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SZUBJEKTÍV GONDOLATOK AZ MKE HEVES MEGYEI
SZERVEZETÉNEK TAGGYŰLÉSÉRŐL
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete
2003. április 24-én tartotta meg éves első taggyűlését egy rendkívül érdekes, szakmailag nagyon hasznos és jó hangulatú kirándulás keretén
belül. Az MKE Heves Megyei Szervezetének vezetősége fontos feladatának tartja, hogy minden évben a megyénk egy bizonyos régiójába
szakmai napot rendezzen. Ezeknek a rendezvényeknek az a kiemelt célja, hogy az egyesületünk tagjai jobban megismerjék az ott lévő könyvtárakat, a könyvtáros kollégákat, munkájukat, eredményeiket, gondjaikat.
E tanulmányutak során mindig mód nyílik a környék nevezetességeinek
a felkeresésére is. Ez a hagyomány idén is folytatódott, Hatvanba, Boldogra és Hortra látogattunk el egy április végi borongós napon.
Utunk első állomása a gyönyörűen újjávarázsolt Ady Endre Városi Könyvtár volt Hatvanban, ahol meleg szeretettel fogadtak bennünket az ott dolgozó kollégák.
Guszmanné Nagy Ágnes az MKE Heves Megyei Szervezetének
elnök asszonya nyitotta meg az összejövetelt. Kedves szavakkal köszöntötte a megjelent könyvtárosokat, majd megtartotta az előadását, melynek gerincét az elnöki beszámoló képezte az MKE közgyűléséről. A jól
felépített, színvonalas beszédből megtudhattuk, hogy 2003. március 11én az MKE küldöttközgyűlést hívott össze Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban. Az első napirendi pont az elnök, a tanács és az EB
beszámolójának megvitatása és elfogadása volt. Ezeket a beszámolókat
ismertette velünk Guszmanné Nagy Ágnes. A rangos esemény főcélja a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének tisztújítása volt. A tisztújítás titkos szavazással történt, melynek eredménye a következő lett:
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A küldöttközgyűlésen továbbá érdekes előadásokat hallgathattak meg a résztvevők Skaliczki
Judittól a könyvtárak területi stratégiai céljairól 2003 és 2007 között, és Zentai Péteről, aki a magyar könyvkiadás helyzetét és lehetőségeit mutatta be. Az MKE vezetősége tájékoztatta a küldötteket, hogy az idei vándorgyűlés Nagykanizsán lesz. Címe: A könyvtár kapu a világra. Záró
akordként kitüntetések és oklevelek átadására került sor. Emlékérmet kapott az egyesületben végzett munkájáért Jáki Éva és Magyari Béláné. A beszámoló után a helyi szervezet életéről esett szó.
Elsőként arról, hogy milyen pályázati lehetőségei vannak az egyesületünknek, és hogy hova adott
be a szervezet pályázatot és milyen eredménnyel. Megvitattuk az éves munkatervet és szó esett még
az új tagok toborzásáról, illetve a tagdíjfizetésről is.
Második napirendi pontunk az Olvasószolgálati Szekció bemutatkozása volt. Az MKE Heves
Megyei Szervezetének tagjai között ez a szakmai szervezet a legnépszerűbb. Ezért tartottuk fontosnak a bemutatását. A szekció új elnöke Kocsis István, aki a hatvani könyvtár igazgatója, sajnos
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a rendezvényen részt venni, ezért gondolatait Sinkovics Erika
a könyvtár igazgató-helyettese tolmácsolta. Az előadásnak három súlypontja volt. Elsőként megismerkedhettünk a szekció rövid történetével, bepillantást nyerhettünk a szervezet eddigi munkájába.
Az előadás középpontjában az Olvasószolgálati Szekció idei munkaterve állt. Örömmel fogadtuk a
vezetőség törekvését olyan tanfolyamok szervezésére, amelyek szervesen kapcsolódnának az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok mindennapi munkájához, s így az itt megszerzett ismeretek
nagy segítséget nyújtanának az aktuális feladatok elvégzésében, a problémák megoldásában. S végül az Olvasószolgálati Szekció kapcsolatait mutatta be az előadó más szakmai szervezetekkel, különös tekintettel a határon túli könyvtárakkal, szervezetekkel való együttműködésre.
A mindenkit érintő és érdeklő szakmai előadások után a varázslatosan szép könyvtáré lett a főszerep. Idegenvezetőnk Sinkovics Erika volt, aki büszkén vezette végig csoportunkat a könyvtár különböző részlegein. A könyvtári séta közben módunk nyílt az egymás közötti tapasztalatcserére,
megismerkedhettünk egymás problémáival, megoldásokat kereshettünk gondjainkra, büszkélkedhettünk eredményeinkkel. Bár még szívesen időztünk volna akár egész nap is a hatvani könyvtárban
- hiszen megannyi kérdés fogalmazódott meg bennünk, s nehezen tudtunk betelni a könyvtár szépségeivel, tágas tereivel, lenyűgözően szép bútorzatával, gazdag és sokszínű állományával, színvonalas technikai berendezésével, s legfőképpen kedves könyvtárosaival –, várt bennünket a „Palócföld
BOLDOG szigete”.
A boldogi programunkat a híres Tájházban tett látogatásunk nyitotta meg. A községi könyvtár
vezetőjének, Kepesné Tóth Katalinnak élvezetes és nagyon érdekes előadásának köszönhetően egy
letűnt kor szereplői lehettünk. Láthattuk, hogyan éltek itt régen az emberek, hogyan építették házaikat, milyen bútorokat vásároltak, milyenek voltak a használati tárgyaik, milyen ruhákat viseltek,
mik voltak a szokásaik. Megismerkedhettünk a búbossal, a fiókos sublóddal, a rindófnyival, a cifrázott kaláccsal. Gyönyörködhettünk a híres boldogi hímzésben és viseletekben. A rövid néprajzi kirándulásunkat mivel is zárhattuk volna mással, mint borral és pogácsával. A szakmai napunkat az
Ujváry Ferenc Művelődési Ház könyvtárában folytattuk. A hangulatos, szép és rendezett könyvtárat
Kepesné Tóth Katalin mutatta be. Ismertette a könyvtár szervezeti felépítését, működési feltételeit,
az állományát, az olvasók összetételét és az olvasói szokásokat. Általános problémaként fogalmazódott meg a pénzhiány és a használók számának csökkenése. A boldogi könyvtárosi munkához
szorosan kapcsolódik a helyismereti tevékenység. Boldog messze földön híres a hagyományőrzéséről, a falu apraja – nagyja fontos feladatának tartja, hogy megőrizze a falu gazdag népművészetét.
Ennek állít emléket egy helytörténeti kiállítás a könyvtár kiállítótermeiben. Régi könyvek, újságcikkek, fotók, levéltári iratok, korabeli feljegyzések mutatják be az érdeklődőknek Boldog község
történelmét. A rendhagyó történelem óra után a Négyes Fogat Vendéglőbe vettük az utunkat. Ott
már vártak az ínycsiklandozó falatok bennünket. Jól is esett a finom ebéd, a megpihenés a sok élmény után.
Felfrissülve és kíváncsian indultuk a szakmai nap utolsó helyszínére, Hortra. Az itt lévő községi könyvtár szakmai körökben nagy népszerűségnek és elismerésnek örvend. Ez elsősorban a
könyvtáros személyének köszönhető. Ő Majer Istvánné, akit mindenki csak Olginak szólít. A
könyvtár tényleg lenyűgöző. Egy kulturális sziget a falu közepén. Már maga az épület megkapó
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hangulatával, egyszerű szépségével, boltíves termeivel, otthonos berendezéseivel. A könyvtár egyik
kedves munkatársa pogácsát sütött a tiszteletünkre, és ezzel fogadtak bennünket. Jól esett ez a baráti, meleg szeretet. Örömmel hallgattuk
Olgi remek előadását, amely azt hiszem
minden könyvtáros kollégának csak hasznára válhatott. Olgi élete szinte összefonódik a könyvtáréval. Hiszen ott volt a
megalapításnál, évtizedeken át küzdött, és
harcolt a megmaradásáért, fejlődéséért.
Egy élet munkájáról, küzdelmeiről, vívódásairól tanúskodott ott minden. A könyvtárvezető kolléganő előadásában szólt
többek között a könyvtár szervezeti felépítéséről, működési feltételeiről, állományának nagyságáról, összetételéről, megoszlásáról a különböző tudományterületek között, feltártságáról – bemutatva a különböOlgi bemutatja könyvtárát.
ző katalógusokat - és elhelyezéséről. Ismertette a használói szokásokat, elmondta,
hogy az olvasók nagy részét a tanulók alkotják, de sűrűn látogatják az intézményt nyugdíjasok, gyesen lévő kismamák is. Megtudtuk, hogy más könyvtárakkal nagyon élénk a könyvtár kapcsolata, ez
főleg a könyvtárközi kölcsönzésnek köszönhető, de jól működő kapcsolatrendszert építettek ki a
község más kulturális és oktatási intézményeivel, szervezeteivel is. Ezt bizonyítja például az általános iskolások könyvtári órája, az itt folyó zenei oktatás, a különböző egyesületek rendezvényei és a
sok, színvonalas kiállítás is. Olgi gyakran veszi igénybe a pályázati lehetőségeket, ebbéli tapasztalatait is megosztotta velünk. Ahogy Boldogon, itt is szorosan hozzátartozik a könyvtárosi munkához a
helyi értékek gyűjtése, feltárása és megőrzése. Magas színvonalú helytörténeti munkával ismerkedhettünk meg, melyet egy gazdag helyismereti gyűjtemény reprezentál. Értékes helyi témájú kiadványokkal, szakdolgozatokkal, újságcikk–kivágatokkal, önkormányzati ülésekről szóló jegyzőkönyvekkel büszkélkedhet a gyűjtemény. A számítógép és vele együtt az Internet itt is lassan teret hódít.
A jövő itt is a gépesítésé lesz, ez a könyvtár történetében nagy fordulópontot jelen majd. Azt, hogy
Hort életében milyen fontos szerepet játszik ez a különlegesen szép és gazdag könyvtár, bizonyítja,
hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a község polgármestere is. Szavaiból kiderült, hogy
milyen fontosnak tartja a falu vezetősége a könyvtárügyet. Kétségtelen tény, hogy az ő segítségük
nélkül ezeket a szép eredményeket nem lehetett volna elérni.
Elérkezett a búcsú pillanata. Észre se vettük, s eltelt a nap. Sok tapasztalattal, élménnyel és
tudással gazdagodva tértünk haza. Külön sikerként könyvelhettük el - a magas részvételi arány mellett - azt is, hogy sok új kolléganő és kolléga csatlakozott az egyesületünkhöz. Reményeink szerint
ez mindenképpen gyümölcsözően hat majd könyvtáraink együttműködésére, szakmai kapcsolataink
építésére. Szeretnénk, ha a jövőben még több ilyen szakmai napon vehetnénk részt!
Varga Zita
Az MKE Heves Megyei Szervezetének titkára

ELINDULT
PROGRAM

AZ

EURÓPAI UNIÓS KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁSI

Manapság a különféle médiumokban meglehetősen gyakran esik szó az
Európai Unióval kapcsolatos tájékoztatás és tájékozottság fontosságáról.
Nyilvánvaló, hogy a könyvtárak, mint tájékoztatási intézmények, mind regi-

4

KAPCSOLAT

Heves megyei könyvtárosok lapja

onális, mind települési szinten képesek lehetnek biztosítani a szükséges mélységű tájékoztatást.
Biztosíthatják és segíthetik a hozzáférést a kérdések megválaszolására alkalmas forrásokhoz.
A lakosság viszont láthatólag nincs mindig tisztában tájékozottságának fontosságával. Ezért
a könyvtárosoknak a tájékoztatás biztosítása mellett, szükséges lehet aktív tájékoztatást végezni;
lépéseket tenni az érdeklődés felkeltése érdekében. Ez különféle rendezvények keretében megvalósítható, előadások, fórumok, vetélkedők szervezésével.
A közeljövőben ehhez nyújthat segítséget az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának 2003. márciusában indult Európai Uniós Könyvtári Tájékoztatási Programja. A program célja a
magyarországi közkönyvtári hálózat bekapcsolása az európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási munkába, a könyvtárosok felkészítése a kérdések megválaszolására, az uniós információs
források használatára.
A Bródy Sándor Megyei Könyvtárban már működik a program ez irányú szolgáltatása, mely
hozzáférést biztosít magyar és idegen nyelvű kiadványokhoz, valamint két magyar nyelvű EUs
adatbázishoz az Euro Info Service Európa Szerveréhez, és a Bruxinfo adatbázishoz, továbbá ingyenes tájékoztató brosúrákhoz is hozzájuthat az érdeklődő. A közeljövőben előadásokat szervezünk
könyvtárosoknak, melynek során megismerkedhetünk az EU és a csatlakozás általános kérdéseivel
épp úgy, mint az EU információs forrásainak kezelésével.
Tóth Norbert

HONNAN-HOVÁ? TÁRSAS KÉDEZZ-FELELEK MAGYARORSZÁGRÓL ÉS AZ
EURÓPAI UNIÓRÓL CÍMŰ BESENYŐTELKI VETLKEDŐSOROZATRÓL
Besenyőtelken 2002- ben kezdődött az a vetélkedősorozat, melyen 5 fős csoportok mérték
össze tudásukat Magyarországról, az Európai Unióról és tagországairól szóló társadalmi és természeti kérdésekben. A vetélkedő novemberben és januárban írásban folyt. A szóbeli döntőre 2003
márciusában került sor.
A vetélkedő célja volt új helyzetek előtt hiteles forrásból felkészülni, tanulni; megtanulni kezelni és alkalmazni az új ismerethordozókat; hagyományainkat megőrizni és nemzeti értékeinket
megbecsülni. Hiszen hagyományainkat csak közösségen belül tudjuk megőrizni és átadni. A közösségépítés módja is a családból indul, majd folytatódik az oviban, iskolában, lakóhelyen. Tamási
Áron feltette a kérdést: Mi célból vagyunk a világon? Ábellel felelt is rá, hogy valahol otthon legyünk benne.
Kívánatos, hogy amikor az EU-ban kiszélesednek a lehetőségeink, akkor minden játékosunk, de továbbmenve minden magyar ember, ha az otthonából elindul, mindig oda térjen vissza és
az örökölt szépet, jót, értékeset megtartva a hozott új lehetőségekkel együtt építse boldogságát.
Hét csapat végigjátszotta a
háromfordulós írásbelit és hat csapat mérte össze tudását a döntő
szóbeli vetélkedőn. A csapatok
összetétele változatos volt. Voltak
csak felsőtagozatos tanulókból álló
csapatok, csak iskolás gyermekek
szüleiből álló csapat, voltak gyermekes családok. A játékosok elmondták, hogy hasznos volt jellemezni lakóhelyünket, kutatni és
tanulni az Európai Unió történetét,
a 15 tagország jellegzetességeit.
Felismertük Észak-Magyarország
szépségeit . De tanulságos volt a
Otthon Európában és a könyvtárban
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két kiemelt EU-s állam Finnország és Portugália tanulmányozása is.Általános iskolásoknak, húsz és
harminc éves fiataloknak az újdonság varázsával hatott, hogy CD-ROM-ok használatával és internetes honlapok meglátogatásával jutottak gyakorlati tudnivalókhoz.
Az Európai Uniós és könyvtári szakemberekből álló zsűri magas színvonalon méltatta a versenyzők teljesítményét, mind szellemi, mind ügyességi területen. A támogatók segítségével bőséges
uzsonnával erősíthettek a versenyzők és gazdag tárgyi ajándékokkal térhettek haza. A névre szóló
emléklapon a verseny legsikeresebb rajza, Mlinkóék: Út az Európai Unióba, hirdeti az országos
célkitűzést is.
Szoros küzdelem jellemezte az írásbeli és szóbeli versenyt, ami az alábbi eredményhez vezetett.

Írásbeli
Szóbeli

1.
Farkasfalka
Eurovisok

2.
Eurovisok
Farkasfalka

3.
Mlinkóék
Kék csillagok

4.

5-6.

Mlinkóék

Besenyők,
Sárga-csillagok
Dr. Balogh Ernőné
könyvtárostanár

A KÖNYVTÁR MINT A RENDEZVÉNYEK ALKALMAS OTTHONA
LÁTOGATÁS FELDEBRŐN
Régi fényképeket nézegetek egy könyvtárról. Sivár, nyomasztó hangulatot árasztó képek:
szürke, rideg falak, roskadozó bútorok. Milyenek lehetnek a könyvek? Nem igen számít, mert én,
mint olvasó abba a könyvtárba be nem tenném a lábam. És ebbéli magatartásommal talán nem is
maradnék egyedül. Márpedig a könyvtár, olvasó nélkül, nem könyvtár.
Ezt érezhette Vadásziné Varga Éva is, amikor átvette a feldebrői könyvtár vezetését. Tudta,
ahhoz, hogy olvasókkal töltse meg könyvtárát, ahhoz előbb megfelelő környezetet kell biztosítania
az itt elviekben végezhető tevékenységekhez. Ma az elhivatott és lendületes könyvtáros hölgy egy
vidám és fényes könyvtárba vezet be, egy olyan helyre ahová valóban jó érzés bejönni, ahol szívesen elolvasgatnék, tanulnék, netán részt vennék valamely itt folyó rendezvényen.
Éva miután kiseperte a könyvtárat, úgy gondolta, hogy úgy tudja leginkább rányitni a lakosság szemét a változásokra, úgy tudja leginkább visszacsalogatni olvasóit, ha rendezvényeket szervez könyvtárában. Annál is inkább, mert a faluban kultúrház sem működik, a rendezvény pedig
lehet programjában érdekes, a közösségi, társasági együttlét pedig önmagában is lehet vonzó. És a
látogatók nagy eséllyel olvasókká is válnak, de ha nem, az intézmény akkor is jelentősen hozzájárult, ahhoz, hogy a település lakossága azt érezhesse, jó itt lakni, mert van hova menni kultúrálódni,
szórakozni, kielégíteni a világ iránti kíváncsiságunkat, van egy hely ahol hozzájuthatok a számomra
szükséges ismeretekhez.
A könyvtárban nézelődve, a falon megpillantom az irigység céltábláit, a büszkeség plakátjait, az okleveleket, melyeket Vadásziné Varga Éva mind, mind a rendezvények szervezése által kiérdemelt elismerés bizonyítványaiként kapott. Eme lankadatlan tevékenység újabb eredménye az a
negyven pályamű közül első helyezést elért dolgozat is, melyet tavasszal jutalmazott a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Közkönyvtári Egylete és a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. A pályázat A könyvtár mint a rendezvények alkalmas otthona címre hallgatott.
Látogatásom Feldebrőn megerősítette bennem, hogy mennyire fontos lehet egy könyvtár számára, hogy a benne dolgozó könyvtáros, könyvtárosok valóban elhivatottak és tenni akarók legyenek, hogy tisztában legyenek tevékenységük rendkívüli jelentőségével településük jövője szempontjából.
Tóth Norbert
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„Azért vagyunk e földön, hogy aki szintén e földön van, segítsük élni.”

(Csorba Győző)

OLVASÓKÖRI DÉLUTÁNOK A FIÓKKÖNYVTÁRBAN
Barangolás irodalmi alkotások között, elemzések, beszélgetések. Az egyetemes emberi értékek a
szépirodalmi alkotásokban. Ezek szellemében kezdődött el rendezvényünk, amely nagyon jól sikerült. Témája, Lev Tosztoj: Gazda és cseléd c. elbeszélése volt. Az boncolgatta Furmann Éva
könyvtárostanár az előadásában, hogy két ember, akik hóviharba kerülnek, hogyan élik meg akár a
vég lehetőségét is. Vajon hogyan éltek eddig. Egy ember küzdelme, akit a hóvihar tanított meg átmelegedni. Az egyik megmenekül.
- Az előadó bevezetőjében a közös olvasás nagyszerűségéről beszélt. Valóban katartikus élmény
volt, közösen gondolkodni, - elemezve, boncolgatva a mű részleteit.
A következő előadás május 21-én szerdán lesz. Témája : Aldous Huxley: A rúzs c. elbeszélése. –
Az emberi lelkiismeret küzdelme a jóra való késztetés ellen. Előadó Barati Lilla könyvtáros.
Mindkét előadó Miskolcról érkezett. Szívesen jöttek, - önzetlenül, és lelkesen tolmácsolják azt, amit
ezekben a remekművekben az egyetemes emberi értékek szerint közvetítenek.
Folytatás : szeptemberben, ahol Dosztojevszkij, Nádas Péter, Faludy György, Dino Buzatti, Sánta
Ferenc, Bohumil Hrabal, Lev Tolsztoj tollából alkotásokat „olvasunk” közösen. Ezután közvetlen
hangulatú beszélgetés folyt le. Azt gondolom, hogy mindenki vitt haza lelkében valami további
értéket. Várjuk a folytatást. Jó szívvel ajánlhatom kedves kollégáimnak és az olvasóknak az ilyen
előadásokat.
- Élni jó és élni szép – de hogyan érdemes? Ezekkel az érzésekkel találkozhattunk a műelemzések
alkalmával.
- Egerben, a III. sz. fiókkönyvtárban barangolunk közösen az irodalmi alkotások között.
Benyovszky Pál

KÖTÉSZETI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 2003. MÁJUS 1-TŐL:
Könyvkötés:
Önkormányzati könyvtáraknak
Fél vászon, borítással:
A / 3 formátum
1600,- Ft / db
A / 4 formátum
800,- Ft / db
A / 5 formátum
600,- Ft / db
Külső megrendelőknek
Fél vászon, borítással A / 3 formátum
3200,- Ft / db
A / 4 formátum
1600,- Ft / db
A / 5 formátum
1200,- Ft / db
Egész vászon, borítással
A / 3 formátum
4800,- Ft / db
A / 4 formátum
2400,- Ft / db
A / 5 formátum
1800,- Ft / db
Brosúra kötés:
Önkormányzati könyvtáraknak 200 oldal fölött
200 oldal alatt 100,- Ft /db
Külső megrendelőknek
Egyéb munkák:

200,- Ft /db

200 oldal fölött
400,- Ft / db
200 oldal alatt 300,- Ft / db
600 Ft / óra + anyagköltség

A kötészeti szolgáltatások díjai az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS KÉPZÉS
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a már többéves hagyományokhoz híven újra elindítja 2003. szeptemberétől – megfelelő számú jelentkező
esetén - 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 képzési költség 65 000,- Ft, melyet két részletben lehet
befizetni. Ez az összeg a vizsgadíjat is tartalmazza.
A heti egyszeri (6 tanítási órás) foglalkozást keddi napokra
szervezzük, a gyakorlati foglalkozások a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakrészlegeiben letölthetők.
Jelentkezni a Bródy Sándor Könyvtár Módszertani Osztályán (Eger, Kossuth Lajos út 18. Tel.: 36/516-632), 2003.
szeptember 2-ig lehet.

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

KÖNYVEK IGÉNYELHETŐK
A Bródy Sándor Megyei Könyvtár Közigazgatási Részlege az alább felsorolt könyveket kivonta állományából. Amennyiben ezek valamelyikét a megyében működő könyvtárak igénylik, azt
rendelkezésükre bocsátjuk. Kérjük, hogy igényüket a 36/517-576-os telefonszámon jelezzék. A
könyveket a jelentkezés sorrendjében osztjuk szét.
Cím
1 A, B, C ábécéje. Szituációs játék nyelvtanulóknak
2 Alkotmánytan
3 Az alkotmányozás évtizede. Közjogi, politikai tanulmányok, parlamenti jegyzetek
4 Az elektronika alapjai. Digitális áramkörök
5 Az elektronika alapjai. Villamosságtan
6 Az európai integráció gazdaságtana
7 Egyetemes állam- és jogtörténet
8 Emberi jogok-jogszabályokban
9 Európai intézmények és a jogharmonizáció
10 A felszabadult menedzser
11 Francia-magyar műszaki szótár. 1. köt.
12 A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése. Nemzetközi számviteli és elemzési eljárások
13 A határidős deviza- és hiteltőzsdék működése
14 A helyi önkormányzatok és pénzügyeik
15
16
17
18

Heves megye statisztikai évkönyve 1993
Hogyan legyünk sikeresek a network marketingben?
Indiai regék és mondák
Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban

Szerző

Megj.
év

Emericzy Tibor
Dezső Márta [et al.]
Kukorelli István

1992
1995

Beuth, Klaus
Beuth, Klaus
Palánkai Tibor
Both Ödön [et al.]
összeáll. Horváth József
Lomnici Zoltán (szerk.)
Woodcock, Mike
Végh Béla (szerk.)
Bordáné Rabóczki Mária

1994
1994
1995
1984
1997
1998
1988
1974
1990

Powers, Mark
Kusztosné Nyitrai Edit
(szerk.)
KSH
Hawkins, Leonard S.
Baktay Ervin
Drucker, Peter F.

1989
1998
1994
1996
1977
1993
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19 Italianizmusok. Olasz állandó szókapcsolatok, szólások és közmondások
20 Jogosultságok
21 Korszerűsítési lehetőségek és kényszerek a magyar közigazgatásban
22 Könyvviteltan. Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe
23 Közgazdaságtan
24 A külkereskedelem technikája és szervezése
25 Különbség
26 Magyar állam- és jogtörténet
27 Magyar erdők. Jóléti erdőgazdálkodás
28 Magyar-francia műszaki szótár. 2. köt.
29 Magyarország úton az Európai Unióba
30 Menedzselés mesterfokon
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Menedzser tükör
Mérlegtan
Mezőgazdasági kislexikon
A mi XX. Századunk
Moór Gyula. Egy XX. Századi magyar jogfilozófus pályaképe
Műszaki helyesírási szótár
Pénzügyi és kereskedelmi enciklopédia
Piacgazdasági pirulák. Nyugati receptek Kelet-Európa gazdasági
átalakítására
A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei
Szervezeti formák és koordináció
Tanuljunk könnyen gyorsan olaszul
Tanulmány a szabadságjogokról
Társadalmi- területi egyenlőtlenségek Magyarországon
A terület- és településfejlesztés földrajzi alapjai Heves megyében
Ünnepeink. Műsorokra, köszöntőkre készülők könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni
Videotechnika a gyakorlatban
A világ helyzete 1993. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról
A vörös liliom városa

Fábián Zsuzsanna
(szerk.)
Sajó András
szerk. Lőrincz Lajos

1991

Baricz Rezső
Samuelson, Paul A.
Hegyi Anna [et al.]
Bibó István
Csizmadia Andor [et al.]
Keresztesi Béla
Végh Béla (szerk.)
Gordos Árpád [et al.]
Scott, Bill - Söderberg,
Sven
Rowntree, Derek
Baricz Rezső
Gallyas Csaba (szerk.)
Kopátsy Sándor
Szabadfalvi József
Csányi Piroska [et al.]
Bácskai Tamás (szerk.)
Kiss Károly

1997
1976
1991
1990
1986
1971
1974
1995
1987

Ricardo, David
Dobák Miklós [et al.]
Király Rudolf
Aron, Raymond
Barta Györgyi [et al.]
Bodnár László
Varga Domokos (szerk.)

1991
1992
1992
1994
1993
1986
1999

Barna Tamás

1988
1993

Erdődy János

1973
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