi hovatartozásuktól függetlenül. Összességében elmondhatom, hogy mindenki nagyon 

jól érezte magát, aki csatlakozott a rendezvényhez, különböző ötleteket adtak, hogy a közeljövőben is legyen hasonló 

megmozdulás. Az Egri Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Díját a 2010. évi Kihívás napján történő részvételéért 

Hevesaranyos kapta.  
Zagyva Annamária könyvtáros, Hevesaranyos 

 

Webajánló 
 

Könyvtárportál.hu portál – az összes könyvtár egy helyen 
 

Az Könyvtári Intézet az NKA támogatásával kifejlesztett egy webportált, mely közös internetes felületet biztosít a 

magyarországi könyvtáraknak.  

A portál a Könyvtárportál nevet kapta, és a http://konyvtar.hu/ internetes címről érhető el. 

A projekt célja egy – a könyvtárak és olvasóik számára biztosított – virtuális tér létrehozása könyvtárak, 

könyvtárosok, felhasználók összekapcsolására, az információk egy helyen való megjelenítésére.  

Előnyei: 

 lehetőséget nyújt a dokumentumok egyidejűleg több könyvtárban történő kereséséhez (Katalógus),  

 megjeleníti a könyvtárak publikus adatait, elérhetőségét (Könyvtárak),  

 nyilvántartja az olvasó kölcsönzéseit, sms-ben és e-mailben értesít azok lejártáról,  

 lehetővé teszi könyves listák létrehozását, megosztását (Polcok),  

 tájékoztat az aktuális eseményekről (Bejárat). 

További nagy előny, hogy minden könyvtárnak lehet saját weboldala, ahol a fontos információkat közzéteheti: 

elérhetőségeket, gyűjtőkört, szolgáltatásokat, rendezvényeket, híreket és más publikus adatokat. 

Az adatok szerkesztése csak megfelelő jogosultsággal lehetséges. A könyvtárosok ennek segítségével szerkeszthetik 

oldalukat: pontosíthatják könyvtáruk összes adatát, illetve eseményeket és híreket vihetnek fel.  

A fejlesztők a konyvtar.hu adatbázisában szereplő könyvtárakhoz tartozó összes e-mail címre szerkesztői meghívást 

postázták. Amennyiben ez már nem elérhető, szerkesztőségi jogosultság kérhető a szerk@konyvtar.hu címen. 

Az oldal készítői az egyes könyvtárak oldalait különböző adatbázisokból (Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke, Könyvtári 

Minerva, statisztikák) töltöttek meg alapvető információkkal. Fontos, hogy ezek az adatok aktuálisak legyenek, kérjük 

a kollégákat, hogy figyeljék a portált, aktualizálják, tartsák karban könyvtáruk oldalát. 
 

Sasvári Boglárka, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

http://konyvtar.hu/
mailto:szerk@konyvtar.hu
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Könyv- és folyóirat ajánló 
 

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 I–III. 
Bp.: OSZK, 2009. 

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 című háromkötetes munka – bízvást állítható – alapvető kézikönyv, a 

magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése. A dr. Gerő Gyula, a Könyvtáros című folyóirat 

nyugalmazott főszerkesztője által összeállított munka a hazai könyvtárügy több mint ezer évét rögzíti a könyvtárak 

felügyeleti szerveinek, fenntartóinak, a könyvtárak alapításának és működésének, fejlesztésének és átalakításának 

krónikáját, a személyi változások, a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, 

továbbá a könyvtáros képzés, a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit. 

Az első kötetben kapott helyet a kronológia 996 és 1983. december 31-e közötti anyaga. A második kötet 1984 elejétől 

2007. december 31-ig veszi számba a hazai könyvtárügy eseményeit, és itt kapott helyet a rövidítésjegyzék. A harmadik 

a mutatókötet, amely három fejezetre tagolódik: a személynevek, az intézmény- és földrajzi nevek mutatójára, valamint 

a tárgymutatóra. A kronológia méreteit nem csupán a három vaskos kötet jelzi, hanem a benne föltárt adatok 

mennyisége is. Több mint 16 ezer eseményt, mintegy 4700 perszonáliát rögzít a hatalmas mű, összesen 3000-nél is több 

intézményt említve. A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 a tudományterület nélkülözhetetlen alapműve. 

A kötet ára 6.000.- Ft, megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtárban Budai-Király Tímeánál a kiadvány@oszk.hu 

e-mail címen. 
 
 

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe 
 

A kiszállítással és a folyóirat ügyintézéssel kapcsolatos e-mail-címek: 
 

Kiszállítással kapcsolatos információk Folyóirat reklamáció 

Kulcsárné Király Mária Sasvári Boglárka 

mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575, 30/409-9620 mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575 

Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk Könyvtárközi kölcsönzés 

Farkas Márta Troskin Nyikolájné 

fmarta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826 hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu 

Komlóné Szabó Ágnes 36/516-632/126 mell. 

szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576; 30/500-9443  
 

 

Hírek, információk 
 

 Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházási pályázatának eredményei 
 

2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatóság az IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 

milliárd forint uniós támogatás segítségével közel 600 kistelepülés lehet gazdagabb az ott élők számára kulcsfontosságú 

közösségi és szolgáltató térrel. Az egyes pályázók - akik egy címbirtokosi pályázaton már sikerrel helyt álltak - 

különféle, a helyi igényeket leginkább kielégítő funkciókat terveztek be az általában felújítandó épületek falai közé. 

A forrás lehetővé teszi az épületek rekonstrukcióján, bővítésén túl a szükséges eszközök beszerzését, valamint három 

éven keresztül hozzájárulhat a működtetési költségekhez is. A várakozások szerint a nyertes falvak lakói ezentúl számos 

olyan szolgáltatáshoz juthatnak hozzá helyben, amelyekhez eddig utazniuk kellett, emellett pedig lendületet kaphatnak 

az eddig infrastrukturális hiányosságok miatt megakadt, vagy döcögve haladó közösségfejlesztési folyamatok. 

A támogatásban részesülő települések listája az alábbi oldalról tölthető le: 

http://www.mobilitas.hu/hirek/4449 

IKSZT nyertes lista - 2010.04.06.  
 

Heves megyei nyertes pályázók: 
 

Abasár 

Átány 

Bátor 

Ecséd 

Egerbakta 

Egercsehi 

Egerszalók 

Tiszanána 

Gyöngyösoroszi 

Gyöngyöspata 

Gyöngyöstarján 

Kápolna 

Kerekharaszt 

Maklár 

Ludas 

Nagyfüged 

Nagykökényes 

Nagyréde 

Nagyvisnyó 

Noszvaj 

Ostoros 

Parád 

Sarud 

Szihalom 

Tarnaméra 

Vámosgyörk 

Visznek 

 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

mailto:kiadv%C3%A1ny@oszk.hu
mailto:bsk.kszr@gmail.com
mailto:bsk.kszr@gmail.com
http://www.mobilitas.hu/hirek/4449
http://www.umvp.eu/files/ikszt_100406.xls
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A 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Heves megyei adatai 
 

Ssz Település neve 
A támogatandó 

könyvtár megnevezése 

Támoga-

tás (ezer 

Ft) 

1. Abasár Községi Könyvtár 27 

2. Adács Községi és Iskolai 

Könyvtár 
16 

3. Aldebrő Általános Művelődési 

Központ Könyvtára 
31 

4. Apc Ady Endre Művelődési 

Ház és Könyvtár 
33 

5. Atkár Egressy Gábor 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

16 

6. Bélapátfalva Bélapátfalvai 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

77 

7. Besenyőtelek Általános Művelődési 

Központ Művelődési 

Ház Községi és Gyermek 

Könyvtár 

107 

8. Boldog Ujváry Ferenc 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

46 

9. Detk Községi Könyvtár 269 

10. Domoszló Klubkönyvtár 76 

1. Ecséd Községi Könyvtár 61 

12. Eger Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár 
2 907 

13. Erdőtelek Erdőtelki Művelődési 

Ház és Könyvtár 
66 

14. Felsőtárkány Községi Közkönyvtár 18 

15. Füzesabony Városi Könyvtár 

Füzesabony 
79 

16. Gyöngyös Vachott Sándor Városi 

Könyvtár 
560 

17. Gyöngyöshalász ÁMK Községi és Iskolai 

könyvtár 
22 

18. Gyöngyösoroszi Községi és Iskolai 

Könyvtár, valamint 

Művelődési Ház 

36 

19. Gyöngyöspata Művelődési Ház és 

Könyvtár 
42 

20. Halmajugra Községi Könyvtár 116 

21. Hatvan Ady Endre Könyvtár, 

Közösségi Ház és 

Innovációs Központ 

337 

22. Heréd Művelődési Ház és 

Községi Könyvtár 
43 

23. Heves Városi Könyvtár 121 

24. Hort Községi Könyvtár 101 

25. Kál Káli ÁMK Könyvtára 44 

26. Kápolna Községi és Iskolai 

Könyvtár 
18 

Ssz Település neve 
A támogatandó 

könyvtár megnevezése 

Támoga-

tás (ezer 

Ft) 

27. Karácsond Ady Endre Művelődési 

Ház, Községi és Iskolai 

Könyvtár 

19 

28. Kerecsend Községi Könyvtár 

Kerecsend 
17 

29. Kisköre Nagyközségi Könyvtár 39 

30. Kompolt Községi és Általános 

Iskolai Könyvtár 
20 

31. Kömlő ÁMK Könyvtára 23 

32. Lőrinci Városi Kulturális 

Intézmény és Könyvtár 
113 

33. Ludas Ludas Község Könyvtára 23 

34. Markaz Közösségi Ház, Községi 

és Iskolai Könyvtár 
39 

35. Mátraballa Községi Könyvtár 28 

36. Mátraderecske Községi Könyvtár 34 

37. Nagykökényes Klubkönyvtár 17 

38. Nagyréde Művelődési Ház és 

Községi Könyvtár 
23 

39. Noszvaj Községi Könyvtár 25 

40. Parád Parád Nagyközség 

Könyvtára 
34 

41. Pély Községi Könyvtár 44 

42. Pétervására Városi Könyvtár 89 

43. Poroszló Poroszló Község 

Önkormányzatának 

Közművelődési és 

Iskolai Könyvtára 

40 

44. Recsk Nagyközségi Könyvtár 106 

45. Rózsaszent-

márton 

Községi Könyvtár 22 

46. Szihalom Községi Művelődési 

Ház, Könyvtár és Iskolai 

Könyvtár 

110 

47. Szűcsi Községi és Iskolai 

Könyvtár 
49 

48. Tarnalelesz Általános Művelődési 

Központ Községi 

Közkönyvtár 

42 

49. Tarnaméra Közművelődési 

Könyvtár 
25 

50. Tarnaörs Általános Művelődési 

Központ. Könyvtár 
67 

51. Tarnaszentmik-

lós 

Községi Könyvtár 13 

52. Tiszanána ÁMK Könyvtára 40 

53. Verpelét Petőfi Sándor Közösségi 

Ház és Könyvtár 
14 

54. Visonta Községi és Iskolai 

Könyvtár, Művelődési 

Ház 

81 

55. Zagyvaszántó Könyvtár és Művelődési 

Ház 
33 

 Összesen  6 460 
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Blogajánló 
 

Könyvtári blogok 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Hangtárnok blogjának (http://hangtarnok.klog.hu) szerkesztőjeként 

meghívást kaptam a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és a Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete közös szakmai napjára, az Ünnepi Könyvhét 2010 rendezvénysorozatának keretében megrendezett 

BlogKerék – avagy a könyvtáros bloggerek a Somogyiban címmel. A kerekasztal-beszélgetés témája a könyvtárak 

és a web2 kapcsolata volt. A szakmai nap ötletadója Hubay Miklós informatikus könyvtáros, újságíró volt, aki 

szakdolgozatának mellékleteként összeállította a magyar könyvtári blogok jegyzékét: http://konyvtariblog.atw.hu. A 

jegyzékben jelenleg 119 blog szerepel, tematikusan rendezve. Találunk itt közkönyvtári és iskolai könyvtári blogokat, a 

könyvtáros képzéshez kapcsolódó, valamint szervezeti, egyesületi és liblogokat (ez utóbbiak teljesen újszerű, néhol 

humoros megközelítésben tárgyalják a könyvtári életet). Ahogy Buzai Csaba (http://blog.justhvk.hu) az orosházi Justh 

Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárosa mondta ezekből a blogokból is látszik, hogy "a könyvtárosok is jó fejek." 

A kerekasztal beszélgetés során átgondoltuk, mire jó a web2.0 a könyvtáraknak: reklám az intézménynek, sok 

kapcsolatra lehet szert tenni, a virtuális térben megszólítottakat be lehet vonzani a fizikai térbe is, a fotókkal, videókkal 

színesített bejegyzésekhez az olvasók hozzá is tudnak szólni. 

Erre jó példával szolgál a Bródy Sándor Könyvtár zenei 

részlegének blogja, a Hangtárnok, mely 2007-ben indult, 

s azóta majdnem másfélmillió látogatója volt, és a Kotta 

kategóriánál, valamint a jeles napokhoz kapcsolódó 

ajánlóknál megvalósul az online referenszmunka is. 

A rendezvény házigazdája Oros Sándor volt, aki a 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének blogját 

(http://csmke.klog.hu) szerkeszti. Szegednél maradva 

meg kell említenem a JuGyu Gyaksuli Könyvtári Blogját 

(http://jugyu-gyakkonyvtar.klog.hu) és házigazdáját Cs. 

Bogyó Katát, aki elmondta, hogy az általános iskolában is 

van létjogosultsága a blognak, mert bár nekik nem kell 

használószámot növelni, hiszen a gyerekek adottak, de a 

blog nevel, azokat a dolgokat, eszközöket mutatja be a 

tanulóknak, amelyeket az életben használhatnak, csak épp 

meg kell tanítani őket ezeket kezelni, pl. a releváns 

információk megtalálásával. Kata minden bejegyzésének van rejtett pedagógiai tartalma, s az írásokból kiderül, hogy a 

gyerekek mit találnak a könyvtárban: MINDENT! 

Részt vett a rendezvényen Nagy Bence, az ő oldala, a Moly, mit olvasol éppen? (http://moly.hu) a könyvek 

értékeléséről, ajánlgatásáról és kibeszéléséről szóló könyves közösségi oldal.  

A BlogKerékről részletesen a Hangtárnokon: http://hangtarnok.klog.hu/2010/06/10/blogkerek-avagy-szeged-szeret 
 

További érdekes könyvtári blogok 
 

http://ek.klog.hu 

A klog.hu, a könyvtári blogokat összegyűjtő portál elindítója Takács Dániel blogja Élet és könyvtár elnevezéssel, ahol 

számos útmutatót, webkettes eszközt találhatunk. 
 

http://kalvariakt.klog.hu és http://koltogeto.blog.hu 

Gyöngyösön a Kálváriások könyvtári blogját Hevesi Mária szerkeszti példamutatóan, és ő indította el a Költögető 

elnevezésű versblogot is, ahol gyerekek publikálnak. 
 

http://hsd.klog.hu 

Horváth Sándor Domonkos, könyvtáros, szabályozási szakjogász blogja. Az érdeklődők pár soros naplóbejegyzések 

erejéig bepillanthatnak egy könyvtárigazgató mindennapjaiba, a szakma működésének kulisszatitkaiba, természetesen 

szubjektíven – azaz ahogy HSD látja. Az internetes napló fő célja az, hogy bővítse a szakmai nyilvánosság palettájának 

színeit, esetleg másokat is efféle lehetőségek alkalmazására inspiráljon. 
 

http://konyvtaroshivatas.wordpress.com 

A blog írója azt tűzte ki célul, hogy bemutassa minden pályaválasztó, pályakezdő vagy éppen elhagyó könyvtárosnak, 

hogy miért szép az a hivatás amit választanak/választottak. Szeretné, ha az aktív könyvtárosok valóban szeretnék 

hivatásukat, és büszkén vallanák: hivatásom könyvtáros. A blog másik célja, hogy a könyvtárak használói megismerjék 

a könyvtárosok tevékenységét és ezáltal kicsit jobban becsüljék őket. 
 

http://humoroskonyvtar.freeblog.hu 

A könyvtárban a szőke nő arra kéri a könyvtárost, ajánljon neki olvasnivalót.  

– Valami könnyűt? – kérdezi a könyvtáros. 

– Nem számít – feleli a szöszi –, kocsival vagyok. 
 

Zsoldos Marianna (Trinity), Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Komlóné Szabó Ágnes, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
 

http://hangtarnok.klog.hu/
http://konyvtariblog.atw.hu/
http://blog.justhvk.hu/
http://csmke.klog.hu/
http://jugyu-gyakkonyvtar.klog.hu/
http://moly.hu/
http://hangtarnok.klog.hu/2010/06/10/blogkerek-avagy-szeged-szeret
http://ek.klog.hu/
http://kalvariakt.klog.hu/
http://koltogeto.blog.hu/
http://hsd.klog.hu/
http://konyvtaroshivatas.wordpress.com/
http://humoroskonyvtar.freeblog.hu/
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Innen-onnan 
 

Hogyan növeljük a kölcsönzésszámot? 
A megyei könyvtár továbbképzésein is körbejártuk már egy párszor a témát, de úgy tűnik, ez a kérdés mindig előtérben 

van. Lássunk néhány újabb ötletet, melyek jól illeszkednek az eddig hallottakhoz: 

 Csak a jó könyveket tartsuk meg, s azokat pedig úgy 

mutassuk be, mintha könyvesbolt, vagy kiállítóhely lennénk. 

 A könyveket láttassuk, ne a polcokat. 

 A könyvek címoldala nézzen az olvasó felé, ne a gerince. 

 Azokat a könyveket rakjuk inkább előre, melyeken arcok 

vannak (ha van ilyen a témában). 

 Azonos témán belül lehetnek egy csoportban az azonos színű 

(!) könyvek. 

 Azonos témában legyenek egy helyen a folyóiratok és a 

könyvek. 

 Bátran kupacoljuk a könyveket. 

 A könyvek legyenek minden olvasó számára elérhető 

magasságban; legyenek polcok derékmagasságban is. 

 Könyveket ábrázoló doboz vagy display (árubemutató 

eszköz), mely a választékot nagyobbnak láttatva kínálja a portékát. 

 Használjunk a merevséget oldó, íves polcokat. 

 Kerüljük a kellemetlen zsúfoltság-érzést. 

 Használjunk plakát-nagyságú fényképeket, melyek hangulata az adott témakörre utal, de tehetünk a falakra 

közvetlenül használatra, olvasásra buzdító feliratokat is. 

 A gyerekkönyvek és a fiatal anyákat érdeklő könyvek (romantikus, gyerekgondozás, főzés, stb.) legyenek közel 

egymáshoz – a használói kényelem érdekében. 

Forrás: KIT hírlevél, Mikulás Gábor 
 

Első Könyvsiker Kölcsönző, avagy sikerkönyvek eladása, vétele és KÖLCSÖNZÉSE 
 

Egy hónapja nyílt meg Magyarország Első Könyvsiker Kölcsönzője a Kálvin 

téren, majd egy újabb üzletre került fel ugyanez a felirat, a XVII. kerületben, a 

Pesti úti Tesco épületében, s hamarosan nyílik a harmadik üzlet is a Westend 

üzletsorán. De valóban csak üzletről van-e szó? A hirdetésekben az üzemeltetők 

a könyvtár és könyvesbolt megnevezést használják, szlogenjük pedig a Vedd és 

vidd (vissza)! Veszélyt jelent-e ez a (lassan) üzletláncként működő 

kezdeményezés a könyvtárak számára? Jelenleg még biztosan nem. De nézzük, 

hogyan működik ez a rendszer. 

Egy könyvnagykereskedő céggel kötött szerződés alapján a Könyvkölcsönző 

szinte azonnal hozzájut a legfrissebb kiadványokhoz. A könyvek többsége 

szórakoztató irodalom, úgynevezett sikerkönyv, amit a legtöbben keresnek. De a kínálatban sok más is megtalálható, a 

verses kötetektől az ifjúsági könyvekig, a művészeti, vagy ismereterjesztő kiadványokig. A vevő bemegy az üzletbe s 

megveszi – eleve 25% kedvezménnyel – az őt érdeklő könyvet. A vásárlás azért fontos, mert minden vitát szeretnének 

elkerülni (a vevő nem hozza vissza a könyvet, tönkreteszi, megrongálja, elhagyja). Így tehát a vásárló megveszi a 

könyvet, a saját tulajdona lesz, hazamegy, elolvassa, s ha meg akarja tartani, akkor a kedvezménnyel vásárolt könyv az 

övé marad. Ha viszont úgy dönt, hogy 15 napon belül, a számlával együtt visszaviszi, akkor visszaveszik tőle a 

könyvet, s az eredeti árból 500 forint használati díjat levonva, a fogyasztói árat visszafizetik neki. A rendszerben az 

is benne van, hogy a vevők alkalomadtán igen nagy kedvezménnyel juthatnak hozzá jó állapotú, használt, de még 

mindig frissnek számító könyvekhez. Tehát az üzlet, ha úgy tetszik, egyfajta antikvárium is, ahol azonban nem régi, 

hanem a legújabb könyvek kaphatók. 

Forrás: http://www.konyvkolcsonzo.hu 
 

Fogd a géped!  

A Könyvtárépítészet (http://konyvtarepiteszet.klog.hu) blog versenyt hirdetett minden könyvtáros, könyvtárt szerető 

számára. A feladat egyszerű: fogd a fényképezőgépedet, és fotózz le minden utadba eső könyvtárat. Hazaérve/gép elé 

ülve töltsd fel az indafoto.hu-ra címkézd (a hely és a "klog" szó mindenképpen szerepeljen rajta), és a verseny végén 

örülj a nyereménynek. A feltöltött fotókat a http://feed.indafoto.hu/tag/klog/feed oldalon lehet követni. 

Egy könyvtárról maximum 5 külső és 5 belső kép tölthető fel, és nem csak a hazai könyvtárak érnek. Fontos, hogy a 

kép legalább 3MP-es legyen, és minimális minőségi követelményeknek megfeleljen. A versenyben csak a fenti 

kritériumoknak megfelelő képek szerepelhetnek, a más feltételekkel beadott fotók automatikusan diszkvalifikálódnak. 

Határidő: 2010. szeptember 30., a nyertes pedig az lesz, aki a legtöbb könyvtárat gyűjti össze. Hajrá! 

Forrás: http://konyvtarepiteszet.klog.hu 

Válogatta: Komlóné Szabó Ágnes, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

http://www.konyvkolcsonzo.hu/
http://konyvtarepiteszet.klog.hu/
http://indafoto.hu/
http://feed.indafoto.hu/tag/klog/feed
http://konyvtarepiteszet.klog.hu/
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Jogszabály figyelő 
 

Oktatási és Kulturális Közlöny II. évf. (2010. június 21.) 17. sz. 

p. 1876. 
Az oktatási és kulturális miniszter 19/2010. (IV.23.) OKM rendelete a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

p. 1861. 
A Kormány 150/210. (IV.30.) Korm. rendelete az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti 

foglalkoztatást és eges hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról 

6/B. § (1) Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy 

ac) főiskolai könyvtárosi végzettséggel 

b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex 

típusú nyelvvizsga-bizonyítvány ... bemutatásával, 

c) ... ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező 

alkalmazni. 

6/H. § (1) Könyvtárban jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló 

bizonyítvány. 
8. § (1) Közgyűjteményi ... intézményben magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését 

követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 
 
 

Képzés, továbbképzés 
 

Emelt szintű segédkönyvtáros képzés, könyvtári asszisztens rész szakképesítéssel 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (felnőttképzési nyilvántartási száma: 10-0157-04) emelt szintű 

segédkönyvtáros képzést hirdet könyvtári asszisztens rész szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 00 00). 
 

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

A tanfolyam időpontja: 2010. augusztus 31. - 2011. június 7. 

Képzési napok: keddenként 8 órától 15.40 óráig. 

A képzés 7 modulból áll: közgyűjteményi feladatmegosztás, könyvtári állománygondozás, könyvtári olvasószolgálat, a 

könyvtárak működtetése, könyvtári gyűjteményszervezés, könyvtári feldolgozó munka, könyvtári tájékoztatás.  

A korábban szerzett OKJ könyvtáros asszisztens végzettséggel felmentés szerezhető az első három modul teljesítése 

alól. 

A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési időben 2x50 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: 150 000,- Ft (könyvtári asszisztens/1-3 modul 70 000,- Ft; segédkönyvtáros 4/7 modul 80 000,- Ft) 

A képzési díj nem tartalmazza a vizsgadíjat. 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 1. 

A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk elindítani. 

A jelentkezési lap letölthető a www.brody.iif.hu oldalról, melyet kitöltve, kinyomtatva és aláírva, az érettségi 

bizonyítvány és (ha van) a könyvtáros asszisztens bizonyítvány fénymásolatával együtt a következő címre kell 

eljuttatni: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani osztály 

  3300 Eger Kossuth út 16. 

További információ:  

Farkas Márta (tel: 36/517-576, 20/546-1826; e-mail: fmarta@brody.iif.hu; 

Komlóné Szabó Ágnes (tel: 36/517-576, 70/538-3347; e-mail: szaboagi@brody.iif.hu 
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