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KONCEPCIÓ A 
KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSR İL 

 

PORTÁL PROGRAM – A KÖNYVTÁRÜGY 
STRATÉGIÁJA 2008-2013 

 

1. Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013 
A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különbözı típusú könyvtárak 
(közkönyvtárak, a felsıoktatási könyvtárak, az országos szakkönyvtárak, az egyéb 
szakkönyvtárak: múzeumi, egyházi, orvosi, stb., és az iskolai könyvtárak) 
összehangolt fejlesztési lehetıségét.  
1.1 Jövıkép 
A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, 
felhalmozott tudásnak, valamint mőveltségnek a mindenki számára a lakóhelytıl és 
településtípustól független, egyenlı esélyő hozzáférhetıvé tételére elısegítve ezzel a 
különbözı területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlıséget, és segítve a 
leszakadó térségek és csoportok felzárkózását. 
1.2 Átfogó cél 
E jövıkép megvalósítása érdekében:  
� Minıségi közszolgáltatást megvalósító rendszert hozunk létre.  
� A magas színvonalú, országos szolgáltatási rendszert alrendszerek, illetve 

különbözı típusú korszerő könyvtárak alkotják, amelyek a szerves egységet 
alkotó hagyományos könyvtárral és tudástárral, információs adatbázisokkal és 
elektronikus dokumentumokkal, másrészt a legkorszerőbb szolgáltatási formákkal 
állnak használóik rendelkezésére; az információs értékláncba való tudatos 
beépüléssel válnak nélkülözhetetlenné.  

� A könyvtárakban korszerő ismeretekkel és megfelelı kompetenciákkal rendelkezı szakemberek dolgoznak. 
� Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt 

be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában. 
� Folytatódik tovább a vidékfejlesztés, a hozzáférés növelése, a fogyatékkal élık kiemelt támogatása. 
1.3. Célok 
A könyvtár 
1. közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra 

dokumentumaihoz – határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is); 
2. a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettıl és a nyitvatartási idıtıl függetlenül biztosítson hozzáférést 

ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentıs részéhez; 
3. új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez; 
4. közösségi szolgáltatásaival és a felnıttképzés támogatásával segítse elı az életminıség javítását, a foglalkoztatottság 

és az egyének versenyképességének növelését; 
5. törekedjen a könyvtárhasználat népszerősítésére, kiemelt figyelmet fordítson az új könyvtárhasználók támogatására. 
1.4 Kiemelt kulcsterületek 
1. cél: 
A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti 
kultúra dokumentumaihoz – határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is), 
Beavatkozások 
1. Együttmőködés minden információt elıállító és szolgáltató hazai és határon túli szervezettel, intézménnyel, nyitás 

az üzleti alapú, vállalkozási formákban megvalósuló információs szolgáltatások felé. 
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2. A hagyományos és elektronikus dokumentumvagyon bibliográfiai feltárásának teljessé tétele – a katalógusok 
retrospektív konverziójának befejezése. A hazai és nemzetközi információforrások (adatbázisok) költséghatékony, a 
könyvtárak konzorciális együttmőködésén alapuló beszerzése és szolgáltatása. 

3. A kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való magas színvonalú ellátása a tudományterületi szakmai 
színvonal emelése, a tudományos intézmények szellemi termékeinek hozzáférhetıvé tétele és a versenyképes 
gazdaság erısítése érdekében.  

4.  Regionális forrásközpontok és tudásközpontok mőködésének és szolgáltatásainak kialakítása – bekapcsolva a 
könyvtári rendszer új szintjébe a határon túli magyarokat ellátó, határon túl mőködı szervezetek, intézmények 
szolgáltatásait is. 

5. Az országos központi nyilvántartások összehangolt kezelése: a MOKKA és az ODR bibliográfiai adatainak 
egyesítése; a NPA, a MEK, a MATARKA fejlesztése a szerzıi jogok figyelembe vételével. 

6. A könyvtárakban ırzött kulturális javak digitalizálása, online hozzáférhetıvé tétele és archiválása. 
2. cél 
A könyvtár a használó központúság szellemében a lakóhelytıl, településtípustól, könyvtári épülettıl és a nyitvatartási 
idıtıl függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások 
jelentıs részéhez. 
Beavatkozások 
1. Az IKT infrastruktúra kiterjesztése és megerısítése a közszolgáltatást nyújtó könyvtárakban és könyvtári szolgáltató 

helyeken 
2. A Web-alapú szolgáltatások kiterjesztése, értéknövelt szolgáltatások kialakítása. 
3. Szabványos felépítéső könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) kialakítása a használók bevonásával; nem könyvtári 

és nem hagyományos információk és ismeretek (iwiw, wiki, könyvesboltok, antikváriumok, más archívumok, 
elektronikus szolgáltatások) közvetítése. 

4. Új technológiák bevonása a magasabb szintő szolgáltatások közvetítésére: könyvtár 2.0, blogok, elektronikus 
hírlevelek, RSS, keresımotorok, személyre szabott keresıszoftverek, ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek és 
alkalmazások stb. 

5. Az elektronikus szolgáltatások kialakítása, megerısítése a kistérségi, mozgókönyvtári szolgáltatások területén. 
6. Elektronikusan elérhetı 24 órás szolgáltató könyvtárak kialakítása a felhasználók elvárásainak rendszeres 

mérésével, a szolgáltatások fejlesztésével és értékelésével. 
7. Egyedi azonosítók kialakítása a felhasználók számára a könyvtári adatbázisokban történı keresésre, a szolgáltatások 

igénybevételére, a személyes kapcsolattartásra 
3. cél 
A könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez. 
Beavatkozások 
1. Partnerség a könyves szakma minden érintett hazai és határon túli magyar szervezetével. 
2. A közoktatás (önkormányzati) megrendelıként használja a könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket, 

olvasásnépszerősítı akciókat. 
3. Új győjteményfejlesztési stratégia többletforrásból a megyei és városi könyvtárak számára az olvasáskultúra 

támogatására. 
4. Az iskolai könyvtárak korszerősítése: szoros kapcsolat az iskola számítógépes helyszíneivel, gyermekbarát honlapok 

és blogok készítése és mőködtetése. 
5. Az iskolai könyvtárak lakosságot ellátó szolgáltató szerepének növelése azokon a településeken, ahol nem érhetı el 

a kulturális, képzési és információs szolgáltatások teljes kínálata. 
6. A kettıs funkciójú – települési és iskolai – könyvtáraknak a helyi igényeket figyelembe vevı fejlesztése a 

kistelepüléseken.  
7. Többéves olvasási akció kidolgozása és meghonosítása a szülık és a kisgyermekek olvasási kultúrájának 

fejlesztésére és megerısítésére: „Születéstıl az elsı könyvemig”. 
8. Korai olvasásfejlesztési programok kidolgozása, olvasásfejlesztı tanácsadó szolgálatok kialakítása, a legkisebbek 

számára csoportos, családi könyvtári látogatások megszervezése. 
9. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése a nemzeti kisebbségek anyanyelvi irodalomhoz történı hozzáférhetıségének 

javítása érdekében. 
4. cél 
A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnıttképzés támogatásával segítse elı az életminıség javítását, a 
foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. 
Beavatkozások 
1. Partnerség minden, a képzésben érintett hazai és határon túli magyar szervezettel, a közgyőjteményi terület más 

intézményeivel (múzeumok, levéltárak), a civil szférával. 
2. A különbözı könyvtártípusok nyújtotta ismeretanyag folyamatos, szervezett továbbadása önkormányzati és egyéb 

fenntartói megrendelések alapján. 
3. A munkaerı-piaci lehetıségekkel kapcsolatos információk folyamatos közvetítése. 
4. Az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének elısegítése a közérdekő, közhasznú információk és az on-

line kormányzati és önkormányzati szolgáltatások könyvtári hozzáférésének biztosításával. 
5. A távoktatási és e-tananyagok, e-felnıttképzési anyagok országos, közös hasznosítása; távoktatási központok 
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kialakítása a könyvtárakban, együttmőködésben a felsıoktatási intézményekkel és a munkaügyi központokkal. 
6. A multikulturalizmus, a kulturális sokszínőség támogatása az esélyegyenlıség fenntartása érdekében, a 

nemzetiségek támogatása. 
7. A könyvtárak bekapcsolódása a helyi, kistérségi, regionális kulturális életbe, a kulturális turizmusba mind 

információszolgáltatóként, mind értékmegırzı és értékközvetítıként. 
8. A felhasználók rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzése az életen át tartó tanulás folyamatában, a 

digitális írástudás széleskörő oktatása. 
1. 6 A stratégia célok megvalósításához szükséges források: a 2007 – 2013 közötti európai uniós pályázatok 
1. 6. 1 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 
3. prioritás: „Minıségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” 
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében 
Támogatás nyerhetı: 

A: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer elektronikus dokumentum-szolgáltatásának fejlesztésére. 
B: országos egységes lelıhely-nyilvántartás létrehozására. 
C: otthonról elérhetı szolgáltatások fejlesztésére. 
D: olvasásprogramok kialakítására. 
E: könyvtári szakemberek továbbképzése és könyvtárhasználók képzésére. 

1. 6. 2 Társadalmi Infrastruktúra Operatív program, (TIOP) 
1. prioritás: „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” 
„Tudásdepó Expressz”: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése 
Támogatás nyerhetı: 

� Szerverek, használói számítógépek, dokumentumküldı szoftverek beszerzése  
� Az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardvereszközök beszerzése 
� Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása 
� Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése 
� A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések 
� Számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtár szolgáltatás fejlesztése  
� Egyéb, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz 

beszerzése 
� A fogyatékkal élık könyvtárhasználatát lehetıvé tévı fejlesztések támogatása (kiegészítı eszközök, szoftverek) 

1. 6. 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív program, (TIOP)  
 1. prioritás: „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” 
Regionális Tudástárak – a fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó 
könyvtárfejlesztések 
Támogatás nyerhetı: 

� Közös integrált rendszer kialakítása az együttmőködı könyvtárakban, 
� Közös szolgáltatási infrastruktúra (beiratkozás, gépi kölcsönzés, egységesen használható olvasókártya stb.) 

megteremtése az együttmőködı könyvtárakban 
� A rendszer mőködését lehetıvé tévı biztonságtechnikai feltételek megteremtése a könyvtárakban 
� Az elektronikus tartalomszolgáltatás technikai feltételeinek megteremtése 
� A szerzıi jog által védett digitális dokumentumok használatához szükséges biztonsági feltételek kialakítása 
� e-Learning tananyagok fejlesztését és hozzáférését támogató infrastruktúra fejlesztése az együttmőködı 

könyvtárakban 
� Az elektronikus állományvédelem feltételeinek megteremtése 
� Az elıfizetéses könyvtári források távoli elérését lehetıvé tévı olvasó-azonosítási rendszer kialakítása 
� A szolgáltatások tömeges igénybevételét lehetıvé tévı infrastrukturális (olvasói és funkcionális terek) és IKT 

fejlesztések 
1. 6. 4. Kulturális értékek digitalizálása: 3 konstrukció 

1. Módszertani elıkészítı projekt az Országos Széchényi Könyvtár koordinálásával, a könyvtári, múzeumi és 
levéltári terület részvételével 
2. Kulturális értékek nagy tömegő digitalizálása  
3. Egységes oktatási és kulturális szolgáltató felület kialakítása  

1. 6. 5 Közép-Magyarországi Operatív Program  
4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 

1. 6. 6. Települési és mozgókönyvtárak, valamint közmővelıdési intézmények fejlesztése 
A) komponens: Települési és mozgókönyvtárak infrastruktúra- és IKT-fejlesztése  
B) komponens: Közmővelıdési infrastruktúra- és IKT fejlesztése 

1. 6. 7. Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 2007 – 2013 
3. intézkedéscsoport: A vidéki élet minısége és a vidéki gazdaság diverzifikálása:  
3.2.1. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása az 5000 fı alatti településeken, benne a könyvtári szolgáltatások 
biztosítása. Forrás: www.ki.oszk.hu 
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Országos tini könyvtári napok – fényképes beszámoló a 
Heves megyei programokról 
 

2008 októberében került megrendezésre az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával az Országos Tini Könyvtári Napok. A könyvtárak egy héten keresztül elsısorban a 12-18 évesek 
figyelmét ráirányították rá arra, hogy a könyvtárak milyen lehetıségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, 
közös együttlétre. Fényképes beszámolónkban bemutatjuk, hogy Heves megye könyvtárai mennyire élen jártak a 
programok szervezésében, milyen sok fiatalt vonzottak a könyvtárakba színes programjaikkal. Gratulálunk minden 
kollégának! 
 

     
 Gyöngyös, Iniciálé pályázat Gyöngyös, Irodalmi vetélkedı 
 

    
Heves, Idıtlen olvasók Heves, Görög Ibolya iró-olvasó találkozó 

 

    
Balaton, Mosolyogni tessék! Nádasy Erika estje Tenk, Mosolyogni tessék! Nádasy Erika estje 
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Hevesaranyos, Babszemjankó Gyermekszínház Maklár, Babszemjankó Gyermekszínház 

Hopp Juliska! Hopp Juliska! 
 

    
Hatvan, vetélkedı  Hatvan, vetélkedı 

 

    
Gyermekkönyvtár, Eger Központi Könyvtár, Eger 

Virágevı Zsiráf Dezsı, Találkozó Nagy Krisztina, íróval  Könyvmolyok éjszakája 
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Kipróbáltuk, ajánljuk 
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 

Reneszánszest a könyvtárban 
„A reneszánsz él. Köztünk és bennünk van. Fedezd fel!” (Hiller István, oktatási és kulturális miniszter) 
 

2008 a Reneszánsz Éve Magyarországon.  
Január 22-én a Nagy Reneszánsz Könyv is útjára indult, és 
a Nagy Reneszánsz Országjárás keretében október 16-án 
Bélapátfalvára érkezett. A Nagy Reneszánsz Könyvet 
Tikász Mariann, a Magyar Mővelıdési Intézet és 
Képzımővészeti Lektorátus munkatársa kísérte. 
Ajándékmősort is hozott magával, a Sebı-együttes 
tolmácsolásában Reneszánsz dalnokversenyt 
hallgathattunk. Janus Pannonius, Balassi, Horatius, 
Csokonai, Berzsenyi, József Attila, Nagy László és 
Weöres Sándor megzenésített versei után rögtönzött 
hangszerbemutatónak is örülhettek a gyerekek. A 
rendezvényen sokan éltek a lehetıséggel, hogy 
gondolataikat a Nagy Reneszánsz Könyvben rögzítsék. 

Bélapátfalván az elsı bejegyzést Ferencz Péter polgármester tette meg. Örömmel láttuk vendégül a Nagy Reneszánsz 
Könyvet, ami színvonalas, igazi kulturális élménnyel ajándékozta meg a szép számú közönséget. 
 

Gédráné Szabados Borbála, Bélapátfalvai Mővelıdési Ház és Könyvtár 
 

Baba-mama klub a Felnémeti fiókkönyvtárban 
 

Amikor a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
szépen felújított 2. sz. felnémeti fiókkönyvtárába – nagy 
örömömre – egyre több kismama és kisbaba látogatott 
el és lett könyvtártag, szinte adódott a kérés, hogy jó 
lenne egy közös program, egy olyan kapcsolódási pont, 
ahol együtt játszhatnak a babák és kikapcsolódhatnak, 
megbeszélhetik napi gondjaikat, örömeiket az anyukák.  
Mivel hasonló kéréssel kerestek meg a helyi védınénik 
is, és a könyvtár részérıl boldogan adunk helyet egy 
ilyen rendezvénynek, így 2008. november 14-én 
megtartottuk az elsı baba-mama klubnapot. 
Ezen a napon a könyvtár elıtere átalakult 
babaparkolóvá, szinte mozdulni sem lehetett a 
babakocsiktól, kisbicikliktıl. A galérián berendezett 
"játszóházat" elfoglalták a mamák és babák, és a 
védınénik irányítása mellett ismerkedtek, játszottak. A 
könyvtár megtelt finom babaillattal s én ellágyulva 
néztem (hiába: nagymama korba léptem), hogy a pár hónapos csecsemıktıl a kis totyogókig, milyen sokan eljöttek. 
Mivel többen be is iratkoztak, talán a legjobb bizonyíték, hogy valóban jól érezték magukat.  
A könyvtárból sem mentek el ajándék nélkül, mindenki kapott baba-olvasónaplót, baba-olvasójegyet.  

Vitkóczi Jánosné 
BSK, 2. sz. fiókkönyvtár 

Kiskörei életkép 
 

Rohanó világunkban a könyvtár olyan hely, ahová a túlhajszolt ember úgy tér be, mint a hajótörött a menekülést jelentı 
szigetre. Csodát remél, megnyugvást és élményt, amely élteti és erıt ad ahhoz, hogy újra folytatni tudja az útját. 
Különösen érvényes ez akkor, amikor nem a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat veszi igénybe, hanem egy-egy 
rendezvény, vagy kulturális program kapcsán jön el hozzánk. Mert a könyvtári programok nagyon kellenek, fıleg olyan 
helyen, ahol lényegében a könyvtár az egyetlen kultúraközvetítı intézmény. Mint mindenki ebben a szakmában, mi is 
igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, amely sokak érdeklıdésére tarthat számot, és olyan élményt nyújtson, ami 
miatt legközelebb is eljönnek. Szerintem minden könyvtárosnak ismerıs az a rendezvény elıtti állapot, amikor várjuk a 
közönséget, és azon izgulunk (nem is kicsit), hogy ugyan lesznek-e megfelelı számban. Így volt ez nálunk legutóbb is 
novemberben, amikor a miskolci Leggerio énekegyüttes lépett fel „Énekl ı Európa”  címő mősorukkal. Mint Eu 
Információs pont már nagyon sok programot szerveztünk a Europe Direct Egri Irodája segítségével, de ez utóbbi olyan 
nagy sikert aratott, amire talán még mi sem számítottunk. A Leggerio énekegyüttes ugyanis három operaénekesbıl és 
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egy zongorakísérıbıl áll. Ez utóbbi még a 
konferanszié, a negyedik énekes és a vokál is. A 
repertoárban európai dalok, híres európai operák 
dalai, áriái szerepeltek. És ez volt az, ami miatt 
izgultunk. Mert igaz ugyan, hogy Leggerioék 
nevükbıl adódóan könnyedén adják elı a dolgokat, 
de mégis csak komolyzene lesz majd, amit hallhat a 
közönség. 
Eljött a várva várt nap és a gyülekezı idıpontja. A 
zenészek már a kezdés elıtt egy órával 
megérkeztek, ami jó jel, ugye – az elıadás miattuk 
már nem marad el. Másik jó jel az volt, hogy a 
közönség is velük egy idıben elkezdett 
„szállingózni”. Öt óra elıtt pár perccel már szinte 
minden helyet elfoglaltak, úgyhogy gyorsan 
kerítettünk még pár széket, hogy a késıknek is 
jusson ülıhely, és kezdıdhetett a nagyszabású est, 
amirıl csak „leg”-ekben tudok szólni. A közel 

másfél órás mősorban hallhattunk Erkelt, Dvorákot, G. Becaudt, Puccinit, Verdit, Giordanot, Zuccerot, Donizettit, 
spanyol és olasz dalokat. 
A nagyszerő zeneszámokat, a kitőnı énekesek könnyed és komoly elıadásmódját, a zenés és szöveges részek 
arányainak remek összhangját, a mélyen érzelmes és a humoros dalok váltakozásait a megfelelı helyen és idıben 
elhangzott poénok koronázták meg. Ennek az lett a „következménye”, hogy a végén már velük együtt énekelt a 
közönség is. Talán még most is tapsolnánk nekik, ha a sokadik ráadás után, nem fogják meg a kottaállványt, és azzal 
együtt léptek le nem a pódiumról.  
Így utólag könnyő azt mondani, hogy kár volt egy pillanatig is kételkedni a kiskörei emberekben, és azt gondolni, hogy 
nem érdekli ıket a komolyzene. Fıleg úgy, hogy az estet követı napon állandóan csörgött a telefon. A közönség tagjai 
fejezték ki köszönetüket, elmondták, hogy ilyen élményben még nem volt részük. És ebben az a szép, hogy minden 
korosztály tagja így érezte. Az is, aki még általános iskolába jár, az is, aki nyugdíjas, az is, aki most volt elıször ilyen 
rendezvényen, és az is, aki rendszeres színházba járó.  
Örültünk, hogy sikerült zaklatott napjainkat egy rövid idıre békéssé tenni, a lelkünk nekünk szervezıknek is csordultig 
telt, feltöltıdtünk, erıt és biztatást kaptunk, hogy ezt az utat is folytassuk tovább. 

Patkó Istvánné 
Városi Könyvtár, Kisköre 

 

A Bródy Sándor Könyvtár védıszárnyai alatt 
 

2007. márciusától Nagyvisnyón a könyvtár a Bródy 
Sándor Könyvtár mozgókönyvtári egységeként 
szolgáltat. Kéthavonta cserélik a letéti állományt, így 
100-130 db. könyvvel, hangoskönyvvel színesebb, 
gazdagabb a kölcsönözhetı állomány. A gyerekek és 
a felnıttek is szívesen válogatnak a cserekönyvek 
között, és sokszor kölcsönzik azokat. Természetesen a 
könyvtár saját költségvetésén belül is bıvíti 
állományát. 
A Bródy Sándor Könyvtár hosszú évek óta támogatja, 
segíti könyvtárunk mőködését. Ennek egyik szép 
példája volt, amikor 2008. október 21-én Kelemenné 
Csuhay Zsuzsanna interaktív foglalkozást tartott az 1-
4. osztályos gyermekeknek Csodanet címmel.  
Péntek délután volt, ilyenkor mindenki egy kicsit 
fáradtabb, de a gyerekek – a képek tanúsága szerint is 
– aktívan vettek részt a foglalkozáson. Bıvíthették 
ismereteiket az Internettel kapcsolatban, érdekes 
gyermekoldalakat tekinthettek meg, s közben sor 
került zene- és mesehallgatásra, keresztrejtvényfejtésére, papírhajtogatásra is. Játékos módon kaptak ismereteket az 
Internettel kapcsolatban, mindenki apró ajándékokkal, és sok-sok ismerettel gazdagodva tért haza a foglalkozásról. 
Ráadásul a gyerekek a megismert a weboldalcímeket nyomtatva is megkapták, így azokat otthon, illetve az iskolában az 
informatika órán is újból meglátogathatják. Köszönjük a Bródy Sándor Könyvtárnak, hogy lehetıvé tették számunkra 
az interaktív foglalkozáson való részvételt. 

Csikász Zoltánné,  
Községi és Iskolai Könyvtár, Nagyvisnyó 
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Hírek, információk 
 

 Az Év Könyvtára 2008 
Az idei évben is meghirdetett "Év Könyvtára" címő pályázatra 
beérkezett pályamunkák közül a szakmai kuratórium egyhangú 
javaslata alapján dr. Hiller István miniszter úr az "Év Könyvtára 
2008" díjat az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak 
adományozta. A díjat Tızsér Istvánné Géczi Andrea, az intézmény 
igazgatója vette át Schneider Márta kulturális szakállamtitkártól 
Budapesten. 
 

A nyertes pályázat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
honlapján olvasható:  
http://www.brody.iif.hu/images/pdf/evkvt_palyazat.pdf 
 
 

 Mozgókönyvtári szakmai nap a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 
2008. november 10-én egy hasznos program várt azokra, akik elfogadták a megyei könyvtár invitálását, és részt vettek a 
mozgókönyvtári Internet-tanfolyamon. Szemlátomást nem a „kakaóbiztos számítógépeken” nevelkedett korosztály 
képviseltette magát az összejövetelen, de a lelkes tanulni vágyás hozta azt is, aki most kapcsolt be elıször gépet, és azt 
is, aki már rendelkezett valamennyi ismerettel.  
A délelıtt elsı részében Vas Gábor mutatta be nekünk a számítógépet. Bámulatra méltó türelemmel és pedagógiai 
érzékkel kormányozott minket a legalapvetıbb billentyőismerettıl az e-mail-cím megalkotásáig, és közben hasznos 
trükkökkel is megismertetett bennünket. Minden sikeres lépést dicsérettel nyugtázott, önbizalmat öntve a legkezdıbb 

kezdıbe is. Kedves vendéglátóink finom kávéval frissítettek fel 
minket az újabb ismeretek befogadására, azután Komlóné Szabó 
Ági az Internet gyakorlati alkalmazásába vezette be a társaságot. 
Megismerkedtünk a keresés eszközeivel, hasznos linkekkel. 
Megtanultuk, hogyan kell képet menteni, telefonszám után 
tudakozódni, szállást foglalni, utazást szervezni. Megmutatta 
nekünk a könyvtárközi kölcsönzés módját és a tájékoztatási 
segédleteket. Az oldott légkörben gyorsan telt az idı, s a program 
végén sok új ismerettel felvértezve álltunk fel a gépek mellıl, 
hála Ági kedvességgel sodró lendületének. 
A bátori könyvtárba látogató tinik közül – szerencsére – kevesen 
igénylik a segítséget az Internet használatához, de mindig lesz, 
aki örömmel fogadja. Köszönöm a megyei könyvtár 
munkatársainak, hogy már én is tudok segíteni. 

Balázs Andrásné, Bátor 

Vándorkiállítás 
 

Olvass Te is! 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az İszi Könyvtári Hetek 
programsorozat keretében fotópályázatot hirdetett diákok és felnıttek számára. A 
pályamővek értékelését három tagú zsőrit végezte, melynek elnöke Molnár 
István Géza fotómővész volt. A pályázat díjazottjai: 
Ifjúsági kategóriában I. díjat kapott Benyó Eszter: Bárhol címő alkotása. A 
kategóriában további díjakat a zsőri nem osztott ki. 
Felnıtt kategóriában I. díjat kapott megosztva Vadászi Zoltán: Stillness címő 
alkotása és Szlovik Zoltán: Emberöltık címő alkotása. II. díjat kapott Jászberényi 
Péter: Szertartásos esti mese címő alkotása. III. díjat kapott Mata József: 
Egyfajta szerelem címő fotósorozata. 

A képekbıl 2008. novemberétıl vándorkiállítást szervezünk Heves megye községi könyvtáraiba és 
mozgókönyvtári szolgáltató helyeire. A fotóanyag 21 db A/3-as mérető fotókartonra rögzített képbıl áll. A kiállítási 
anyag szállítását vállaljuk. Kérjük azokat a könyvtárakat, akik a kiállítást fogadni szeretnék, jelezzék könyvtárunk 
Módszertani osztályán (Tel.: 36/517-576). 
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