X. évfolyam, 4. szám

(29.)

A tartalomból

Janikovszky Éva
Gyöngyösön

A Heves megyei könyvtárosok lapja

2001. november

Mosolyogni tessék!

Janikovszky Éva nevét hallva, a műveit olvasva szinte mindenki önkéntelenül
mosolyogni kezd. A kedves, humoros, életből ellesett történetei egyaránt
szólnak a gyerekekhez és a felnőttekhez, hidat verve a generációk között. S ha

az elénk tartott tükör egy kicsit torz képet mutat is rólunk, haragudni nem
lehet, mert mindenki volt fiatal, csak van, aki ezt elfelejtette már.
Konferencia a
2001. október 2-án Gyöngyösön, a Bibliofil Könyvesboltban dedikált az írónő,
majd a Vachott Sándor Könyvtárban író-olvasó találkozón vett részt. Pelle
könyvtárközi
Sándor, a könyvtár igazgatója köszöntötte Janikovszky Évát és kísérőjét Bán
kölcsönzésről
Évát, aki Bán Imre irodalomtörténésznek, a gyöngyösi gimnázium egykori
tanárának lánya, s örömmel látogatott haza, Gyöngyösre.

A kortárs írók közül kevés olyan akad, akit ennyire ismernének és szeretnének
az olvasók, bizonyítja ezt az a tény is, hogy a könyvtár Herman-terme
Akkreditált
zsúfolásig megtelt. Janikovszky Éva a tőle megszokott közvetlenséggel,
képzések,
szerénységgel szólt a főleg iskolás korú olvasókhoz. A kérdésekre adott
tanfolyamok
válaszaiból egy küzdelmes, de boldog életpálya bontakozott ki, melyet végig
áthat az irodalom iránt érzett elkötelezettsége. Még most, 75 évesen sem

vesztette el alkotó kedvét, az emberekbe vetett hitét, derűs életérzését.

Szerencsésnek mondja magát, mert már kislány korában közel került az
Képeslapok az
irodalomhoz. Szegeden, a nagyszülei könyvesboltjában ismerkedett meg a
Interneten
könyvek világával, ahol a sok híres ember megfordult. A könyvek egy
könyvtárat jelentettek a számára, melyekre agyon vigyázott, hogy ne vegyék

észre, más már kiolvasta őket. A gyermek olvasóból felnőtt “olvasó” lett, az
Az olvasás jövője – a Ifjúsági Könyvkiadó lektora, akinek feladata volt a sok beadott kézirat
átolvasása, elbírálása. Idén, március 24-én múlt 47 éve annak, hogy elfoglalta
jövő olvasói
ezt az állást, s ma már a kiadó utóda, a Móra Ferenc Könyvkiadó
résztulajdonosa. Itt kapta az első megbízását egy ismeretterjesztő könyv
megírására - a víz körforgásáról - akkori igazgatójától, Fazekas Annától. Ezt
aztán már “szabadon választott” könyvek sora követte.
Eddig 30 könyve jelent meg, s 35 nyelven olvassák egyes műveit. 1973-ban
Németországban elnyerte az “Év Gyermekkönyve” díjat a Ha én felnőtt volnék c. munkájával, mely az
egyik kedvence a Kire ütött ez a gyerek? mellett. Ez utóbbiból most készül film. Könyveinek témáját az
életből meríti. Csak olyan dolgokról ír, amiről saját tapasztalata van: a barátokról, a hétköznapokról, mi
magunkról. Fia volt a legjobb kritikusa, bár nem róla mintázta alakjait, mégis közrejátszott abban, hogy a
kamaszkorral járó problémákat jól átérezhesse. Könyveinek illusztrátora kezdettől fogva Réber László, akit
egykori szerkesztője, T. aszódi Éva ajánlott számára. A Te is tudod? c. könyv volt az első közös munkájuk,
azóta nem jelenik meg Janikovszky-könyv Réber-illusztrációk nélkül, még külföldön sem. A siker titka az,

hogy a szöveg és a kép jól kiegészíti egymást, kiemeli, fölerősíti a mondanivalót a szövegközi rajz
elsősorban gyermekeknek ír, mert a gyermekek nyitottak, kedvesek és őszinték, megmondják a
véleményüket, ha jó, ha rossz is az. De azért olvasói kérésre, barátai unszolására van felnőtteknek szánt írása
is. A régebbiek közül az egyik A lemez két oldala, amely egy televíziós sorozatból született. A másik: Örülj,
hogy fiú! Örülj, hogy lány! Komolyan úgy gondolta, ez a felnőtteké lesz, de azonnal gyermekkönyvként
fogadták. Azt tervezték Réberrel – mondta tréfásan a találkozón -, hogy akasztott embert rajzolnak a
borítóra, de rájöttek, a gyermekkönyvek már rég túl-nőttek ezeken a borzalmakon. Ekkor a cím
megválasztásával próbálkozott: Felnőtteknek írtam lett a publicisztikai írások címe. Ez sem használt, vették
az első osztályosoknak is. “Majd belenő!” – hangzott a válasz. Az Ájlávjú 2000-ben, a De szép ez az élet! a
legfrissebb, 2001-ben született. A valóságot írja le benne, a napi bosszúságokat, amit megélünk. Az életünket
nehezítő bürokráciát, a rossz közlekedést, a hivatali packázásokat. Hogy mindezt jó kedvvel és humorral?
Minden írásának ez az alaphangja, akár kicsiknek írja, akár nagyoknak, mert felül kell emelkedni a rosszon
és meg kell látni a jót. Mosolyogni tessék! – hirdeti egyik könyvének címe is.
Ez az év több szempontból is rendhagyóan gazdag Janikovszky Éva számára. Születésnapján vehette át a
most alapított Móra Ferenc-díjat, mellyel a magyar gyermekkultúráért végzett kiemelkedő tevékenységét
ismerték el. Ez a díj azért is fontos, mert a gyermek- és ifjúsági irodalom is megkapta végre méltó rangját. A
másik különleges dolog egy felkérés. A gyermekkönyvek nemzetközi szervezete, az IBBY az írónőt kérte föl
az idei gyermekkönyvnap üzenetének megfogalmazására. “Aki olvas, annak minden kiadvány, minden szó
mond valamit. Az Olvasás évének figyelemfelkeltő üzenete azoknak szól, akik nemigen vesznek könyvet a
kezükbe.” Íme:
A könyvekben minden benne van
Mi van a könyvekben? Ezen törtem a fejemet, amíg ott kuporogtam három-négy éves koromban a nagyszüleim boltjában
egy kis sámlin. A pénztárban nagymamám ült, a pult mögött anyám várta a vevőket. Mögötte mennyezetig érő
könyvespolcok, és egy nagy létra, amely két kampóval egy vasrúdra függesztve siklott jobbra-balra, hogy elérhetők
legyenek a legfelső polcon sorakozó könyvek is. Ne gondoljátok, hogy unatkoztam! Ha bejött egy vevő a boltba, azt
próbáltam kitalálni, hogy vajon az alsó polcokról kér-e könyvet, vagy a magasban levők érdeklik. Az én fiatal, fürge,
okos anyukám minden olyan könyvnek tudta a helyét, s ha kellett, felmászott a létrára, hogy lehozza a kék, vörös, lila
kötésű könyvet a legfelső polcról is, és a vevő elé tegye. Büszke voltam anyámra, és egyre jobban izgatott, hogy mi lehet
a könyvekben? Hiszen az alsó sorokban is volt kék, vörös, lila, tele apró fekete betűkkel- szép, színes rajz, mint az én
könyvemben, pedig egyikben sem volt! Otthon nálunk mindenki olvasott. Anyám is, apám is, nagyszüleim is. Ahogy
elnéztem az arcukat, amint a könyv fölé hajolva hol elmosolyodnak, hol elkomorodnak, hol meg feszült izgalommal
lapoznak egyet, azon gondolkoztam: hol járnak? Meg se hallják, ha szólok hozzájuk, s ha végre rám figyelnek, mintha
visszajöttek volna valahonnan. Miért nem visznek engem is magukkal? Mi van a könyvekben, mi az a tittok, amit nem
osztanak meg velem? Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a könyvek titka.Az, hogy minden bennük van.
Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok, hanem én is, meg te is, örömeinkkel,
gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a világmindenség;
ez mind, mind elfér a könyvekben. Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát!
Janikovszky Éva
Begovné Kasza Ágnes
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Olvasás éve alkalmából
meghirdetett vetélkedőjén
az Év olvasója címet
Buda Zsuzsanna egri középiskolai tanuló nyerte.
A vetélkedő második díját Katona Renáta kapta, harmadik helyezést ért el
Várhelyiné Veres Anna.

Konferencia a könyvtárközi kölcsönzésről
A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár 2001. október 15-én könyvtárközi
kölcsönzési konferenciát rendezett az ODR tagkönyvtárak munkatársai számára. (ODR =
Országos Dokumentumellátó Rendszer.)
A baráti fogadtatás után végre személyesen is megismerkedhettünk egymással mi
“könyvtárközisek”, hiszen levélben, e-mail-en már mindannyian váltottunk “szót” a
könyvtárközi kérések kapcsán. Megbeszéltük a gyakorlat során felmerülő tipikus és egyedi
problémákat is. Meghallgattuk Dr. Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma munkatársának előadását magáról a rendszerről, utána pedig aktuális magyarázatokkal
egybekötött ODR-használattal kapcsolatos előadást tartott Dr. Koltay Klára, majd Dávid Boglárka, a
Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár munkatársai. Ezután Szalókné Sulyok Emília, a Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár /Szombathely/ könyvtárosa beszélt saját könyvtára könyvtárközis “örömeiről-gondjairól”.
Mivel az ODR-ben résztvevő 56 könyvtár támogatást kap a NKÖM-tól, - hiszen térítik a könyvtárközi
kölcsönzésben elküldött postai küldemények költségét - már régóta foglalkoztatta mind a könyvtárosokat,
mind a minisztérium könyvtárügyekkel foglalkozó munkatársait a kisebb könyvtáraknak nyújtandó segítség
gondolata. Ez a segítség bizonyos mértékig realizálódni látszik. Dr. Kenyéri Katalin azt mondta, hogy már
elkészült a szerződés – csak aláírásra vár, s az idén mindenképpen meglesz. Lényege, hogy a kis könyvtárak
számára is megtérítik a csomagfeladások postaköltségét. Kérjük az érintett könyvtáros kollégákat, hogy a
könyvtárközi kölcsönzésben kapott könyvek visszaküldésekor a postai bizonylatokat gyűjtsék össze –
már mostantól – és az ODR-ben részt vevő megyei könyvtártól - a bemutatott bizonylatok alapján megkapják a felhasznált pénzösszeget. /Mindig írják rá: könyvtárközi kölcsönzés /. Reméljük, hogy ez a
kis segítség is sokat jelent minden könyvtár számára.
A konferencia közelebb hozta egymáshoz a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó könyvtáros
kollégákat: Sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk ezen a baráti hangulatú, kellemes légkörben lezajlott
találkozón! Köszönjük a tatabányai kollégák lelkes szervező munkáját, gondoskodását! Külön köszönet
Fátrai Erzsébet Márta könyvtárközis kolléganőnek a konferencia összehívásának ötletéért és a frappáns
lebonyolításért!
Troskin Nyikolájné
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

Az olvasás jövője – a jövő olvasói
Az olvasás jövője – a jövő olvasói címmel háromnapos nemzetközi konferenciát szervezett Sárospatakon a
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár és a Zempléni Könyvtárosok Egyesülete 2001. szeptember 12-14. között.
Halász Magdolna igazgató elnökasszony megnyitója után Dr. Nagy Attila olvasáskutató, pszichológus
bevezető előadásában hangsúlyozta: a rendszerváltás óta ugyan évről évre több fiatal tanul felsőoktatási
intézményekben, a könyvtárba járók aránya mégis csökken. Rámutatott, hogy az úgynevezett “semmit nem
olvasók” száma az elmúlt években ugrásszerűen emelkedett. Hazánk várható uniós csatlakozása után kevés
eséllyel remélhetnek munkahelyet azok, akik még újságot sem olvasnak. Az olvasott művek között is
túlsúlyban vannak az igénytelen, csupán szórakoztató könyvek. Kiemelte, hogy az otthoni könyvtárral is
rendelkező fiatalok gyakrabban és hasznosabban kapcsolódnak az internetes világhálóhoz, mint az egyáltalán
nem, vagy ritkán olvasók. M. Fülöp Géza író, informatikus Marosvásárhelyről az internetes ismeretszerzés
előnyeiről beszélt, ami természetesen nem helyettesítheti a hagyományos olvasást, csupán eszköz, mellyel
kulturális tőkénket gyarapíthatjuk. A konferencia három napján közel 20 előadás hangzott el kassai,
munkácsi, lendvai, beregszászi és hazánk városait képviselő könyvtárosok részvételével. A közkönyvtárak
olvasó-szervezői tevékenységéről, az internetezés és olvasás kapcsolatáról, az olvasókkal való foglalkozás
bevált és sikeres formáiról hallhattak a résztvevők. Megyénkből az utóbbi témakörben tartott korreferátumot
Balogh Béláné, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár III. sz. Városi Könyvtárának könyvtárosa.
Balogh Béláné
III. sz. Városi Könyvtár, Eger

Akkreditált továbbképzések, tanfolyamok
A képzések, tanfolyamok száma folyamatosan nő, az újabb induló képzési lehetőségekről negyedévente számot adunk.
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dr. Murányi Péter
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék
9700 Szombathely Károlyi Gáspár t. 4.
T.: (94) 313-892/166, Fax: (94) 312-248
E-mail: peterm@kit2.bdtf.hu

2006. május 3.
Információkeresés
magyar és külföldi
bibliográfiai
adatbázisokban

30

f,
számítógépes ismeretek

Berzsenyi Dániel
Főiskola

42000
Ft/fő

(9700 Szombathely
Károlyi Gáspár t. 4.)

dr. Murányi Péter
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék
9700 Szombathely Károlyi Gáspár t. 4.
T.: (94) 313-892/166, Fax: (94) 312-248
E-mail: peterm@kit2.bdtf.hu

2006. május 3.
Könyvtári
menedzsment —
Internet
támogatással
2006. július 3.

30

k

Informatika a
Nemzetvédelmi
Képzésben
Alapítvány (INKA)
(1101 Budapest,
Hungária krt. 9-11.)

58000
Ft/fő

Tamáska Lajos
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
T.: 432-9130, Fax: 432-9121
tamaska@zmne.hu

“A könyvtáros,
mint információbróker” — Térítéses információszolgáltatás a
könyvtárakban

120

f

RAG Bildung
Intertraining Kft.
(Bénédict School)

Germánné dr. Vastag Györgyi
12000
RAG
Bildung
Intertraining
Kft
0
1066
Budapest
Teréz
krt.
46.
Ft/fő

(1066 Budapest
Teréz krt. 46.)

T.: 428-4048, Fax: 302-3565
german@benedict.hu

2006. július 3.
Felkészítés a
használóképzésre

30

30

30

Berzsenyi Dániel
Főiskola

f,

Berzsenyi Dániel
Főiskola

5 év
módszer-tan (9700 Szombathely
i vagy
Károlyi Gáspár t. 4.)
szolgáltatási
gyakorlat

2006. július 3.
Az Európai Unió
hagyományos és
elektronikus
információforrásai
és ezek alkalmazása
a tájékoztatásban

f,

5 év
módszer-tan (9700 Szombathely
i vagy
Károlyi Gáspár t. 4.)
szolgáltatási
gyakorlat

2006. július 3.
A könyvtáros
szerepe a
távoktatásban

Berzsenyi Dániel
Főiskola

5 év
módszer-tan (9700 Szombathely
i vagy
Károlyi Gáspár t. 4.)
szolgáltatási
gyakorlat

2006. július 3.
Projektmenedzsment a könyvtárban

f,

30

f

Berzsenyi Dániel
Főiskola

42000
Ft/fő

Frank Róza
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék
9700 Szombathely Károlyi Gáspár t. 4.
T.: (94) 313-892/166, Fax: (94) 312-248
E-mail: frank@kit2.bdtf.hu

57000
Ft/fő

Frank Róza
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék
9700 Szombathely Károlyi Gáspár t. 4.
T.: (94) 313-892/166, Fax: (94) 312-248
E-mail: frank@kit2.bdtf.hu

42000
Ft/fő

Frank Róza
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék
9700 Szombathely Károlyi Gáspár t. 4.
T.: (94) 313-892/166, Fax: (94) 312-248
E-mail: frank@kit2.bdtf.hu

42000
Ft/fő

(9700 Szombathely
Károlyi Gáspár t. 4.)

Gerencsér Judit
Európai Dokumentációs Központ
9700 Szombathely Berzsenyi tér 2.
T.: (94) 512-680
E-mail: gjudit@fs2.bdtf.hu

2006. július 3.
Elektronikus
publikálás

60

60

2006. július 3.

Elektronikus
dokumentálás,
archiválás

Eszterházy Károly
Főiskola

számítógépes
(3300 Eger
(hardver, Eszterházy tér 1.)
operációs
rendszer,
szövegszerkesztés,
táblázatkezelés)
ismeretek

2006. július 3.

Elektronikus
információkeresés

f,

60

f,

Eszterházy Károly
Főiskola

Ft/fő

Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger Eszterházy tér 1.
T.: (36) 520-409
Fax: (36) 520-443
E-mail: ktoth@ektf.hu

dr. Kis-Tóth Lajos

53000

számítógépes
(3300 Eger
(hardver, Eszterházy tér 1.)
operációs
rendszer,
hálózati,
szövegszerkesztés)
ismeretek

Ft/fő

Eszterházy Károly
könyvtáros Főiskola
aszszisztens (3300 Eger

53000

f,

dr. Kis-Tóth Lajos

53000

Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger Eszterházy tér 1.
T.: (36) 520-409
Fax: (36) 520-443
E-mail: ktoth@ektf.hu

Ft/fő

dr. Kis-Tóth Lajos
Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger Eszterházy tér 1.

(OKJ),
Eszterházy tér 1.)
számítógépes
(hardver,
operációs
rendszer,
szövegszerkesztés,
táblázat-kez
elés)
ismeretek

2006. július 3.

Képi és hangzó
dokumentumok
ISBD és MARC
alapú feldolgozása

30

2006. július 3.
A könyvtári munka
informatikai alapjai

120

T.: (36) 520-409
Fax: (36) 520-443
E-mail: ktoth@ektf.hu

Eszterházy Károly
zenei ill. az Főiskola
MSZ
(3300 Eger
3424/1 és a Eszterházy tér 1.)
3440
szabványok
ismerete

34500

Eszterházy Károly
Főiskola

84000

f,

f,

könyvtári
asszisztens (3300 Eger
OKJ
Eszterházy tér 1.)

Ft/fő

T.: (36) 520-409
Fax: (36) 520-443
E-mail: ktoth@ektf.hu
Ft/fő

dr. Kis-Tóth Lajos
Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger Eszterházy tér 1.
T.: (36) 520-409, Fax: (36) 520-443
E-mail: ktoth@ektf.hu

30

2006. július 3.
MARC
katalogizálás

Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger Eszterházy tér 1.

2006. július 3.
Interaktív tudományos forráskutatás
elektronikus könyvtári környezetben,
publikációs stratégiák és segédeszközök

dr. Kis-Tóth Lajos

30

k/f,

Semmelweis
Egyetem Központi
Könyvtár

45000

3 év
gyakorlat,
angol
(1085 Budapest
alapfok,
Üllői út 26.)
számítógép-kezelői
ismeretek

Ft/fő

f,
Debreceni Egyetem
katalogi-zál Egyetemi és
ói gyakorlat Nemzeti Könyvtár

30000

1085 Budapest Üllői út 26.
T.: 317-0948
E-mail: rkozak@lib.sote.hu

Ft/fő

(4032 Debrecen
Egyetem t. 1.)

2006. július 3.

Kozák Rózsa
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

dr. Koltay Klára
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár
(4032 Debrecen Egyetem t. 1.)
T.: (52) 410-433
E-mail: kkoltay@giant.lib.klte.hu

Elektronikus
dokumentumok
katalogizálása

30

f,
Debreceni Egyetem
katalogi-zál Egyetemi és
ói gyakorlat Nemzeti Könyvtár

Internet használata
a könyvtárosi
munkában

90

k/f,
számítástechnikai
alapismeretek

2006. július 3.
Gyermekek és
gyermekkönyvtárak
az ezredfordulón
2006. július 3.

Ft/fő

(4032 Debrecen
Egyetem t. 1.)

2006. július 3.

60

k/f

Fővárosi
Oktatástechnológiai
Központ KHT.
(FOK Kht.)

(8200 Veszprém
Komakút tér 3.)

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár
(4032 Debrecen Egyetem t. 1.)
T.: (52) 410-433

E-mail: kkoltay@giant.lib.klte.hu
Németh Katalin
48270
FOK Kht.
Ft/fő
1088 Budapest Bródy Sándor u. 14.
T.: 318-6522/106

(1088 Budapest
Bródy Sándor u. 14.)
Eötvös Károly
Megyei Könyvtár

dr. Koltay Klára

30000

Fax: 266-4693
E-mail: katalin@fok.hu
Balogh Ferencné
5000060000 Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Ft/fő

8200 Veszprém Komakút tér 3.
T.: (88( 424-011, Fax: (88) 329-560

E-mail: ekmk@ekmk.hu
Könyvtárinformatikai továbbképzés

30

1. Az informatika
alapjai gyakorló
könyvtárosok
számára

f, megfelelő Debreceni Egyetem
szintű
(4010 Debrecen
informatikai Egyetem t. 1.)
képzettség

29000
Ft/fő

Boda István
Debreceni Egyetem Matematikai és
Informatikai Intézete
4010 Debrecen Egyetem t. 1.
T.: (52) 316-666, Fax: (52) 416-857
E-mail: bodai@math.klte.hu

2006. július 3.
Könyvtárinformatikai továbbképzés

30

2. Multimédia

f, megfelelő Debreceni Egyetem
szintű
(4010 Debrecen
informatikai Egyetem t. 1.)
képzettség

29000
Ft/fő

4010 Debrecen Egyetem t. 1.
T.: (52) 316-666, Fax: (52) 416-857

2006. július 3.
Könyvtárinformatikai továbbképzés

E-mail: bodai@math.klte.hu
30

3. Leíró jelölő
nyelvek és
weblap-készítés

f, megfelelő Debreceni Egyetem
szintű
(4010 Debrecen
informatikai Egyetem t. 1.)
képzettség

29000
Ft/fő

4. Számítógépes
hálózatok és az
Internet

Boda István
Debreceni Egyetem Matematikai és
Informatikai Intézete
4010 Debrecen Egyetem t. 1.
T.: (52) 316-666, Fax: (52) 416-857

2006. július 3.
Könyvtárinformatikai továbbképzés

Boda István
Debreceni Egyetem Matematikai és
Informatikai Intézete

E-mail: bodai@math.klte.hu
30

f, megfelelő Debreceni Egyetem
szintű
(4010 Debrecen
informatikai Egyetem t. 1.)
képzettség

29000
Ft/fő

Boda István
Debreceni Egyetem Matematikai és
Informatikai Intézete
4010 Debrecen Egyetem t. 1.
T.: (52) 316-666, Fax: (52) 416-857

2006. július 3.

E-mail: bodai@math.klte.hu

Pályázati eredmények
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2001. évben meghirdetett Könyvtárpártoló
Önkormányzat pályázat díjazottjai Heves megyében:
Község I. kategóriában három díjat adtak ki, melynek egyikét Markaz község önkormányzata nyerte,
összege 1 000 000,-Ft.
Község II. kategóriában szintén három díjazott volt, egyikük Feldebrő község önkormányzata, a díj
összege: 800 000,-Ft.
Különdíjat nyert Heréd község önkormányzata, összege: 200 000,-Ft.

Bővül az internetes könyvpiac
Hazánkban jelenleg félszáz virtuális könyvesbolt létezik. A piacvezető virtuális könyvesboltok csak két-három éve
indultak, azóta viszont folyamatosan bővül mind a kereslet, mind a kínálat. Jelenleg egy-egy oldalon
tizenöt-tizenhatezer könyvcím közül lehet választani, és olyan portál is van, ahol ezen felül CD-t, audio- és
videokazettát, kottákat is kínálnak. A hagyományos könyvesboltokkal szemben a virtuális könyvesboltban a vevő nem
veheti kézbe a könyvet, ezért plusz információkra van szükség: fontos a könyv mérete, az oldalszáma, a kötése.
Rendszerint találunk adatokat a szerzőről, kritikákat, olvasói véleményeket, és természetesen részleteket a műből. A
virtuális könyvesboltokban általában a bolti árhoz képest ötszázalékos alapkedvezménnyel kínálják a könyveket, és
mindig akadnak akciós ajánlatok is. A Fókuszonline (www.fokuszonline.hu) a Fókusz Könyváruház virtuális
könyvesboltja teljes választékát tárja az érdeklődők elé, melyek mindegyike megismerhető és megrendelhető
számítógép segítségével.
Megjelent a Népszabadság 2001. (59.évf.) 243. sz. 14.p.

Nyílt levél az olvasásért
a Harry Potteren innen, az üveghegyeken túlról
Kedves Olvasó!
Biztosan téged is rossz érzés fog el, ha a következő kérdéseket hallod: Eleget olvasnak a
gyerekek? Elég sok gyerek olvas? Hányan értik, amit olvasnak? A válaszok ugyanis egyre
aggasztóbbak: Nem. Nem. Kevesen. Egyre kevesebben. Sokan nem szeretik ezt hallani, hisz
nem tudják, mit tehetnének ellene.
Mindenkit szorongással tölt el a látszólagos kilátástalanság.
Ugye hallottál róla, hogy 2001. májusától 2002. májusáig tart az Olvasás Éve? Igen sok
kedves, jó programmal, melyek sajnos rendszerint helyi jellegűek, kevés embert mozgatnak
meg. Csodát természetesen semmiféle programtól sem várhatunk. De mégis. A gyerekek
néha meglepő módon hajlíthatók. És az is eredmény lenne, ha nem romlana tovább ez a kép.
Próbáljunk tenni valamit! Segíts Te is! Jonatán Első Országos Könyvmolyképző néven
nagyszabású programot indítunk, melynek célja, hogy minél több gyermeket olvasásra
csábítson. Komoly hangsúly van a csábításon. Minden lehetséges módon próbáljuk
elbűvölni őket, segítünk, hogy átvészeljék a kezdeti nehéz időszakot. Apró ajándékok,
biztatás, dicséret, teljesítményük elismerése és jutalmazása, mind-mind a "fegyvertárunkba"
tartozik.
Mi a program lényege?
A jelentkezőknek öt alkalommal, havonta különböző szemelvényeket küldünk életkoruknak
megfelelő, érdekes, élvezetes irodalmi alkotásokból. A szemelvénnyel kapcsolatban
kérdéseket teszünk fel, melyekre választ várunk az olvasótól. Válaszai alapján pontszámokat
szerezhet. Lehetőséget adunk még véleményének kifejtésére, és arra, próbálja meg
továbbfűzni a cselekményt. Mindkét módon további pontokra tehet szert. Ha a szemelvény
alapján kedvet kap, és a teljes szöveget elolvassa, annak feldolgozására hasonló módon
lehetőséget adunk, és pontjai tovább gyarapodnak. Igyekszünk olyan irodalmat választani,
mely széleskörűen hozzáférhető, megvásárolható, kölcsönözhető. A programunkhoz
csatlakozók számára kedvezményesen juttatjuk el az igényelt könyveket. A tanév végén a
megszerzett pontok alapján nyeri el a klubtagság valamelyik fokozatát, az egyszerű tagtól az
olvasás mestere címig. Klubtagságát egy bankkártyához hasonló plasztikkártya igazolja
majd. Dolgozunk rajta, hogy klubtagságával minél többféle kedvezmény járjon. (Pl.
könyvesbolti vásárlás eseten) További felvilágosítással Takács Edit szolgál a 62/551-132-es
telefonszámon. Ha ismersz olyan gyereket, akit érdekelhet ez a játék, szólj neki.
Üdvözlettel:

Jonatán és munkatársai

Könyvtárosok továbbképzése Heves megyében
Noszvaj, 2001. október 1-2.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma által meghirdetett pályázaton lehetőséget kaptunk arra, hogy 2001-ben is megrendezhessük már
hagyományos kétnapos továbbképzésünket.
A pályázati kiírásnak megfelelően a továbbképzés programját három témakör határozta meg:
 Információs és kommunikációs technológiák
 Az Olvasás Éve tapasztalatai a gyermekkönyvtárak olvasáspedagógiai munkájában
 A könyvtárak működésére vonatkozó időszerű szabályozások
Az érdekes témáknak és neves előadóknak köszönhetően minden évben egyre több kolléga tartja fontosnak a
továbbképzésen való részvételt, idén 77 könyvtáros vett részt programjainkon.
A rendezvény több szempontból is hasznosnak bizonyult. A résztvevők olyan előadásokat hallhattak, melyek
a könyvtári munka több területén alkalmazható elméleti és gyakorlati ismereteket adtak, lehetőséget
biztosítottunk konzultációkra, de kötetlen beszélgetésekre is.

PLAKÁTOK A KÖNYVTÁRBAN
Az “Olvasás éve” alkalmából plakátversenyt hirdetett a Vachott Sándor Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára felső tagozatos tanulók és középiskolás diákok számára. A feladat olyan plakát tervezése
volt, amely az olvasást, a könyveket vagy a könyvtárakat népszerűsíti. A/3-as méretben, tetszőleges
technikával készülhettek a képek.
70 plakát érkezett Gyöngyös és környéke iskolásaitól. A képek ötletesek, kedvesek, ezért kiállítást rendezett
a könyvtár a gyermekek munkáiból. A zsűri tagjai, Delast Elena festőművész, tehetségfejlesztő, valamint
Róka Ágnes és Sályné Zemniczki Magdolna rajztanárok voltak, s a legjobbnak Vágási-Kovács Anna (II.
Rákóczi Ferenc Ált. és Műv. Isk.) plakátját tartották. Megosztott második helyezést kapott Reviczki
Zsuzsanna (Egressy Béni Ált. Isk.) és Őzse Sándor (Arany János Ált. Isk.). A harmadik helyen hárman
osztozhattak, Medve Zsuzsanna (Ált. Isk., Abasár), Ábrahám Emese valamint Sandrik Ádám (Arany
János Ált. Isk.). A sok szép alkotás készítői közül 13-an igazgatói dicséretben részesültek. Különdíjat
vehetett át Dorsánszki Adrienn Emese a Berze Nagy János Gimnázium tanulója, aki a legkülönlegesebb,
legtechnikásabb alkotást nyújtotta be.
A kiállítást november 26-áig lehet megtekinteni. Az olvasókat, látogatókat arra biztatjuk, hogy
szavazzanak az általuk legjobbnak ítélt plakátra. A legtöbb szavazatot kapott mű tulajdonosa a könyvtár által
felajánlott 1500,- Ft értékű könyvutalványt vehet át a kiállítás végén. A könyvtár, a gyermekek ügyességét
látva, máskor is helyet kíván adni a tehetséges Gyöngyösi és Gyöngyös környéki tanulók munkáinak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Begovné Kasza Ágnes
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

Dezideráta
A gyöngyöshalászi Községi Könyvtár fölajánlja bármely könyvtár részére Szinnyei József: Magyar írók élete
és munkái (Bp. 1980-81.) című művét 14 kötetben.
Keresi: Herman Römpp:Vegyészeti lexikon c. művének 1. kötetét ( Bp.: Műszaki Kiadó, 1960.),
továbbá Alfred Brehm Az állatok világa (Bp.: Kassák, 1992- ) című művének 12.kötetét.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
képeslapgyűjteménye az Interneten
2001. szeptemberétől új szolgáltatatást indított el a megyei könyvtár. A Helyismereti gyűjtemény régi,
értékes képeslapjait ezentúl nem csak az olvasóteremben lehet nézegetni, hanem az Internet lehetőségeit
kihasználva a világ bármely pontján hozzáférhetőek a http://www.brody.iif.hu/kepesl címen.
A gyűjtemény 939 db képeslapot tartalmaz a XIX-XX. század fordulójától a negyvenes évek közepéig.
Heves vármegye településeit, népviseleteit ábrázoló lapok alkotják a gyűjtemény gerincét. A legrégebbi több
mint száz éves, 1898 szeptemberében adták fel. Megtekintésük, visszakeresésük két szempont szerint
lehetséges:
 téma szerint csoportosítva (településnevek, utcanevek, viseletek stb.)
 a kiadó vagy nyomda neve szerint.
A képek bélyeg méretben jelennek meg, teljes méretben való megtekintésük a kis képre való kattintással
lehetséges. Minden kép jpeg, tömörített formátumú, kis felbontású, hogy az Interneten keresztül viszonylag
gyorsan megjeleníthető legyen. Könyvtárunkban elérhető olyan archivált formátum is CD-ROM-on, melyen
a képek mérete nagyobb, nem professzionális nyomtatási célokra, magánfelhasználásra alkalmazható.
A képeslapok megtekintéséhez kellemes böngészést kívánunk!
Tőzsér Istvánné
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

Hírek, információk


2001. október 25-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete19 kolléga részvételével
meglátogatta a kassai városi könyvtár munkatársait. A tapasztalatcsere látogatás célja az “Olvasás Éve” alkalmából
szakmai kapcsolat fölvétele volt a határon túli magyar könyvtáros kollégákkal. A könyvtár igazgatója és helyettese
Koliviskó István bemutatta az új épületbe költözött gyűjteményt, beszélt gondjaikról, az épület berendezésének
építészeti megoldásairól, a szolgáltatások köréről, a felhasználók számáról, nyelvi összetételéről. Kalauzolásukkal
és egy lelkes helytörténész idegenvezetővel kellemes sétát tettek a belváros műemlékekben gazdag épületeiben,
megtekintették a Rákócziánumot, a kassai dómot, a múzeum gyűjteményét, továbbá a szép barokk palotában
elhelyezett helyismereti és idegen nyelvi különgyűjtemények anyagát. A nap folyamán nemcsak szakmailag,
hanem emberileg is kellemes barátság szövődött a kollégák között. A jövőben a kassai kollégák viszontlátogatását
várják Egerben.



Kedves Kollégák!
Megjelent az Ünneplő Irodalom (www.neumann-haz.hu/n-teraktiv/unneplo_irodalom.html) novemberi kiadása!
Az októberben indult játékos ismeretterjesztő sorozatunk havonta új tartalommal jelentkezik. Az irodalmi
összeállítás mellett tesztlap is található, melynek kitöltésével pontokat lehet gyűjteni, és a több hónapon át tartó
vetélkedés végén értékes nyeremények várnak a játékos kedvű látogatókra. Egy-egy hónap kérdéseihez többször is
vissza lehet térni, folytatni, kiegészíteni, javítani, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a játékba bármikor, utólag is be
lehet kapcsolódni. Minden irodalmat és művészeteket kedvelő érdeklődőt szeretettel várunk - korra és
foglalkozásra tekintet nélkül.
a Neumann Könyvtár munkatársai



A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapja elérhető a http://www.brody.iif.hu címen. A Kapcsolat új és
régebbi számai, a települési könyvtárak címjegyzéke, a Heves megyei nyilvános könyvtárak jegyzéke a könyvtár
honlapjáról a Megyei kitekintés menü alatt érhető el.

Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló
A magyar Kultúra Napjához, Költészet Napjához, Ünnepi Könyvhéthez és a milleneumi
rendezvényekhez kapcsolódó zenés, irodalmi összeállítások
Száll az ének szájrúl szájra….
Zúg március
Tegnap szépen, holnap szebben

Államalapításunk 1000 éves évfordulójára készült összeállítás Ady Endre,
Arany János, Babits Mihály, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Vörösmarty
Mihály és mások verseiből.
A 40-50 perces összeállításban Ady Endre, Arany János, Bereményi Géza
Juhász Ferenc, Petőfi Sándor, Utassy József, Vajda János megzenésített
versei, népdalok hangzanak el gitárkísérettel.
Megzenésített versekből készített összeállításban Ady Endre, József Attila
Juhász Gyula, Nagy László, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Tamás
Menyhért és mások művei szerepelnek.

Apró dalok
(óvodások, kisiskolások műsorai)
Marcipán úr

Show(zd)meg
Ballagó évszakok
Luca naptól Vízkeresztig

A játékos összeállítás Gyurkovics Tibor, Móra Ferenc, Szepesi Attila,
Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor vidám, megzenésített verseiből
készült.
Egyéb könyvtári, könyvnapi, olvasótábori, gyermeknapi rendezvényre
ajánlott előadás zenével, játékkal, a közönség bevonásával.
Játékos foglalkozás keretében együtt “barangolunk” négy évszakon át
zenével, verssel, játékokkal.
Téli népszokásokról játékokkal, közös zenéléssel, énekléssel.

A műsorok költsége megegyezésen alapul.
Elérhetőség: B. Horváth István 1158 Budapest, Szűcs István u. 80/b. Telefon: 06/1/419-3651, mobil:
06/20/330-8727

Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló  Műsorajánló

Minden kedves
olvasónknak kellemes
Karácsonyt
És
Boldog Új Évet kívánunk!
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