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Könyvforgalmi adatok
Magyarországon ’2000
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
(2001. ápr. 27-29.) ürügyén
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése minden évben
összegzi a könyvforgalom magyarországi adatait. Felmérésük most közzétett
eredményéhez 131 piacvezető könyvkiadó tavalyi forgalmát, értékesítési
adatait összesítették. Ebből az látszik, hogy 1999-hez képest a forgalom
15,4 százalékkal növekedett. A növekedés gyorsuló, mert a tavalyi jelentés
az 1998. évi forgalomhoz képest 11,6 százalékos emelkedést regisztrált. Az
adatsort az MKKE bocsátotta rendelkezésünkre.
A tavalyi könyvforgalom 38 642 472 927 Ft volt, fogyasztói áron. 1999-ben
a regisztrált forgalom 33 477 500 000 Ft, a növekedés tehát 15,4 százalékos.
Az adatközlő, 131 piacvezető cég együttes tavalyi forgalma: 33 806 172 927
Ft.
Az adatot nem szolgáltató, illetve 1-2 könyvet publikáló kis cégek becsült
forgalma 400 000 000 Ft. Az importkönyvek tavalyi forgalma: 2 436 300 000
Ft. A félárú könyvek becsült diszkont forgalma: 2 000 000 000 Ft. A 2000.
évi összforgalom: 38 642 472 927 Ft.

A könyvforgalom megoszlása tematika szerint
A 2000. évi könyvforgalomból 10 772 891 827 Ft-tal, az összforgalom 27,8
százalékával részesedik a közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) ágazata.
(1999-ben az ágazat forgalma 8 778 000 000 Ft volt, 25,9 %.)
Az ismeretterjesztő könyvek 10 575 573 909 Ft-os piaca az összforgalom
27,4 százalékát tette ki. (Az 1999-es adatok: 8 550 000 000 Ft, 28,5%.)
A tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok, lexikonok,
szótárak 2000. évi összforgalma 7 748 664 959 Ft volt, a piac 20,1 %-a. (Ez
az adatsor 1999-ben 6 666 000 000 Ft volt, 19,9 %.)

A szépirodalom kategóriájába sorolható művek 5 878 653 362 Ft-os forgalma a tavalyi
piac 15,2 %-át alkotta. (1999-ben 6 103 000 000 Ft-ért adtak el szépirodalmi
alkotásokat, az összforgalom 18,2 %-át képviselve. Az ifjúsági és gyermekkönyvek
2000. évi 1 839 754 870 Ft-os forgalma az összforgalom 4,8 %-a volt, az 1999. évihez
képest megduplázódott.
A CD-ROM-ok eladási adatai a piac 4,7 %-át jelentik 1 826 934 000 Ft-tal, amely az
összforgalom 3,8 %-át tette ki.
(Megjelent a KönyvHét 5. évf. 2001. 8. sz. 18. p.)

Könyvtáros asszisztens képzés
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
a már többéves hagyományokhoz híven újra
elindítja 2001. szeptember 11-től 2002.
június 11-ig tartó könyvtáros asszisztens
képzését. A képzés 212 elméleti és 240
gyakorlati órát foglal magában, az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő középfokú
végzettséget ad, elméleti és gyakorlati vizsgával zárul.
A vizsga várható időpontja 2002. június 17, 18, 19.
A képzési költség 55 000,- Ft, melyet két részletben lehet
befizetni. Ez az összeg a vizsgadíjat is tartalmazza. A Heves
Megyei Munkaügyi Központnál munkanélküliek számára
tandíjtámogatás igényelhető.
A heti egyszeri (6 tanítási órás) foglalkozást keddi napokra
szervezzük, a gyakorlati foglalkozások a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár szakrészlegeiben letölthetők.

A képzés tematikája:

















Könyvtárismeret
Dokumentumismeret
Állományalakítás
Állománygondozás
Dokumentumleírás
Osztályozás
Az olvasók szolgálata
Az olvasószolgálat adminisztrációja
A tájékoztató munka alapjai
Médiaismeret
Könyvtári iratkezelés, gazdálkodás
Kommunikációelmélet
Számítógép-ismeret
A gyermekkönyvtári munka
Az iskolai könyvtári munka
Olvasáspedagógiai ismeretek

Jelentkezni a Bródy Sándor Könyvtár Módszertani Osztályán
(Eger, Kossuth Lajos út 18. Tel.: 36/516-632), 2001. augusztus
25-ig lehet.

Regionális továbbképzés
Az
Észak-Magyarországi
könyvtárosok
számára
3
napos
rendezvénysorozatot szervezett a régió három megyei könyvtára.
A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Digitális információk –
digitális könyvtár,
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Internet a tájékoztatásban,
a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Közhasznú információk a
könyvtárban,
Információkereső
rendszerek
címmel
rendezett
előadásokat, melyek nagy sikerrel zárultak.

Személyi hírek
2001. június elsejével nyugdíjba vonult a Füzesabonyi Városi Könyvtár vezetője, Blahó Istvánné. A
könyvtár új igazgatója Sipos Attila lett.
Blahó Istvánné – Maja - 1982-ben kezdte gyermekkönyvtárosi munkáját a régi községi könyvtárban.
1986-ban vette át az intézmény irányítását elődjétől, Engel Tibortól. 1987. novemberében a várossá válás
folyamatának részeként átadásra került az új könyvtárépület, melynek előszervezési munkáit már ő
irányította. Közművelődési munkája eredményeképpen ez évben megalakult a Füzesabonyi
Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület. A helyi források és hagyományok összegyűjtésére
szervezte meg a Helyismereti Baráti Kört, majd ennek munkájára alapozva hozta létre a könyvtár
helyismereti gyűjteményét. Könyvtárvezetői pályafutása során intenzív pályázati tevékenységével olyan
technikai-szakmai alapokat teremtett, amelyre bizton lehet építeni a füzesabonyi könyvtár jövőjét.
Nyugdíjas éveihez jó egészséget, tartalmas elfoglaltságokat kívánunk a könyvtáros szakma nevében.
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Az MKE Heves Megyei Szervezetének évi első
taggyűlése
Nagy örömünkre a
hevesi
Városi
Könyvtár
adott
otthont
2001.
március 29-én az
új évezred első
könyvtáros-egyesületi taggyűlésének. Talán azért is
eshetett ránk a
választás, mert a
könyvtár- bezárások és összevonások időszakában
a
hevesi
Városi Könyvtárat
a
fenntartó
gyönyörűen felújította. Bizonyítva
ezzel, hogy a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is lehet igazán nagy dolgokat véghez vinni.
A szakmai napot Kontra Gyula, a város polgármestere nyitotta meg. A kedves bevezető után Guszmanné
Nagy Ágnes, az MKE Heves Megyei Szervezetének elnöke beszámolt a szervezet 2000. évben végzett
munkájáról, és a tagság megvitatta a 2001. évi munkatervet. Ezután Balogh Béláné, az MKE Tanács tagja
ismertette a Tanács legutóbbi ülésén elhangzottakat.
Ezt követték Tőzsér Istvánné közérdekű, mindannyiunkat érintő információi. Többek között felhívta a
figyelmünket az aktuális pályázatok határidejére, szólt az ÁFA- visszaigénylés lehetőségeiről.
A délelőtt zárásaként dr. Martinovitsné dr. Kutas Ilona és Varga Zita – könyvtáros szerzők – ismertették
műveiket. Ígéretet tettünk, hogy népszerűsíteni fogjuk könyveiket olvasóink körében.
Délutáni programként a sakkmúzeumba és a Népművészeti és Háziipari Szövetkezetbe látogatott el a tisztelt
grémium. Az idő rövidsége miatt sajnos csak ennyi program fért bele a napba, de úgy gondolom, hogy
minden kedves kolléga jól érezte magát és legközelebb is örömmel látogat el hozzánk, Hevesre.
Göröcsné Orsó Ágnes
a hevesi Városi Könyvtár igazgatója
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Még egyszer az érdekeltségnövelő támogatásról
Ismételten felhívjuk a kedves kollégák figyelmét, hogy az érdekeltségnövelő támogatásból
vásárolt dokumentumok számláin illetve a csoportos és egyedi leltárkönyv megjegyzés
rovatában tüntessék fel, hogy az adott dokumentumot érdekeltségnövelő támogatásból
vásárolták!

Könyvajánló

A könyvtáros könyve
Martinovitsné Kutas Ilona, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
iskolai könyvtárosa jól használható kézikönyvvel örvendeztette meg a
tájékoztató könyvtárosokat. A hosszú, kétnyelvű cím sokat elárul a
tartalomról:
„Báró Podmaniczky Pál és a norvég biblia. Elbeszélés a 18 nyelvű
nagyapáról 77 nyelven és rovásírással. Baron Pál Podmaniczky and the
Norwegian Bible. A short story about the 18 lingual grandfather in 77
languages and in runic script”. - Budapest: Széphalom Könyvműhely,
2000.
Egyoldalas, angol nyelven írt elbeszélésében a szerző az
1987-es norvégiai könyvtáros találkozó élményeit idézi fel, amikor a
szállodai szoba éjjeliszekrényéről el akarta csenni „új barátját”, egy
norvég-angol kétnyelvű bibliát. A novellát nagyapjának dedikálta. A kis
novellát később barátok és ismerősök elkezdték lefordítani különböző
nyelvekre. A könyvben nyelvcsaládok szerinti csoportosításban helyezte
el a fordításokat és a nyelvek rövid leírását, a Függelékben pedig
egybegyűjtötte az evangélikus lelkész és teológiai tanár nagyapa
életének és munkásságának történetét, családi fényképeket, valamint finnből fordított kedves énekeit, melyek
benne vannak a napjainkban használatos református és evangélikus énekeskönyvekben is.
Az Előszó szerint:
„Ezt a könyvet tulajdonképpen a barátaimnak írtam. Megismerkedhetnek belőle egymás nyelvével. Ha
esetleg valaki a nyelvek hasonlóságai és különbözőségei alapján szándékozik megtanulni egy következő
nyelvet, akár nyelvkönyvként is használhatja dolgozatomat. Másrészt a munkahelyem, egy gimnázium
nyelvek iránt érdeklődő 650 diákja számára írtam a könyvet. Iskolai könyvtáros és angoltanár vagyok, a
világ nyelveiről szóló kézikönyvként használhatják a hozzám kérdésekkel, kérésekkel fordulók. Friss
élményem, hogy a spanyol nyelvbe a spanyol norvég biblia kézbeadott szövege alapján szeretett bele két
második gimnazista, és most hetente egy-egy órára bejönnek a könyvtárba és én tanítom őket spanyolra.
Úgy, mint a háború utáni orosztanárok, néhány leckével előrébb tartok a nyelvkönyvben. Mert én meg
nagyapám 18 nyelvét szeretném utolérni, de még csak a hatodik nyelvnél tartok.”
Az 500 példányban, magánkiadásban megjelent könyv a Könyvtárellátótól rendelhető, helye van
minden iskolai és közművelődési könyvtárban. Az OSZK-nak a 6 kötelespéldányt a szerző kötelességének
tartotta elküldeni. A 300 oldalas könyvet a szerző gépelte számítógépbe, így számítógépes CD-n elküldhette
a Magyar Elektronikus Könyvtárba is.
Címe: http:// www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/martinov
(MKI)

Könyvtárosok kézikönyve 2.
A VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg a Könyvtárosok kézikönyvének 2. kötete.
Beszerzését - az előző és a majd ezután következő kötetekhez hasonlóan - ajánljuk minden szakmája iránt
elkötelezett, tanulni és ismereteit szélesíteni kívánó könyvtáros számára.

Nagybetűs könyvek gyengénlátóknak
A Fekete Sas Kiadó ebben az évben újra indítja az Öregbetűs Könyvek sorozatot. A kiadó célja, hogy értékes
olvasnivalót adjon azoknak a gyengénlátó vagy idős embereknek, akik a normál méretű betűket nem, vagy
csak nehezen tudják elolvasni. Ezek a könyvek ugyanis a szokásosnál nagyobb betűkkel, tágasabb
szóközökkel jelennek meg, s olyan papíron, amelyen a legjobban látszik a nyomtatott szöveg.A sorozat
tervezői bíznak benne, hogy minél több látáskárosodott embert újra megajándékozhatnak az olvasás
örömével az Olvasás Évében.
A sorozat első négy kötete
Benedek Elek: A Griffmadár (mesék); Jókai Mór: A debreceni lunátikus
Krúdy Gyula: N. N. Egy szerelemgyerek története; Alphonse Allais: A Blaireau-ügy
KÖNYVHÉT 2001/8. Sz.

Összeállította:

A foglalkozás napközis csoportnak készült. Az alsó tagozatos, 3-4. osztályos gyerekek maguk kérték a
találós kérdéseket, mondván, nagyon szeretik. A találós kérdések köré egy mesét kerekítettem, így dupla
öröm a foglalkozás. A kérdések után mindig megvárom a gyerekek válaszát, aztán folytatom a mesét. A
leírt mese csak vázlat, szabadon alakítom a történetet a gyerekek kedve és ideje szerint.


Volt egyszer egy szegény legény. elhatározta, hogy szerencsét próbál. Apja ura elé állt és így szólt:

Egy öregapónak tucatnyi a fia, háromnak ruhája barna, háromnak inge zöld,
három sárga köntöst visel, három fehér subát ölt.
(Év, hónap, évszakok)

Azok mind útra keltek, megyek a nyomukba én is, édesapám, szerencsét próbálni. Adja rám áldását!
- Mehetsz fiam! – azt mondja az apja – Áldásomat is adom, de csak ha három kérdésemre megfelelsz.
Akkor tudom, bajod nem eshet, elég furfangos vagy. Megy veled:

Makacs kísérőd, nem lát és nem hall, fénynél születik, sötétben meghal. Árokba eshetsz,
kajánul majmol, nemhogy kihúzna rögtön a bajból. Ha fára mászol, kúszik utánad, bemégy a
tóba, úszni sem fárad. Akkor is követ, ha nem akarod, csak sötétben tűnik el mindjárt, nyomát
sem látod, hogy nappal itt járt.
(Árnyék)

Megfelelt a fiú, apja nagy örömére.
- Jól van fiam, helyesen feleltél! Indulj, mikor

Sírok, sírok, folyton sírok, amíg a nap fel nem ragyog,
mihelyt a nap felragyog, nem sírok már, meghalok.

(Harmat)

Bólintott a fiú, erre is megfelelt. – S aztán fiam, mire a három LEGVÉNEBB EMBER elmegy, akkorra
itthon legyél!

(Szeptember, október, november)

-

Úgy lesz édesapám, mire…

Halott minden háznál, de nem harangoznak, a halottas háznál nem siránkoznak, amely napon
meghalt, el is temettetett, a másnap a megholtnak gyermeke született!
(Szilveszter, az év utolsó napja)

…akkorra itthon leszek! Avval istenhozzádot mondott, elindult, s dalolt vidáman.

Szerelemnek van kereke négy, de te azzal sehová se mégy,
én se ültem rajta soha még, messze van az ide, mint az ég.

(Göncöl szekere)

Hát ahogy így énekel, elépattan egy fényes hajú ember és így szól: - Gyere fiam, állj be hozzám szolgálatra.
az én szekeremről énekeltél. Hívtál, itt vagyok! Tudod, ki vagyok. Amúgy is nálam három nap egy esztendő,
hamar kitelik. meglásd, nem bánod meg. – Mi lesz a dolgom, Göncöl apám? – kérdezte a legény.
- Amelyik úton nem járt még soha ember, azt az utat fényesre takarítani minden áldott nap.

Másodszor…

Kék mezőben szép ezüst nyáj legelész, közöttük egy fényes pásztor heverész,
nappal akármerre nézem keresem, nem tudok rájuk találni sohasem.
(Csillagok és a Hold)

…gondoskodni róla, hogy ez mindig így legyen, s aztán pedig az élet vizével meghinteni a …

hétnevű testvéreket, kik naponként egymás után meghalnak, hogy egymás után feltámadjanak.
(A hét napjai)
-Megegyeztünk, Göncöl apám! – csapott az öreg tenyerébe a legény, s hozzá is fogott a dologhoz. igen meg
volt elégedve a gazdája vele , a Tejút fényesebb volt, mint valaha, a csillagok és a hold nappal égi helyükön
pihentek, s a hetek napjai is szépen sorjáztak egymás után. Hát ahogy így végzi a munkáját, egyszer csak
édes dalt hallott meg.

Van egy virág, jól ismerem, szúrós tövis között terem, hajnalpiros a levele,
mondjátok meg, mi a neve?

(Rózsa)

- Rózsa! – rikkantotta a legény le a földre, de még a szava is elállt meglepetésében, olyan szép lány dugta ki
fejét a palota ablakából. Aztán észbe kapott, s hamiskásan visszaénekelt a lánynak:

Sárga berek, sárga alkony, sárga virág nyit a parton,
s mintha pletykás tündér volna, hírül adja, itt a gólya.

(Gólyahír)

A leány is megfelelt, s avval ásó, kapa, nagyharang, Göncöl apó áldásával egybekeltek. Hanem Tündér
Ilonára - mert ő volt a szép lány – szemet vetett a hétfejű sárkány, s egy óvatlan pillanatban, mikor a legény a
Tejutat sepregette, elrabolta. Búsúlt a legény erősen, s elhatározta, hogy addig nem nyugszik, míg meg nem
találja kedves feleségét. Kereste mindenfelé, elért egy nagy folyó partjára. azt mondja neki ott a révész:
- No, ha megfelelsz a kérdésemre, átviszlek a túlpartra ingyen, ha nem, itt maradsz helyembe révésznek.

Fenn is van, lenn is van, néma is, zenél is, lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is, lomha is, fürge is. Mi az?

-

(Víz)

Bíz az a víz. – mondta a legény. S által mennék rajta száraz lábbal is, ha éppen most lenne kemény.
Hanem már így neked kell átvinni! Mehetett tovább, vitte a révész. Mikor átértek, így szólt a révészhez:
Most én adok egy neked való furfangos kérdést!

Amikor kell, kidobják, mikor nem kell, beveszik. Mi az?

(Horgony)

A révész azóta is ezen gondolkozik. Sűrű, sötét erdőbe keveredett a legény, nem tudta, merre visz az út.
Végre látott egy kis fényt, arra ment, volt ott egy kis kunyhó. Bezörgetett, hát ahogy bement, nem látott
senkit, csak hangot hallott:

Nap volt édesanyám, Hold volt édesapám,
kerek föld szült engem, szél táncra tanított,
nehéz kő megrontott, csont, hús meglágyított,
meg is nyomorított, mikor kiszakasztott, tűzbe bevétettek,
aztán vízzel kentek s az asztalra tettek majd ha késre vesznek, kereszt alá tesznek.
(Kenyér)

No, hát még ilyet nem hallottam, hogy a kenyér beszéljen! – csodálkozott a legény. Ahogy ezt kimondta,
kettétört a kenyér, kipattant belőle Tündér Ilona, a kunyhó előtt meg palota lett, az egerekből, pókokból
szolgálók. – Ide rejtett a sárkány, míg útjára ment, hanem jól vigyázz édes uram, egy kettőre itt lesz, hét feje
hét kérdést tesz fel, s ha meg nem válaszolod, hétszer hét feje lesz, azt ugyan le nem győzöd. Jött is a
sárkány, rengett a föld, kiáltott messziről: - Most légy észnél Szerencsés János, mert ha nem, hétszer hét
fejemnek leszel vacsorája! Avval már mondta is a kérdéseket:

Sok fogam van, mellyel rágni tudok, rágok is én, ameddig eljutok, de azt,
amit rágok, soha le nem nyelem, se szám, de még gyomrom se volt soha nekem.
(Fűrész)

Hát ahogy a legény kimondta a fűrész nevét, kialudt a sárkány első fejében a láng, lekonyult a feje is.
Mondja a második nagy gúnyosan:

Egy családban élnek ketten, mégsem élnek szeretetben.
Erős bátyja ha teheti, kisöccsét jól fejbeveri.
(Kalapács és a szeg)
Ennél ugyan mi sem könnyebb - felelte - János. Kalapács és szeg. Jöhet a harmadik!

Erdőbe, mezőbe, vasvillás legények cirkálnak, szép fehér
vitézek, csontvillás, szakállas vitézek füvet legelésznek.

-

Az élőket hívogatom, a holtakat megsiratom, a villámot elhárítom!

-

(Kecskék)

Mekegnek-e ezek a szép kecskék? - nevetett Szerencsés János. De bizony nem nevetett a sárkány
negyedik feje, amikor kérdezett, félt, hogy ő is elveszti erejét, mint az előző három:

(Harang)

Sirathatna már téged is a harang! – vetette oda félvállról a fiú. Megdühödött a sárkány ötödik feje. – Ezt
ugyan ki nem találod! – üvöltötte és hatalmas lángok csaptak ki a torkából.

Véren megyen, vért viszen, magában egy csepp sincsen.

(Nyereg)

Megvakarta fejebúbját Szerencsés János, vállát megrántotta, szemét összecsippentgette, bajszát
megrezegtette, s aztán mondta a sárkánynak. – Nehéz kérdés … lenne bizony, ha édesapám már pendelyes
legényke koromban nem rakott volna nyeregbe kedves lova hátán. Félt már akkor a sárkány hatodik feje
erősen, hogy öt fejtestvére erejét vesztette, de nem volt mit tenni. kérdezte hát:

Van nekem egy gombolyagom, hét kis lyukat találsz azon!

-

(Fej)

Aztán komám, fejed veszted ezzel a válasszal! – s úgy is lett, vesztett a sárkány hatodik feje, már csak
egy maradt.

Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem!

(Csend)

- Csend! – rikkantotta a legény, s uramfia, eltűnt a sárkány is, mintha ott sem lett volna. Szerencsés János
meg összecsomagolta a tengernyi sárkánypénzt meg a kastélyt Tündér Ilona keszkenőjébe, s mentek haza.
-

Adj Isten, édesapám! Megjöttünk, ahogy ígértem, hozott, minek

Lába nincs, de mégis fut, szárnya nincs, de mégis repül,
hangja nincs, de suhog, zokog, hogyha itt van, mégse látod!

(Szél)

Nevetett az apja örömében, meg sírt is, azt se tudta, mit csináljon. Hát még, mikor a menyét is megismerte!
Csaptak nagy lakomát, reggelig mulattak, s esztendőre, Szerencsés Jánosnak nagy örömére került a házba
minek

Két talpa, négy szarva, lelketlen lelkest tartja, erdőn vágják,
háznál csinálják, az édesanyák kincset tartanak benne.

(Bölcső)

Legyetek ti is ott a Jancsika keresztelőjén!


Luzsi Margit
gyermekkönyváros
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