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50 év - kihelyezett megyei Könyvtáros Egyesületi
ülés Füzesabonyban a járási könyvtárak
alakulásának 50. évfordulóján

Füzesabonyban 2004. őszén ünnepelhetjük a fél évszázados évfordulót, s ebből az
alkalomból még a tavaszi vezetőségi ülésen meghívást kapott az egyesület városunkba.
Szeptember 23-án került sor a kihelyezett egyesületi ülésre. A város polgármestere,
Gulyás László nyitotta meg a rendezvényünket. Bevezető gondolataiban hangsúlyozta a
könyvtárak növekvő társadalmi szerepét, a jelen útkeresésének pozitív tapasztalatait,
amelyekkel a felhasználók, a szakma képviselői, s a fenntartó találkozhat. Az egyesület
elnöke, Guszmanné Nagy Ágnes mindezt megerősítette a szakmához szóló írásával.
A múlt jegyében a volt füzesabonyi könyvtárigazgatók tartottak előadást az

igazgatásukhoz kötődő, szakmai kihívásokkal tűzdelt időszakokról, az emberileg is
MKE egyesületi
nehezen megélhető változásokból, sikerekből, helyenként kudarcokból.
ülés
Rátkai István végszóként kiemelte: „a könyvtárnak, mint folyamatosan változó élő
szervezetnek keresni kell a megújulást, soha nem szabad megöregednie”...

Engel Tibor a járás könyvtárairól is adott kitekintést, mellette persze hangsúlyozta a
Kisnánai
várossá válás folyamatában, az új könyvtárépület érdekében vívott harcot, mely
rendezvények
megalapozta a modern kor kihívásainak megfelelő intézményi infrastruktúrát.
Blahó Istvánné érzelmi alapú megközelítéssel mutatta be az emberközpontú könyvtár

ideáját, a rendszerváltás után jelentkező igényekre adott választ, az új technikai alapú
szolgáltatások beindítását, az első civil szervezetek befogadását.
NKA pályázati
Sipos Attila a jelen szellemében, az elmúlt 3 évről adott szakmai kitekintést. Nagy
eredmények
érdeklődés kísérte a 2004. április 1-jétől átszervezett, immár Füzesabonyi Városi
Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési helyzetét, szakmai ambícióit a könyvtár- és
közművelődés területén. (A sors furcsa fintora, hogy 2004-ben 50. évfordulót ünneplünk, ami egyben megszűnésünk
időpontja is… Jogutódlással megszűnt a könyvtár… bár tudjuk, az anyag nem vész el csak átalakul,… mint mi is…)
Komenczi Bertalan főiskolai docens, mint külső előadó az emberi gondolkodás és asszociáció fejlődését állította
párhuzamba a gépek, a számítógépek fejlődéstörténetével, kiemelve a mindenkori továbblépéshez elengedhetetlen
lépcsőfokokat, melyekről videofilm - részleteket is vetített.
Dr. Fodor Péter, a FSZEK igazgatójának előadása az ebéd utánra maradt. Érdekes volt hallgatni a 100 éves jubileumát
ünneplő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár racionális alapon nyugvó szakmai érdekérvényesítő képességéről, a
fiókkönyvtárak átalakításának, újjászervezésének jövőhöz szóló sikereiről.
A 20. századi időutazásunkat is megtettük azokkal, akik eljöttek velünk Dormándra, a Remenyik emlékházba. „Két
szülőhelyem van, a fizikai Dormánd, a szellemi Eger…” – vallotta egyik írásában Remenyik Zsigmond. Az író és
családja helyi munkásságának felderítése érdekes helytörténeti kutatómunka- téma lehet.
Mi az újabb ötven év garanciája? A napnak mi volt a végkicsengése? Mindenki másképp értékelhet, de bizonyos, hogy
egységes „jó könyvtár” receptje talán nem is létezik. Minden korszaknak, helynek, közösségnek más-más a kihívása.
Számomra az a lényeges, hogy a kihívások alapján mindig a leghasznosabbak akarjunk lenni a helyi közösség számára,
s akarjuk jól végezni a munkánkat, bármilyen fölé–mellérendeltségi viszony alapján is… Nagy baj már nem lehet….
S a rugalmasság mellett még egy célszerűség! A fenntartóval is érdemes jó viszonyt kialakítani. Kompromisszumos
politika mindenben, mert ne feledjük, nem csatát kell nyernünk, hanem háborút!
Sipos Attila
Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Jubileumi- és
névadó ünnepség a
pétervásárai
Városi
Könyvtárban
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Kisnána könyvtára, rendezvényei és a Kisnánai Várjátékok
Kulturális hagyományőrzés, örökségvédelem az Európai Unió országaiban címmel került sor a Heves Megyei
Könyvtáros Egyesület szakmai programja 2004. október 21-én három helyszínen: Feldebrőn, Kisnánán és Markazon.
Ízelítőül a kisnánai könyvtárban elhangzott ismertetőt közöljük.
Ez a szlovák parasztház egyike Kisnána legrégibb házainak. A mestergerenda felirata szerint1842-ben építette Pejkó
József. Végleges formáját az 1880-as évek vége felé érte el. Sokáig lakóépület volt, majd kis ideig turistaszállás. A
könyvtár 1989-ben kapott helyet ebben a szépen felújított épületben. Különleges hangulata miatt kedvelik az olvasók, és
a turistákat is becsalogatja.
A ház tagolása nem változott, csak annyiban, hogy a hátsó szobát összenyitották a kamrával, így jól elhelyezhetővé vált
az állomány. A régi tisztaszobában kaptak helyet a kézikönyvek, a szakirodalom és a folyóiratok. A szabadkémény alatt
találhatóak a szlovák nyelvű könyvek. A török dúlás után Kisnána több mint száz évig lakatlan volt. 1716-ban
Szlovákiából telepítettek ide lakosokat. Ma is őrzik a nyelvet és a szlovák kultúrát. A kb. száz darabos gyűjtemény az ő
igényeik biztosítására szolgál. A hátsó szobában a gyermek és ifjúsági, a kamra részben a szépirodalom kapott helyet. A
könyvtár állománya 4400 kötet, ezen kívül néhány kazetta, lemez és CD, amit a lehetőségekhez képest szeretnék majd
bővíteni.
Internet használatra is hamarosan lehetősége lesz a község lakosságának. A könyvtár használata ingyenes. Évente kb.
130-150 beiratkozott olvasónk van.
A könyvtár ad helyet a Gyermekszínjátszó csoportnak, a Nánai Sólymos Vitézek Egyesületének, itt találkoznak az
Özvegyasszonyok Klubjának tagjai, a Mátragyöngye Népdalkör, évente több alkalommal a Vadásztársaság és a DélMátraalji Idegenforgalmi Egyesület. Ezen kívül minden héten ügyvédi fogadóórát vehetnek igénybe a község lakói. Az
Általános iskola diákjai is itt ismerkednek a könyvtárhasználattal.
A könyvtáros feladata a Kisbíró újság szerkesztése, rendezvények szervezése, esküvői műsor összeállítása. Több nagy
rendezvényünk van, az önkormányzatin fő szervezőként, a civil szervezetekén közreműködőként vesz részt a
könyvtáros. A könyvtár központi szerepet tölt be, és az előkészítéstől a gyakorlati megvalósításig minden innen
történik.
A vár különleges helyszínt biztosít ezekhez a rendezvényekhez.
Szeretnénk megőrizni és bemutatni népi hagyományainkat, történelmi
múltunkat.
Húsvét hétfőn „Húsvéti falatkák, kisnánai borocskák” elnevezéssel a
borászok borkóstolót tartanak a várudvaron.
Szőlőtermelő vidék lévén Szőlőhegyi Szent Orbán napját is
megünnepeljük minden évben. Kérjük Orbánt, hogy vigyázzon a
termésre. Jó időben felvirágozva visszük körbe a szobrát a váron, rossz
időben a földön húzva. Kisnána szőlősgazdái a Szőlőjövések könyvébe
jegyzik be a szőlővel kapcsolatos tapasztalatokat, és a Szent György
napján lerajzolt szőlő állapotából következtetnek a művelési módra és a
termésre. Kuriózum a Borlátó választás, mely megbízatás egy esztendőre
szól. A Borlátó jogosult a pincékbe betérni, ott egy icce bort
elfogyasztani, a lőrét és a hamis bort a kanálisba önteni.
Júniusban a Szent Iván-éji vigasságon a szerelmesek kipróbálhatják a tűzugrást, parázson járást.
Júliusban a falusi vendégfogadók a baracklekvárfőzés csínját-bínját mutatják be az érdeklődőknek(magozás, darálás,
főzés, palackozás, dunsztolás). Az elkészült lekvárt szép kis csuprokban meg is lehet vásárolni.
Novemberben új borokat lehet kóstolni a bortermelők pincéiben.
Dec.25-én Karácsonyi lélekmelegítőn együtt ünnepel a falu apraja-nagyja. A máglyák tüzénél forralt borral, forró teával
kínáljuk a vendégeket. Jó alkalom a rég nem látott rokonok, barátok, ismerősök köszöntésére. A meghitt beszélgetések
üdítően hatnak a lelkünkre és egész évben töltekezhetünk belőle. Betlehemes és tűzijáték teszi felejthetetlenné az estét.
Legnagyobb rendezvényünk a Kisnánai Várjátékok. 2000-ben került első ízben megrendezésre. Szerettük volna ezt a
gyönyörű várat mindenkivel megismertetni. A falak közé igazi középkori hangulatot lehet varázsolni. Az előkészítő
munka során kutattunk a könyvtárban és igyekeztünk hűen bemutatni a középkort. A lelkes segítők mellett szerencsére
több csoportot, alapítványt, egyesületet találtunk, akiknek szívügyük a történelmi hagyományok ápolása. Ilyenek: Egri
Vitézlő Oskola, Corona Hungarica Alapítvány, Aranykard Sárkányos lovagok köre, Musica Aulica és Musica Historica
régi zene együttes, Pavane táncegyüttes.
A második várjáték után lelkes kisnánai fiatalok megalakították a Nánai Sólymos Vitézek csapatát és időről-időre élettel
töltik meg a várat. Az ország több pontján szerepeltek már nagy sikerrel. Egerbe rendszeres meghívást kapnak. A
várjátékok oszlopos szereplői, mindenben lehet rájuk számítani.
Az első várjátékok alkalmával a Kisnánai Várért Alapítvány tagjai megalakították a Nánai Vár Lovagrendjét melynek
tagjai Kisnánáért sokat tevő polgárok. A rendhez tartozni nagy megtiszteltetést és feladatot is jelent. A tagok minden
évben döntenek arról, hogy van-e érdemes polgár akit maguk közé fogadnak és lovaggá ütnek. Esküjüket Kompolti
László sírjánál erősítik meg.
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A várjátékon bemutatásra kerül a középkor gasztronómiája is. Első alkalommal egy látványos főzőversenyen készültek
az igazán különleges és finom étkek. Este a várudvaron középkori vacsorán vehetnek részt az érdeklődők. Az ökörsütés
pedig látványban, illatban, ízben különleges élményt nyújt. A várpincében jóféle borokat lehet kóstolni.
A vár környékét kézművesek veszik birtokba. Bemutatják mesterségüket és árulják portékáikat.
A gyerekek kézműves foglalkozáson nemezelhetnek, bőrözhetnek, gyöngyöt fűzhetnek, boszorkányt készíthetnek. Aki
kalandosabb elfoglaltságra vágyik, részt vehet a kincskereső játékban. A próbát jól teljesítők apró ajándékokat kapnak.
A felnőttek vitézi próbákon mutathatják meg ügyességüket, bátorságukat. Jeleskedhetnek íjászatban, lándzsa- és
csatacsillag dobásban. A próbák közül nem maradhat el az udvarlás, énekmondás és a borivás sem.
A nap egyik legérdekesebb helyi specialitása a boszorkányverseny. A jelöltek összemérhetik tudásukat szemmel
verésben, átokmondásban, seprű használatban és bájital-keverésben. A győztest Nána várának boszorkánya
boszorkánnyá fogadja. „Jutalma” ezen kívül még, hogy a szent inkvizíció elé járulhat, akik mindenképp elítélik és
eléghet a máglyán fő boszorkányunkkal egyetemben. A boszorkányégetés a legtöbb nézőt vonzó program
Sokan visszatérő vendégek, de évről- évre egyre többen jönnek el hozzánk. Az ország minden pontjáról fogadunk
vendégeket. Több külföldi csoport meglátogatta a várat.
A várjáték napján a lebonyolításban mindenki önkéntesen vesz részt. Ilyen méretű helyi összefogás nélkül ez a
rendezvény nem jöhetne létre.
Az anyagiak biztosítására minden évben pályázunk több-kevesebb sikerrel.
Szeretnénk még sok Várjátékot rendezni mindenki örömére.
Krizsóné Kakuk Éva
könyvtáros

Ú j d o n s ül t k ö n y vt á r l át o g at ó
A Bródy Sándor Könyvtár III. sz. Fiókkönyvtárának új olvasója akadt!
Szerencsére ez azért nem olyan meglepő hír mostanában, hiszen egyre többen
fedezik fel a könyvtárat új helyén: a Felsővárosban. Járnak ide idősek és fiatalok,
nők és férfiak, továbbá tanulók, nyugdíjasok, kismamák és aktív dolgozók is.
Legújabban azonban nemcsak az emberek, hanem egyes állatok is szeretnének a
könyvek közt időzni.
Történt ugyanis a minap, hogy egy aprónak nem nevezhető pók fürgén szedve
szőrös lábait bejutott az épületbe. Ott aztán térült-fordult és megtalálta a számára
legideálisabb helyet: az egyik könyvespolc mögött lelt otthonra. Mégsem volt ideje
berendezkedni, mert ugyan hasznos állat a pók, de ilyen méretben kissé félelmet keltő.
Elindult hát a pókbefogás! Végül sikerült új lakhelyet találni neki Mikus László és Mikus Péter hathatós segítségének
köszönhetően. Ezúton is szeretném hálámat kifejezni, hogy időt áldoztak erre! Mint megtudtam, egy cselőpókról van szó,
amely hazánk legnagyobb pókjai közé tartozik. Erősen szőrözött teste, megjelenése vetekedik a kisebb trópusi
madárpókokéval. Mindennek tudatában sem került szívemhez közelebb ez az ártalmatlan jószág, így remélhetőleg csak
könyvekben találkozom vele legközelebb.
Zárásként mi mást írhatnék, mint:
Könyvtárba jöjjenek inkább a könyvmolyok!
Molnár Krisztina

Könyvtárosok továbbképzése Heves megyében
Sikeres programot valósított meg a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár Változó világ - változó könyvtárak című
továbbképzése. A továbbképzésen készült fotók és az
előadások diái megtekinthetők a könyvtár honlapján
http://www.brody.iif.hu/archiv04/tkep/tkepz04.htm
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Jubileumi- és névadó ünnepség a pétervásárai
Városi Könyvtárban
Könyvtárunk 2004. október 11-én ünnepelte intézményi fennállásának 50. évfordulóját. A mindössze 400 kötettel
induló könyvtár hosszas vándorlás után találta meg helyét a Kossuth út 39. szám alatt. Az épület az 1920-as években
épült, a magánosítás előtt kocsma volt, később iskola, pártház, szolgálati lakás. Megfelelő átalakítás után 1978-ban
költöztették ide a már 15 000 kötetre gyarapodott gyűjteményt. A könyvtár funkciója többször is változott az elmúlt 50
év alatt, községi könyvtárként alakult, volt járási központ, körzeti könyvtárként fogta össze a társközségek
kiskönyvtárait, 1989 óta városi könyvtár.
Már a kilencvenes évek elején felmerült bennünk a névadás gondolata, de az épület rohamosan romló állapota
nevetségessé tette volna az ünneplést, s talán névadónk leszármazottait is megsértettük volna a felkéréssel. Végül is
2003-ban a NKÖM mintha nekünk írta volna ki a könyvtári épületek felújítását támogató pályázatát. A pályázaton 7
millió Ft-ot nyertünk és már 2003 októberében megkezdődött az épület felújítása. Az első és legfontosabb lépés a
tetőcsere volt és a megbomlott alap javítása, aztán az ablakok, ajtók cseréje, újra vakolták, színezték az épület
homlokzatát, oldalfalát. Az udvar felőli falakat lebontották, majd újra építették. Korszerű mosdóhelyiséget alakítottak
ki. Végül elkezdődött a Teleszoba kialakítása, ekkor elfogyott a pályázati pénz és az építkezés leállt.
Költségátcsoportosítással és vállalkozói segítséggel végül is rendbe tudtuk tenni a belső udvart, a nyílászárókra felkerült
az utolsó sor festék és elnyerte végleges színét az épület. A költségvetési nehézséggel küzdő önkormányzat nem tudta
finanszírozni a befejezést, így az elkövetkező évekre is maradt bőven tennivalónk. Végül is elégedetten tekinthettünk
egyéves kemény munkánk eredményére, és most már alkalmasnak találtuk az épületet az ünneplésre.
Az ünnepség napját végül is vendégünkhöz, Jókai Anna írónőhöz igazítottuk, így 2004. október 15-én délután fél ötre
hívtuk vendégeinket. A zsúfolásig megtelt kis könyvtárunkban Pál László polgármester köszöntötte az intézmény
névadójának hozzátartozóit, a könyvtár
támogatóit, az olvasóközönséget. Örömét
fejezte ki, hogy a könyvtár a pályázati
pénzek jó felhasználásával szépen
gyarapodott. Az elmúlt években közel 11
milliós támogatást nyertünk, amit
bútorvásárlásra és
számítástechnikai
fejlesztésre fordítottunk. Tolmácsolta a
képviselőtestület egyetértését és örömét a
jó
névválasztással
kapcsolatban.
Választásunk Szántó Vezekényi Istvánra
esett, egy olyan országosan ismert
közéleti szereplőre, aki Pétervásárán
született és élete során komoly
erőfeszítéseket tett kis településünk
gazdatársadalmának
felemelkedéséért.
1936-ban megszervezte és működtette a
gazdák olvasókörét, ami funkcióját
tekintve a községi könyvtárak előfutára
volt. Majd bejelentette, hogy ezentúl az
intézmény neve: SZÁNTÓ VEZEKÉNYI ISTVÁN KÖNYVTÁR röviden SZÁNTÓ VEZEKÉNYI KÖNYVTÁR.
A névadó életútját Czenthe Huba helytörténész ismertette, a névadóról összeállított tabló előtt. Szántó Vezekényi István
1901-ben született Pétervásárán. Nagyszülei még zsellérek voltak A család Vezekény-pusztán élt, innen vette a
Vezekényi előnevet. Szülei már önálló gazdákká küzdötték fel magukat. Édesapja az első világháborúban elesett, így a
tizenhárom éves fiúra maradt az akkor már 22 holdas kis gazdaság. Korán bekapcsolódott a helyi közéletbe,
megalakította a pétervásárai gazdakört, ezen belül a gazdák olvasókörét, résztvevője volt az írók első balatonszárszói
találkozójának. Szoros kapcsolatot tartott fenn a népi írókkal, Móricz Zsigmonddal, Féja Gézával, Sinka Istvánnal.
Fennmaradt könyvtára egyértelműen tanúskodik elkötelezettségéről. Bekapcsolódott a Szabad Szó vándorkönyvtár
mozgalmába. A kölcsön kapott könyvek az iskola mögötti kis teremben volt hozzáférhetők, ahol a gazdák tartották
összejöveteleiket Olvasott és olvastatott, széles körű irodalmi propagandát folytatott gazdatársai körében. Publicisztikai
írásai szintén a Szabad Szóban jelentek meg. Elsősorban a parasztság felemelkedésével kapcsolatos kérdések, a
földreform megvalósításának lehetőségei foglalkoztatták. Radikális parasztpolitikai nézetei miatt összetűzésbe került a
nyilasokkal, állt statáriális bíróság előtt. 1945 után a Független Kisgazdapárt színeiben kétszer nyert egyéniben
országgyűlési képviselői mandátumot. A téeszesítéssel azonban nem értett egyet,
„Nem kívánhatom gazdatársaimnak azt, amit magamnak sem szeretnék.”, inkább lemondott jól jövedelmező
tisztségeiről és visszavonult. Az 1956-os események során személyét ért atrocitások után egészsége megromlott. Volt
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gyári munkás, favágó végül a Mezőgazdasági Szakmunkásképzőben portás. Testileg és lelkileg is megtört. 1965-ben
Pétervásárán hunyt el. Életútja, kulturális tevékenysége méltóvá teszi arra, hogy nevét megőrizzük.
Az est íróvendége a mai magyar irodalom nagyasszonya Jókai Anna volt. Mit kezdjünk az életünkkel? című
előadásában megosztotta velünk gondolatatit a hazáról, a családról, életünk értelméről. Felolvasta Ima Magyarországért
című versét. Elgondolkodtató szép szavait a közönség áhítattal hallgatta. A lelkes hallgatóság megvásárolhatta legutóbb
megjelent könyveit, örömmel dedikálta már korábban megjelent műveit is. A hosszúra nyúlt találkozó után vendégül
láttuk vendégeinket. A pezsgőt mind megittuk, a szülinapi tortát 80 szeletre vágtuk. A gyümölcsös tálak is hamar
kiürültek. A remek hangulatú találkozó után, örömmel fogadtuk az Önkormányzat tagjainak a dicséretét, amiben eddig
még nem volt részünk. Talán növekszik a „buxindexünk”?
Czenthéné Bozó Erika
könyvtárvezető

NKA pályázati eredmények Heves megyében
2004. II. félév
SZAKMAI PROGRAMOKRA, TOVÁBBKÉPZÉSRE
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

EGER

KÖNYVTÁRI MINÕSÉGMENEDZSMENT
TRÉNING MEGRENDEZÉSÉRE

400.000 Ft

GYERMEKPROGRAMOKRA
ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT,
ANDORNAKTÁLYA
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

ANDORNAKTÁLYA KÖNYVTÁRI GYERMEKPROGRAMOK
MEGRENDEZÉSÉRE

100.000 Ft

EGER

400.000 Ft

EGRESSY GÁBOR
MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

ATKÁR

KLUBKÖNYVTÁR,
DOMOSZLÓ

DOMOSZLÓ

GYERMEKPROGRAMOK
MEGRENDEZÉSÉRE A HEVES MEGYEI
KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ
RENDSZER KÖNYVTÁRAI SZÁMÁRA
KÖNYVTÁRI GYERMEKPROGRAMOK
MEGRENDEZÉSÉRE AZ ÖNÁLLÓ
TÁJÉKOZÓDÁS, ISMERETSZERZÉS
ÉRDKEÉBEN ATKÁRON
KÖNYVTÁRI GYERMEKPROGRAMOK
MEGRENDEZÉSÉRE

HATVAN

FÉNYMÁSOLÓGÉP BESZERZÉSÉRE

300.000 Ft

HATVAN

LAKOSSÁGI INTERNET TANFOLYAM
LEBONYOLÍTÁSÁRA

100.000 Ft

HATVAN

KÖNYVTÁRI BÚTOROK BESZERZÉSÉRE

300.000 Ft

150.000 Ft

125.000 Ft

EGYÉB - EGYEDI
HATVAN VÁROSI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
HATVAN VÁROSI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR
HATVAN VÁROSI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR

Aktuális
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a "Könyvtári minőségfejlesztés - Könyvtári korszerűsítés" című pályázat
keretében használói elégedettségvizsgálatot és könyvtári teljesítménymérést végzett. A tanulmányok elektronikus
formában is megtalálhatók könyvtárunk honlapján, onnan letölthetők az alábbi címről:
http://www.brody.iif.hu/docs/kerd.doc (használói elégedettség mérése)
http://www.brody.iif.hu/docs/tmeres.doc (teljesítménymérés)
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Pályázati felhívás
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére pályázatot
hirdet 2005-ben megvalósuló programokra.
A pályázati kiírás és a pályázati föltételek megtalálhatók: http://www.kultura.hu/nkom/nkom/tenders/
Beadási határidő: 2005. január 22.

Jogszabályfigyelő
Megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 23/2004. (XI. 20.) NKÖM rendelete a könyvtárak és
közművelődési intézmények 2004. évi többlettámogatásáról és annak felhasználásáról. A rendelet a Magyar Közlöny
2004/174. számában olvasható.
Kérjük a kollégákat, hogy a többlettámogatás átutalásáról érdeklődjenek a helyi önkormányzatnál.

Továbbképzés – elektronikus statisztikai adatszolgáltatás vírusvédelem
Tekintettel arra, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
eMagyarország Pontok című pályázatán megyénkből örvendetesen sok
települési könyvtár nyert számítógépet és Internet kiépítési lehetőséget, a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2005. január 13-án
(csütörtökön) továbbképzést szervez a megye településein dolgozó
érdeklődő könyvtáros kollégák számára.
Szeretnénk a résztvevőknek az elektronikus statisztikai adatszolgáltatást
bemutatni, és gyakorolni (ehhez szükség van a könyvtár statisztikai
számára, és a statisztikai adatlapra). A konzultáció második felében Vas Gábor a különféle
vírusvédelmi lehetőségekkel ismerteti meg a résztvevőket. A továbbképzésen lehetőség nyílik
kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére is.
A továbbképzés ideje: 2005. január 13. (csütörtök) 10-13 óra
Helye: Eszterházy Károly Főiskola A épület (Líceum), Médiainformatikai Intézet számítógépes
terme.
A továbbképzésre minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk!
A részvételi szándékról 2005. január 7-ig kérünk visszajelzést a könyvtár Módszertani osztályára:
36/517-576 vagy 516-632/17 mellék; Tőzsér Istvánné (06-20-548-2552) és Farkas Márta (06-20546-1826) telefonszámon.
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