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Harminc év távlatából
Interjú Kocsis Istvánnal, a hatvani könyvtár nyugdíjba vonuló igazgatójával

A hatvani könyvtár éléről közel harminc év után nyugdíjba vonul Kocsis István. Aktív
pályafutásának legnagyobb hányadát itt töltötte, személyisége óhatatlanul is beépült a

bibliotéka több mint félévszázados történetébe. Ha majd egykoron valaki
nekiveselkedik és feldolgozza a könyvtár történetét, akkor a Horváth Mihály úti, a
Szakfelügyeleti
Szövetkezet utcai és a Kossuth téri épületek látványos korszerűsödése és növekedése
vizsgálatok 2005-ben
mellett meg kell, hogy említse az alapító Békés Györgyöt és természetesen mindenki

Kocsis Pistáját, mint akik a kiváló könyvtáros kollégákkal karöltve sokat tettek a város
Bod Péter
kulturális felemelkedéséért. 2004. december 31-vel véget ért egy fejezet a könyvtár, és
könyvtárhasználati
a volt igazgató életében is. Ennek apropójából egy visszatekintő beszélgetésre
invitáltuk Pistát, aki nagyon nehezen vállalkozott erre. Mint ahogy többsör és több
verseny
helyen is hangoztatta, a könyvtár ügye, a kultúra a fontos, nem ő, - holott ő az, akinek

mindennapjait évtizedeken keresztül ez az ügy töltötte ki.
Pályázati eredmények
A beszélgető partner Monori Zoltán, a Bugát Pál TIT Egyesület hatvani titkára volt.

- Hogy emlékszik vissza szüleire?
Könyvtári
- Mint gondolom a legtöbb ember: hálával és szeretettel. Hálával, hiszen
minőségmenedzsment
gerincbetegségem miatt 14 éves koromig fűzőben és gipszágyban töltöttem napjaim.
Édesanyám odaadó szeretettel ápolt, - sokáig emiatt nem is tudott munkát vállalni.
tréning
Szüleimet életem mártírjainak tekintem!

Betegsége bizonyára nagyban hozzájárult irodalom-szeretete kialakulásához?
MKE hírek Valószínűleg igen, de nemcsak ez: Édesanyám pici gyerekkorom óta sok-sok
mesét olvasott fel nekem. Írni-olvasni is Tőle tanultam. Közben annyira javult
állapotom, hogy a 8. osztályt, már iskolai keretek között fejeztem be, - előtte végig magántanuló voltam.
Középiskolámat a Bajzában végeztem, 1962-ben. Budai László volt az osztályfőnökünk, aki magyart és angolt tanított:
kiválóan. Őt is – mint szüleimet – a szeretetteljes szigor jellemzett. Nagy ajándék az élettől, hogy a legfogékonyabb
koromban egyengette szellemi, lelki fejlődésem, de akkori tanáraim közül meg kell még említenem Langhofferné Ilike
Nénit, Antal Gyula Tanár Urat, Simonkáné Szilva Irén Tanárnőt, mint pozitív példákat. Jó osztályközösségnek
számítottunk, igaz az élet szétszórt bennünket és sajnos már több halottunk is van: Fülöp László éppen most ment el. A
gimnázium elvégzése után banki dolgozó lettem, ahol kollegiális légkörben dolgoztam nem sokáig, mert pótfelvételin
felvettek Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola népművelés - könyvtár szakára. Ez a három év
meghatározó volt életemben mind az évfolyamtársak, mind néhány tanár személyisége miatt. Gondolok itt Poszler
Györgyre, aki esztétikát, Petrován Oszkárra, aki pszichológiát és Kiss Gyulára, aki entellektüel-fazonját is megadta a
képzésnek. Ő nemcsak a katedrán volt PEDAGÓGUS, külön is sokat foglalkozott velünk: országjáró túrákat szervezett,
amelyeknek célja a magyar művelődéstörténet, a magyar táj és az emberek, - nem utolsósorban egymás jobb
megismerését célozta, ill. szolgálta. A főiskola elvégzése után Szolnokra kerültem: a Megyei Művelődési Házban
dolgoztam szűk egy esztendeig, amikor is Ecséden helyezkedtem el. Ebben szerepet játszott az is, hogy igyekeztem
Hatvanban vagy környékén munkát találni, özvegy Édesanyám közelébe lenni. Ecséden a Művelődési Házban
népművelőként helyezkedtem el, feleségem pedig az általános iskolában tanított matematikát, holott kémia-biológia
szakon végzett az ELTE-n. A kémiát az a Kisterenyei Ervin tanította, aki művészettörténész diplomával rendelkezett.
Ez volt az ún. „hőskorszak” sajnos nemcsak az oktatásügyet jellemezte! Innen 1968-ban kerültem Hatvanba a Városi
Tanács Művelődési Osztályára közművelődési felügyelőnek. Volt általános iskolai osztályfőnököm, Kanyó Gábor
osztályvezető invitált ide munkatársának. E munkakörben egy ideig jól éreztem magam, mert kedves munkatársaim
voltak, a már említett vezetőn kívül, dr. Madléna Mihályné, Szabó István és Titz Miklós. Később a munkatársak
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kicserélődtek, s én egyre többször a Békés György által kitűnően vezetett Ady Endre Városi Könyvtárban, és a
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban találtam magam. A könyvtárban pezsgő szellemi műhelyre leltem, ahol sok
helyi értelmiségivel lehetett értelmes szót váltani, a Művelődési Házban pedig Irodalmi Színpadot vezettem, melynek
tagjai középiskolások, ill. különféle területeken dolgozó fiatal felnőttek – köztük, e riportot készítő és jelenlegi felesége
is – tagjai voltak. Ezt korántsem személyeskedő intimitásnak szántam, csupán arra a tényre utalok, hogy e közösségből
több házasság is kivirágzott, ami azt bizonyítja, nemcsak nemes célkitűzéseinket akartuk telepíteni ( az irodalom
népszerűsítését), hanem jó közösséggé is kovácsolódtunk az évek során. Később ezeket a közösségteremtő
tapasztalataimat az Olvasótáborokban igyekeztem hasznosítani. Békés György igazgató munkahely változtatása után
(Szentendrén a Megyei Könyvtár vezetője lett) megkérdeztem a Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét (Fazakas
Zsigmondnét), hogy féltik-e tőlem a könyvtár jövőjét? Az Ő kollegiális biztatására megpályáztam, s elnyertem az
igazgatói státuszt, 1975-ben. A kedves kollegiális légkör végig jellemezte a könyvtárban eltöltött három évtizedemet.
Ekkor két célt szerettem volna megvalósítani. Az egyik, hogy az intézmény betöltse hagyományos funkcióját,
nevezetesen: gyűjteményével szellemi hajléka legyen minden érdeklődőnek, még akkor is, ha a legeltérőbb rétegektől
jönnek is ezek az igények. A másik, hogy agórája legyen a településnek, ahol a könyvtár körül kialakult szellemi mag
támogatásával létrejött a Pedagógus-TIT Klub. Sikerült tehát folytatni a Békés György (és a Dr. Ignáczy Béla) által
megkezdett nemes hagyományokat, sőt talán szerénytelenség nélkül mondhatom tovább is lépve, színesítve-bővíteni
kulturális tevékenységünket, gondolok itt a már addig is hagyományos író-olvasó találkozók mellett a középiskolákba
„kihelyezett” ún. rendhagyó irodalomórákra, az irodalmi vetélkedőkre, filmankétokra, képzőművészeti kiállításokra,
zenei rendezvényekre, tematikus előadássorozatokra, a TIT-el és az 1985-ben megalakult Ratkó József Közművelődési
Egyesülettel közös szervezésben. 1972-ben középiskolásoknak Olvasótábort szerveztem, sajnos az „ügyeletes fülek”
súgtak a politikai hatalmasoknak, akik „elenyésztették” (nem nyíltan tiltották be!) a mozgalmat, de 1978-tól e nemes
kezdeményezés Hatvanban is újraindult. Kezdetben az Ifjúsági Táborban és a nagykökényesi iskolában (köszönet érte
Török László igazgató úrnak!), később a környező országok magyarlakta területein éves váltásokban forgószínpad
szerűen (Erdély, felvidék, Kárpátalja, Burgenland). E tábori összejöveteleknek két szempontból is nagy a jelentősége.
Egyfelől a kiváló szellemi-pedagógiai értékekkel és érzékkel rendelkező tábori csoportvezetők maradandó élményeket
hagytak a tanulóknak, másfelől Ők rendszeres vendég-előadóivá váltak a könyvtárnak, így tudásunkat felnőtt
olvasóinknak is átadták. Sokak emlékezetében felidéződik Kulcsár Katalin irodalomtörténész, Havas Judit
előadóművész, Chikán Bálint művészettörténész, Zombori Ottó csillagász, Rigó Béla író-szerkesztő, Ördögh Mária
zenepedagógus, Kisterenyei Ervin művészettörténész-restaurátor, Kovács Gábor filozófia-történész, Arató Antal
könyvtáros és mások személye ill. előadásaik. Ezen alkalmak inspirálták a helyi értelmiségieket is megszólalásra,
úgymint dr. Baranyai Miklós főorvost, aki Bosch művészetét elemezte a szemész szemszögéből, dr. Egres Jenő főorvos
a heraldikáról, dr. Pálos Oszvald ügyvéd koreai utiélményeiről számolt be diavetítéses előadásával, Farkas Kálmánné
pedig Freud Mózes könyvét ismertette-értelmezte. Helyi képzőművészeinknek is rendszeresen bemutattuk alkotásaikat,
így többek között Gömöri Aranka, Balog Kálmán, Paksi Gyula, Kisterenyei Ervin, U. Szegedi Árpád, Gódor Kálmán és
másokét. Magyarán: az értelmiségnek sikerült bizonyítani, hogy nemcsak befogadója, de alakítója is városunk kulturális
életének!
Milyen szakmai célokat tűzött ki maga elé a 80-as évek végén, a 90-es évek elején?
Érezhető volt „benne volt a levegőben” az „információs társadalom” létrejötte, hiszen megjelentek a személyi
számítógépek, s gondolható volt, hogy a technikai fejlődés nem áll meg, ráadásul bekövetkezett a rendszerváltás is,
minekután a tudás szerepe megnőtt, a kiművelt emberfők iránti kereslet megsokszorozódott. Nyilvánvaló lett
számomra: a könyvtárat már hiába toldozzuk-foltozzuk a Szövetkezet utcából előbb-utóbb el kell költöznünk (de inkább
előbb). Szerencsénkre új helyzet adódott: még az utolsó tanácstestület (egyetlen szavazatkülönbséggel!) nekünk ítélte az
épületet. Ez az épület (MSZMP Székház) akkor alkalmatlan volt a könyvtári funkciók megfelelő ellátására, de azt is
tudtuk, hogy ebben a városban sohase lesz több száz millió Ft új könyvtár építésére. Átköltözésünk után közösségi
házként is kezdtünk működni: befogadtuk a civil szervezeteket, egyesületeket (Ratkó József Közművelődési Egyesület,
TIT Egyesület, Biztatás Kulturális és Társadalomfejlesztési Alapítvány). Ugyanakkor az első években a könyvtári
állomány elhelyezése kívánnivalókat hagyott maga után, főként a térszerkezet hiányosságai miatt. Szerencsére
városunkba került Papp-Váry Zsolt építész, aki megfelelő tervet készített az épület átalakítására. Ezek után a város
pályázatot nyújtott be a megyei Területfejlesztési Alaphoz, s a 20 milliós támogatás lehetővé tette a többlépcsős
átalakítási munkálat megindítását. Ennek eredményeként átalakult Sztálin-barokk küllemünk, megfelelő épületesztétikai
megjelenés mellett a gyűjteményt is szellőssebben tudtuk elhelyezni. Több nyertes pályázat eredményeképpen sikerült a
könyvtárat bebútorozni, s a számítógépparkot is bővíteni. E-Magyarország Pontként vagyunk nyilvántartva, ami az
Internet-hálózathoz való hozzáférést is lehetővé tette, ill. teszi a látogatók nagy örömére. Ennek a szerves fejlődésnek
jelenthet megtorpanást a helyi politikai szándék kinyilvánítása, melynek következtében a két városi kulturális
intézményt összevonták, ami a lehetőségeket nem bővíti, hanem szűkíti. Helyi közművelődési szakemberek közül senki,
a kulturális egyesületek, alapítványok vezetőségei közül (akik több száz embert képviselnek!) egyik sem érti e döntés
logikáját, nem értjük a „mozgatórugókat”. A dolog sajnos megtörtént, a képviselők többsége megszavazta… Az
intézményi összevonás természetesen létszámleépítést is jelentett. Eddig soha nem tapasztalt módon visszaesett a
gyűjtemény gyarapítása, a folyóiratok megrendelése. A szlogenként meghirdetett „tudásalapú társadalom” építésével
szemben felgyorsult az intézmény szellemi leépítése. Ugyanis a meg nem vásárolt könyvek a jövőben is hiányozni
fognak a látogatóinknak. A későbbi korokban dolgozó elemzők számára teljesen érthetetlen lesz majd ez a kultúrával
szembeni negatív fenntartói magatartás a jelenben, amikor egyéb területeket nézve fejlődés tapasztalható. Szomorú ez
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az állapot, hiszen a mai döntéshozók a saját gyermekeik elől is megkurtítják a jövőt. Egyik kedves régi olvasónk tudatos
agysorvasztásnak nevezte ezt a gyakorlatot!
Hogyan „tervezi” a nyugdíjas éveit?
A tervezést kérem idézőjelbe tenni, mert mint tudjuk: „Ember tervez, Isten végez!” Ami rajtam múlik:
igyekszem sokat, az eddiginél még többet olvasni: irodalmi folyóiratokat és szépirodalmat. Néhány klasszikust
újraolvasok, kíváncsi vagyok arra, hogy hatnak rám most, néhány évtizeddel később. Ezen kívül a Ratkó József
Közművelődési Egyesület tagságát is szeretném tovább szolgálni munkámmal: előadásokat, kirándulásokat szervezünk,
s jó lenne még az olvasótábori mozgalomban is tevékenykedni. A könyvtári szakirodalommal is szeretnék még lépést
tartani, s remélem a szakmai kollégákkal is megmarad a kapcsolatom.
Kívánok mindehhez erőt, egészséget!
Köszönöm, s kérem a Tisztelt Olvasót, ha már eddig megszenvedte ezt az interjút, tegye meg, hogy elolvassa
még Nagy László: Elhullt bolondok nyomában című versét is, amit akár hitvallásomként is felfoghatok !
Monori Zoltán

HÍREK, INFORMÁCIÓK
Új szolgáltatások a Könyvtári Intézet honlapján
Tevékenységek és szolgáltatások pont alatt könyvtárépítési és berendezési információk állnak az érdeklődők
rendelkezésére (www.ki.oszk.hu/konyvtarepiteszet) címmel.
A szolgáltatás több részből áll. Könyvtárépítés cím alatt az elmúlt negyedszázad új vagy felújított, átalakított
könyvtárairól tudhatnak meg fontos adatokat, illetve láthatnak fényképeket. A Berendezés menüpont alatt a könyvtári
bútorok, berendezések gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cégek adatait gyűjtötték össze. A Költöztetés cím alatt
a könyvtárak költöztetésével foglalkozó vállalkozók / vállalkozások adatai szerepelnek. A Technikai eszközök cím alá
került a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő technikai eszközök jegyzéke valamint az Ariel könyvtári
dokumentumküldő szoftver használati útmutatója.
Az oldalt minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk, különösen azoknak, akik könyvtárépítés, átalakítás vagy
könyvtárberendezés, bútorvásárlás előtt állnak.
Elérhető a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című szakmai folyóirat 2004. évi 1-6. számainak válogatott cikkanyaga is
(www.ki.oszk.hu/3k) címen.

Múzeumlátogatási kedvezmény
A Kulturális Közlöny január 3-án megjelent 2005. évi 1. száma tájékoztatót közöl a
muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról (19-20. p.): "(...) A
nemzeti kulturális örökség minisztere úgy döntött, hogy az ingyenes múzeumi belépésre
jogosító igazolások érvényességének határidejét 2005. december 31-ig meghosszabbítja.
Az új belépőkártyákat a minisztérium már az Európai Unió előírásai szerint módosított
rendelet alapján, 2005. folyamán fogja elkészíttetni és elosztani; addig a mostani
példányok maradnak használatban (...)." A változás a belépőkártyák szoros elszámolási
rendjét, használatuk szabályait nem érinti, az NKÖM azokra vonatkozó, a Kulturális
Közlöny 2002. évi 23. számában megjelent tájékoztatója továbbra is érvényben marad.
A tavalyi év eleji szétosztás óta újonnan belépett kollégák számára - a korábban kialakított feltételek megtartása mellett
és a korábbiakhoz hasonló átadási-átvételi módszerrel - további belépőkártyák a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár Módszertani osztályán igényelhetők.

XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán 2005. április 21-24. között immár 12.
alkalommal kerül megrendezésre. Ebben az évben már az Európai Unió tagjaként, a fesztivál
ismét otthont ad az Unió tagországai legnagyobb kulturális összefogásában megvalósuló
Európai Első-könyvesek Fesztiváljának. Idén először a Könyvfesztiválon kerülnek ünnepélyes
átadásra a Fitz József-díjak, amelyeket a könyvtárosok szavazatai alapján a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma adományoz az elmúlt év 5 legkeresettebb, legértékesebb könyvének. A
Könyvfesztivál legsikeresebb programjai közé tartoznak minden évben a Könyvtáros Klub
keretében zajló bemutatók, konferenciák, melyek a rendezvény indulása óta a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése felkérésére a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
szervezésében valósulnak meg.

KAPCSOLAT

Heves megyei könyvtárosok lapja

4

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Budapest Kongresszusi Központ második emeletén zajlanak majd a könyvtárosok
programjai, a bemutatókat és konferenciákat a megszokott, jól megközelíthető helyszínen rendezik meg. Részvételük
sikere érdekében a könyvtárosoknak 4000 db ingyenes belépőt küldünk.. Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél
előbb, de legkésőbb január 31-ig jelezzék Nagy Anikónak, aki a Könyvtáros Klub programjait szervezi (mke@oszk.hu,
06-30-238-4825). A Könyvfesztiválra vonatkozóan részletesebb adatokat találnak a www.mkke.hu oldalon. Az
érdeklődők meghívót igényelhetnek az MKE Heves Megyei Szervezeténél is.

Szakfelügyeleti vizsgálatok 2005
2005-ben a következő településeken várható könyvtári szakfelügyelet:

1.

Bátor

A szakfelügyelet
időpontja
3. hó

15. Mónosbél

A szakfelügyelet
időpontja
5. hó

2.

Besenyőtelek

3.

Bodony

3. hó

16. Visonta

5. hó

3. hó

17. Sarud

6. hó

4.

Egerbocs

3. hó

18. Szajla

6. hó

5.

Egercsehi

3. hó

19. Szarvaskő

6. hó

6.

Gyöngyöshalász

3. hó

20. Tarnabod

6. hó

7.

Hevesaranyos

3. hó

21. Tarnaszentmiklós

9. hó

8.

Istenmezeje

3. hó

22. Kerecsend

9. hó

9.

Ivád

4. hó

23. Váraszó

9. hó

10. Tarnazsadány

4. hó

24. Nagykökényes

9. hó

11. Ludas

4. hó

25. Visznek

9. hó

12. Mátraballa

4. hó

13. Mezőszemere

5. hó

14. Mikófalva

5. hó

Település

Ssz.

Ssz.

Település

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
TAGDÍJFIZETÉS
Elérkezett a 2005. évi tagdíjfizetés ideje. A tagdíjfizetések egyszerűsítése érdekében közöljük szervezetünk címét és
számlaszámát, ahová banki átutalással is lehet tagdíjat befizetni. Az MKE elnökségének határozata alapján a
tagdíjfizetés rendje a következő:
Egyéni tagoknál
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jövedelmi kategóriák
0 - 30.000,-Ft
30.000 - 50.000,-Ft
50.000 - 70.000,-Ft
70.000 - 100.000,-Ft
100.000 - 150.000,-Ft
150.000 - 200.000,-Ft
200.000 fölött

Tagdíj
1.000,-Ft
1.500,-Ft
2.000,-ft
3.500,-Ft
4.000,-Ft
6.000,-Ft
10.000,-Ft

Címünk: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
Bankszámla vezetés: Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet, számlaszám: 61500073 - 10300985

FELHÍVÁS
Az MKE Heves Megyei Szervezete kéri azoknak a kollégáknak a jelentkezését, akik valamilyen művészeti alkotó
tevékenységet végeznek, és szívesen részt vennének a 2005. júliusában Gödöllőn rendezendő Országos
Vándorgyűlés „Alkotó Könyvtáros” című kiállításán.
Guszmanné Nagy Ágnes elnök, Varga Zita titkár
Eger, Kossuth Lajos u. 16. (Tel: 516-632)
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A Nemzeti Kulturális Örökség minisztere Bibliotéka
emlékéremmel ismerte el Tőzsér Istvánné
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani
osztályvezetőjének munkáját.
A kitüntetéshez a megye könyvtárosai nevében gratulálunk.

Könyvtári minőségmenedzsment tréning
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával könyvtári
minőségmenedzsment tréninget szervez. A tréning célja, hogy a kollégák megismerjék a minőségmenedzsment elméleti
és gyakorlati kérdéseit, új szakmai tudással a 21 sz. könyvtárügyének felkészült gyakorlói legyenek.
A tréninget két csoportban szervezzük 15-15 fő részvételével. Egy tréning három napos, a programok naponta 9-17
óráig tartanak. A tréning vezetői: Sohajdáné Bajnok Katalin, Dr. Pataki Miklósné, Tőzsér Istvánné.
A részvétel ingyenes, étkezést biztosítunk, az útiköltséget térítjük.
Időpontok:
I.
tréning: 2005. április 26-27-28.
II. tréning: 2005. május 3-4-5.
A tréning tematikája
1. nap

Órabeosztás
9.00 - 9.30

Óra típusa
megnyitó

2. nap

9.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12. 30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
9.00 - 11.00

előadás
szünet
gyakorlat
ebéd
előadás
szünet
gyakorlat
előadás

11.00 - 11.30
11.30 - 12. 30

szünet
gyakorlat

12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
9.00 - 11.00

ebéd
előadás
szünet
gyakorlat
előadás

11.00 - 11.30
11.30 - 12. 30

szünet
gyakorlat

12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00

ebéd
előadás
szünet
gyakorlat
zárás

3. nap

Tananyag
A tréning céljának és módszereinek ismertetése, a résztvevők
bemutatkozása.
A változások menedzselése
A változások menedzselése
Stratégiai tervezés
Stratégiai tervezés
Total Quality Management (TQM),
minőségirányítás módszerei és eszközei
Total Quality Management (TQM),
minőségirányítás módszerei és eszközei

a

teljes

körű

a

teljes

körű

A szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése
A szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése
Törődés a használókkal, partnerekkel. A használói igények
felmérése
Törődés a használókkal, partnerekkel. A használói igények
felmérése
Humánerőforrás menedzsment
Humánerőforrás menedzsment
Értékelő lap kitöltése. Tanúsítványok kiosztása.

Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani osztályán (3300
Eger, Kossuth Lajos u. 18. Tel: 516-632/17, 517-576). A jelentkezéseket a létszámkeret erejéig a jelentkezések
sorrendjében tudjuk elfogadni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATOT HIRDET

kulturális célú civil szervezetek támogatására
A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság
kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják előadások, képzések formájában.
Pályázni lehet:
- művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
- a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
- ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a
bemutatásához,
- a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a
megismertetésére folyamatos jelleggel.
A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintű művelődési intézmények,
könyvtárak, faluházak.
Nem pályázhatnak azok, akik az MSZÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött pályázati adatlapot,
2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását,
3. a tervezett program részletes tematikáját az előadók megjelölésével,
4. részletes költségvetést,
5. a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, bírósági végzés, aláírási jogosultság igazolása költségvetési intézmény esetében elegendő az alapítói határozat és az aláírási jogosultság igazolása).
A pályázatok benyújtási határideje: 2004. december közepétől 2005. szeptember 30-ig.
A pályázatokat az MSZA 1369 Budapest, Pf. 329-es postafiókcímére kell beküldeni!
A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a 300. 000,- Ft-ot nem haladhatja meg. A
pályázatokról a 2005. márciusi és októberi kuratóriumi üléseken születik döntés.
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu)
letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1369 Budapest, Pf. 329)
felbélyegzett válaszboríték megküldésével.
A pályázat részvételi díja 800,- Ft, melyet az űrlaphoz mellékelt csekken, postai utalvánnyal vagy átutalással lehet
befizetni az alapítvány 11786001-21033878 sz. számlájára.
Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán:
MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY
1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.
Tel./fax: 354-3750 • E-mail: iroda@msza.hu • Honlap:http://www.vigado.hu

Megjelentek a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumának
2005. első félévi pályázati felhívásai, a pályázatok szövege olvasható a http: //www.nka.hu oldalon.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
RÉGIÓ/
megyék
Heves

PÁLYÁZÓ

Tarnaméra Község
Önkormányzata
Boldog Község
Önkormányzata

Gratulálunk a nyerteseknek!

PÁLYÁZATI
KATEGÓRIA
B
A
(A/B)

TÁMOGATÁS CÉLJA

Könyvtári helyiség bővítése, könyvtár
felújítása
Újváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
közösségi színtereinek felújítása

ÖSSZEGE

2 340 000
4 511 000
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A NAGY KÖNYV
Keressük Magyarország kedvenc regényét! Az olvasás népszerűsítésére A
nagy könyv címmel márciusban "össznépi játék" kezdődik, amelyben
Magyarország kedvenc regényére lehet szavazni - jelentette be Hiller István
kulturális miniszter a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartott
sajtótájékoztatón.
Az olvasás élményének hirdetése érdekében háromnegyed éven keresztül a
csapból is irodalom fog folyni - mondta a miniszter a brit minta alapján
megvalósuló, decemberben záruló programsorozatról.
Az idei esztendő egyik legjelentősebb kulturális eseményeként
beharangozott produkció egy játékos olvasómozgalom: a rendszeresen
jelentkező tévé- és rádióműsorok nézőit, hallgatóit, a program internetes
oldalának látogatóit, valamint a kapcsolódó könyvtári és iskolai
rendezvények résztvevőit szavazásra szólítják fel, nevezzék meg kedvenc
magyar, illetve külföldi regényüket.
Voksolni lehet majd könyvesboltokban, iskolákban, könyvtárakban, színházakban, művelődési intézményekben,
éttermekben és szórakozóhelyeken, ingyenesen beküldhető szavazólapokon és az internetes honlapon.
A nagy könyv mögött nagy összefogás van, a program a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM), a
Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) és a Magyar Televízió (MTV) együttműködésében valósul meg - mondta
Hiller István, hozzátéve: "a vállalkozáshoz most önöket, az olvasókat szeretnénk megnyerni".
A miniszter által közölt megdöbbentő adat szerint a magyar diákoknak csak mintegy a fele képes a mindennapi élethez
szükséges közepes olvasásértésre.
Rudi Zoltán, az MTV elnöke azt mondta: az MTV megvásárolta a BBC The Big Read (A nagy olvasmány) című
műsorának licencét, hogy részt vehessen ebben az óriási vállalkozásban.
Az olvasás ügye megkérdőjelezhetetlenül a közjót szolgálja, és a remények szerint sok millióan ülnek majd a képernyők
elé A nagy könyv műsorainak sugárzásakor - mondta.
Az MTV március elejétől egyperces ajánlókat közöl mindkét csatornáján, március 15-én 80 perces programismertető
műsor jelentkezik. Az április végi TOP 100 műsorban a beérkezett jelölések alapján bemutatják Magyarország kedvenc
100 könyvét. A TOP 12 adásban, júniusban kiderül, melyik a 12 kedvenc könyv.
Ősztől indul a második médiakampány, október 25-től hetenként, egymást követő hat adásban mutatják be a
legnépszerűbb 12 művet méltató irodalmi kampányfilm-sorozatot. Közismert személyek próbálják majd meggyőzni a
nézőket arról, hogy az általuk képviselt mű "a legjobb".
A könyvek nagy csatája decemberben lesz, a legtöbb voksot kapott regények és a köréjük szerveződő kampánycsapatok
mérkőznek meg a győzelemért; december 17-én derül ki, melyik regény lesz Magyarország kedvenc könyve 2005-ben.
A nagy könyvprogram köré számos kiegészítő rendezvényt szervez a minisztérium: olvasókörök megalakulását segíti,
író-olvasó találkozók, felolvasó estek, irodalmi és műveltségi vetélkedők, könyv-örökbefogadási akciók létrejöttében
működik közre.
Mivel a könyvtárak aktív részvétele meghatározó a játékban, az NKA 100 millió forintos, kifejezetten a játékhoz
kapcsolódó pályázatot írt ki számukra februárban, a NKÖM 100 millió forinttal segíti majd a bibliotékák állományának
gyarapítását.
A Heves megyei programok szervezésére közös pályázatot adtunk be, melynek elbírálása után kerülhet sor az egyes
rendezvények megvalósítására. (a szerk.)

Programajánló
Karácsony előtt jelent meg Juhani Nagy János. A világ levesei és Konyhai kifejezések kisszótára című könyve.
A Juhani Nagy János néhány éve Heves megyében telepedett le, szívesen vállal könyvtárakban könyvbemutatót,
előadást.
A szerző tanár, újságíró. Negyedszázados pályafutása során több mint ötezer cikke és öt könyve - Hajdú-Bihar, 1982; AIDS, 1987;
Michael Jackson, 1989; Eltűnt egy ország (Árvay Sándorral közösen), 1990; Európa eszik, 2004 - jelent meg. Főszerkesztőhelyettesként egy napilapot (Pesti Hírlap) és egy havi magazint (BOOM) jegyzett. Az utóbbi éveket vendégtanárként külföldön
(Danmarks Journalisthøjskole, Århus) töltötte, ahol idegenforgalmi és gasztronómiai magazinokban (Geo, Matkailu, Globo, Køkken,
Keittiö stb.) publikált. Itthon eközben a Képes Európa, a Magyar Konyha, a Gourmet, a Népszabadság, a 168 óra, a Képes Újság, a
Családi Lap, a Kulinária, az Interpress Magazin stb. hasábjain jelentek meg írásai.

A szerző elérhetősége:
JUHANI NAGY JÁNOS 3243 Bodony, Új sor 7.
Telefon: 36/364-063, 30/28 28 242, e-mail:jnj@mailbox.hu
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BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2005
Az Oktatási Minisztérium és a Könyvtárostanárok Egyesülete a könyvtárhasználat, a könyvtári informatika
színvonalának emelése, a tehetséggondozás, és a tanulás módszereinek elsajátítása érdekében ebben a tanévben is
meghirdette a könyvtárhasználati versenyt. A versenyre iskolánként egy tanulót lehetett benevezni, az előző évekhez
képest csupán két kategóriában:

I. kategória (13-14 éves tanulók)
Téma: Örökség – néphagyomány
Irodalom: Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar
néprajz. Bp., Corvina, 1979.
II. kategória (15-16 éves tanulók)
Téma: Magyarok a nagyvilágban –
magyarok Európában
Irodalom: Világhíres magyarok. Bp.,
Kossuth Kiadó, 2004.
A verseny többfordulós, felmenő rendszerű. A
megyei szintű versenyre a Heves Megyei
Önkormányzat Pedagógiai Intézete szervezésében a
gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban került sor február 10-én. A nívós megmérettetésen az első
kategóriában 8, a másodikban 9 tanuló vett részt. Mindannyian alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot könyv- és
könyvtárhasználatból, nagyobbak bibliográfiaszerkesztésből is írásban, valamint összefüggő referenszkérdésekre adott
válaszokból szóban, zsűri előtt. A feladatok összeállítása a kisebbeknél Melykóné Tőzsér Juditnak, a hatvani Kodály
Zoltán Általános Iskola tanárának a munkáját dicséri, míg a nagyobbaknál Valakovicsné Lakatos Marianna, a hatvani
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárostanára feladatait oldhatták meg a versenyzők. A zsűri
munkájában részt vett Lövei Judit is, aki tavaly még versenyzőként indult a IV. kategótiában. Legalább nyolc
alkalommal szerepelt ezen a versenyen, ebből négyszer az országos döntőbe is bejutott, így nagy rutinnal hallgatta a
tudásukról számot adó tanulókat.

Az I. kategória legjobb helyezettjei:
1. Mező Anita (EKF Gyak. Ált. Isk., és
Gimn., Eger)
Felkészítő tanára: Tasiné Albert
Anikó
2. Rákóczi Júlia (Kodály Zoltán Ált.
Isk., Hatvan)
Felkészítő tanára: Melykóné
Tőzsér Judit
3. Valakovics Kinga (I. István Ált. Isk.,
Hatvan)
Felkészítő tanára: Tóthné Csabli
Magdolna

A II. kategória legjobb helyezettjei:
1. Felföldi Rita (Sancta Maria Ált. Isk.,
Eger)
Felkészítő tanára: Csatóné Poczok
Katalin
2. Piller Zsanett (Széchenyi I. Közgazd.
SZKI, Hatvan)
Felkészítő tanára: Valakovicsné
Lakatos Marianna
3. Gnotek Bianka (Andrássy Gy.
Közgazd. SZKI, Eger)
Felkészítő tanára: Mezey Judit

Az országos döntőbe mindkét kategória első helyezettje jutott tovább. A központi írásbeli 2005. március 16-án
lesz számukra a gyöngyösi könyvtárban, a szóbelire pedig április végén kerül sor Budapesten. Eredményükhöz ezúton
is gratulálunk!
Begovné Kasza Ágnes
gyermekkönyvtár-vezető
Gyöngyös
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Kiadja: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
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Felelős kiadó: Engel Tibor igazgató
Szerkeszti: Tőzsér Istvánné tozser@brody.iif.hu Farkas Márta fmarta@brody.iif.hu
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