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A Heves megyei könyvtárosok lapja
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Továbbképzések, rendezvények
„Egyszer volt, hol nem volt…”
2006. március 27-én, hétfőn 9-11 óra között „Egyszer volt, hol nem volt… : avagy
hogyan irányítsuk gyermekeink figyelmét az olvasásra az Internet segítségével?”
címmel könyvtári bemutató foglalkozást tart Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
könyvtáros-pedagógus. A foglalkozáson az egerszóláti általános iskola alsó tagozatos
tanulói vesznek részt.
A rendezvényre várunk minden érdeklődő kollégát, aki kedvet érez hasonló
programok rendezésére saját könyvtárában. A hospitálás alkalmával sok játékos ötletet
meríthetünk a gyerekek Internet-használatra neveléséhez, gyakorlati tanácsokat
kaphatunk csoportos foglalkozások megszervezéséhez.
A program helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme.

Tankönyvkérdés



MKE Hírek



Rendezvények,
továbbképzések

Szakmai továbbképzés Kassán :
szolgáltatásközpontú könyvtárak határon
innen és túl

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az MKE Heves
Megyei Szervezete és a kassai Bocatius János Nyilvános
Könyvtár 2006. május 25-26-án kétnapos szakmai
továbbképzést, tapasztalatcsere-látogatást szervez. Szeretnénk megismerni a határon túl
működő könyvtárak helyzetét, aktuális feladatait, megoldásra váró problémáit. A szakmai
program mellett meglátogatjuk Kassa és környéke nevezetességeit.
Részvételi díj: 3500,- Ft, + a helyszínen fizetendő 1000,- Ft és a belépőjegyek ára. Kérjük,
hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2006. március 31-ig minden érdeklődő kolléga küldje
vissza az alábbi címre: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani Osztály, Eger,
Kossuth Lajos u. 16. Tel.: (36) 516-632, (36) 517-576.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.



MKE Heves Megyei Szervezetének taggyűlése
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete 2006. március 16-án (csütörtökön) 10-13 óra között
taggyűlést tart, amelyre minden kedves tagunkat és a belépni szándékozó kollégákat szeretettel meghívunk.
A taggyűlés helye: Főegyházmegyei Könyvtár olvasóterme (Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A. épület, I. em.)
Napirend:
- Beszámoló az MKE 2006. január 17-i küldöttközgyűléséről (alapszabály módosítás, tagdíj fizetés új rendje)
- A 2006. évi munkaterv megbeszélése, elfogadása
- Bemutatkozik az egri Főegyházmegyei Könyvtár, mint nyilvános szakkönyvtár.
Lehetőség nyílik az ez évi tagdíjak befizetésére, továbbá az MKE felhívására - a romániai Bánságban található, árvíz
sújtotta - Ótelek magyar ajkú település iskolai könyvtára számára adományok fölajánlására is.
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Díjak, kitüntetések
Bibliotéka Emlékérem
Dr. Bozóki András miniszter és Koncz Erika helyettes államtitkár a magyar könyvtári kultúra
elméleti és gyakorlati fejlődésében elért eredményeiért, irányító, elméleti, illetve gyakorlati
munkájukért a szakma 10 legjobb könyvtárosának Bibliotéka Emlékérem díjat
adományozott. Kitüntetésben részesült Dr. Pataki Miklósné, a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár olvasószolgálatában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a város
életében végzett kulturális tevékenységéért.
A kitüntetéshez gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
2006-ban az országos verseny megyei
fordulójára február 16-én a Heves Megyei
Önkormányzat
Pedagógiai
Intézete
szervezésében a gyöngyösi Vachott Sándor
Városi Könyvtárban került sor.
A pénzdíjas versenyre iskolánként egy
tanuló nevezhetett. A 13-14 éves és a 15-16
éves korosztály között idén kevés, mindössze
5-5 fő vállalta a színvonalas versenyen való
megmérettetést. A tanulók könyv- és
könyvtárhasználatból, bibliográfiakészítésből
írásban, valamint referenszkérdésekre adott
válaszokból szóban vizsgáztak. Az idei verseny
fő témája 1956 volt, a megadott irodalom a
Magyar kódex 6. kötete. A feladatokat
Melykóné Tőzsér Judit, a hatvani Kodály
Zoltán Általános Iskola tanára, és Valakovicsné
Lakatos Marianna, a hatvani Széchenyi István
Közgazdasági
Szakközépiskola
könyvtárostanára állította össze.

Az I. kategória legjobb helyezettjei:
1. 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.
Szakközépisk., Hatvan)
Felkészítő tanára: Valakovicsné Lakatos
Marianna

4.

Rákóczi Júlia (Kodály Zoltán Ált. Isk.,
Hatvan)
Felkészítő tanára: Melykóné Tőzsér Judit

2. Pelle Krisztina (Kálváriaparti Ált. Isk.,
Gyöngyös)
Felkészítő tanára: Hevesi Mária
3. Pataki Orsolya (Arany János Ált. Isk.,
Gyöngyös)
Felkészítő tanára: Zajáné Nagy Judit

Az országos döntőbe a korábbi évekkel ellentétben mindkét kategóriában mindhárom helyezett továbbjutott. A központi
írásbeli 2005. március 16-án lesz számukra a gyöngyösi könyvtárban. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk!
Begovné Kasza Ágnes
gyermekkönyvtár-vezető, Gyöngyös
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő
támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó
állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.
Az országos átlag 2005-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:
községi könyvtárakban: 170 Ft/lakos
városi könyvtárakban: 210 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek
könyvtárai 2005-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, de a költségvetésükben
tervezett összeget elköltötték, 2006. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg
meghaladja az előző évit, és vállalják ezen felül saját forrás biztosítását is. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás
nem lehet több, mint a jóváhagyott 2006. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg. Az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a
pályázatban nem vehetnek részt.
A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz.
mellékletének 8. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 25 millió forint, melyben a 4/2004. (II.
20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a
sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 1 millió forint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
2. A könyvtár 2006. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, valamint, ha
a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.
3. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:
· az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a
könyvtár beszerzési keretét,
· a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, hét példányban, kizárólag postai úton
- "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Fejezeti
Pályáztatási Csoportnak.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól kérhető.
A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 4847100/7753. Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig: 9h–12h-ig és 13h–16h-ig, pénteken: 9h–12h-ig.) és a megyei
könyvtárakban beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról letölthető a http://www.nkom.hu/palyazat/nkom címről.
A pályázat postára adásának határideje: 2006. március 31.
A pályázaton elnyerhető támogatás – a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az
önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatok a
támogatások felhasználásáról – december 31-ei határnappal – a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.
Dr. Bozóki András
miniszter

Pályázat - akadálymentesítésre
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet „Önkormányzati, állami fenntartású közművelődési és
közgyűjteményi intézmények információs és kommunikációs akadálymentesítése” címmel. A pályázat beadási határideje:
2006. március 31.

A program teljes költségvetése 50.000.000 Ft, melyet a Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. évi fejezeti támogatásából különített el a program megvalósítására.
A program célja:
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a fogyatékos emberek életminőségének javítása, valamint a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvényben, valamint Alapító Okiratában előírt feladatok teljesítése
érdekében pályázatot hirdet, mellyel hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közművelődési
és közgyűjteményi intézmények egyenlő esélyű hozzáférése biztosított legyen.
A program keretében támogatást igényelhet minden magyar települési önkormányzat, önkormányzati társulás vagy az állam által,
illetve közművelődési megállapodás alapján fenntartott közművelődési feladatot ellátó és közgyűjteményi intézmény (kivéve
színház).
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Pályázni vissza nem térítendő, pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra lehet. Az egy pályázó által
elnyerhető legmagasabb összeg: az információs és kommunikációs akadálymentesítés összege, maximum 4.000.000 Ft
A pályázat beadási határideje: 2006. március 31.
A pályázat részletes ismertetése és a kapcsolódó adatlapok a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány honlapjáról tölthetők le.
/www.foka.hu/

Statisztika 2005
A 2005. évi statisztikai adatok feldolgozása, ellenőrzése és továbbítása a Könyvtári Intézetnek 2006. februárjában
megtörtént. Köszönjük minden kollégának az adatszolgáltatást és a határidők betartását.
Az összesített országos adatok megtekinthetők a http://istar.nkom.hu/ web-oldalon, a Tájékoztató adatok menüpontnál
illetve a Könyvtári Intézet honlapján http://www.ki.oszk.hu/statisztika.html címen is. A Heves megyei adatokat a Heves
megye településeinek könyvtári ellátása című kiadványunkban évente tesszük közzé. A nyomtatott változatot a könyvtár
módszertani osztályán ingyenesen lehet igényelni.
A kérdőívek feldolgozása során tapasztaltuk, hogy a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő adatokban nagyon sok
változás történt az elmúlt években.
Kérjük, hogy minden könyvtáros ellenőrizze, milyen adatok változtak az elmúlt időszakban az Alapító Okiratban
rögzítettekhez képest. (Az adatokat ellenőrizhetők a http://www.ki.oszk.hu/nyilvanos címen.)
Az adatváltozást az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület)
címen kell jelenteni a módosított Alapító Okirat beküldésével.
A statisztika kitöltésekor eltérést tapasztaltunk a névhasználatban a következő községeknél: Mezőtárkány,
Andornaktálya, Bodony, Boconád, Karácsond, Sarud, Dormánd, Tarnaörs, Zaránk, Noszvaj, Bélapátfalva, Erdőkövesd,
Átány, Besenyőtelek, Kisköre, Petőfibánya.
A fenntaró neve települési könyvtáraknál általában XY Település Önkormányzata. Téves tehát a Polgármesteri
Hivatal, Képviselőtestület stb. megnevezések használata.
A könyvtár címe változott a következő könyvtáraknál: Adács, Kerecsend, Ostoros, Hevesvezekény.
A könyvtártípus megnevezése (községi könyvtár, iskolai és községi könyvtár) nem egyezett: Mezőszemere,
Nagyvisnyó, Hevesvezekény, Nagyréde, Tarnazsadány, Egerbakta, Petőfibánya, Mátraballa.
A könyvtáros személyi változást nem jelentették a következő településeken: Andornaktálya, Adács, Tarnazsadány,
Karácsond, Sarud, Dormánd, Kerecsend, Maklár, Mezőszemere, Hevesvezekény, Hort, Fedémes, Mátraballa,
Egerfarmos.

Akkreditált képzések
Hagyományos és számítógépes formai feltárás
A továbbképző tanfolyam célja, hogy tegye lehetővé a résztvevők számára korábban tanult ismeretek felfrissítését, a
régi és az új katalogizálási elvek közötti különbségtételt és összefüggések felismerését. A 90 órás tanfolyam részvételi
díja: 60 000 Ft.
A tanfolyam pedagógus-továbbképzésben is akkreditált programjának engedélye lejárt, ezért iskolai könyvtárosok
számára nem indítjuk. A következő tanfolyam időpontjai: 2006. március 13-14., 16., 17., 27-28., április 26-27-28.,
május 4-5. További információ: Varga Ildikó tel. 224-3821, e-mail ivarga@oszk.hu, Fejős László tel. 487-8643, e-mail:
sunt@oszk.hu

Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű
eszközökkel
A 90 órás képzés során a könyvtárosok felkészülhetnek a könyvtári ügyvitelben, szolgáltatásokban, kapcsolattartásban
és publikálásban előforduló dokumentumok szakszerű, igényes és esztétikus elkészítésére – egyszerű, elérhető
eszközök, programok használatával. Megismerkednek a kéziratgondozás alapelveivel (szöveg és ábra viszonya,
előkészítése, lektorálás, korrektúra), a tipográfia alapfogalmaival, a kiadványszerkesztés alapelveivel, az ebben és ehhez
alkalmazható kiegészítő eljárások, technikák használatával (szkennelés, fotó-és grafikakorrekció, színkezelés,
nyomtatás), a szöveg- és a professzionális kiadványszerkesztés eltéréseivel, és megtanulják az előadásokat kísérő
prezentáció készítésének módszereit, eszközeit. A tanfolyam díja 65 000 Ft.
A következő tanfolyam időpontjai: 2006. február 22-23-24., március 1-2-3., 16-17., április 5-6-7.
További információ: Fejős László; tel.: 487-8643; e-mail: sunt@oszk.hu
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A kettősfunkciójú könyvtárak új feladatai az iskolai
tankönyvellátásban
A tankönyvellátás könyvtári vonatkozásai
Azokban a települési könyvtárakban, amelyek iskolai feladatokat is ellátnak - 2004-től folyamatosan jelentkeznek a
tankönyvellátás könyvtári vonatkozásaival kapcsolatos problémák. Az érdekeltségnövelő támogatás adatai, illetve a
2005. évi statisztikai adatgyűjtés során azt tapasztaltuk, hogy a kettősfunkciójú könyvtárakban a tankönyvek
nyilvántartásának és szolgáltatásának nincs kialakult, egységes gyakorlata, a kollégák bizonytalanok az egyes
kérdések megoldásában.
Az alábbiakban Szakmári Klára: Tankönyvellátás és iskolai könyvtár1 c. írása lapján ismertetünk néhány lehetőséget,
javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a helyes szakmai gyakorlat kialakítását.
A kettősfunkciójú könyvtár iskolai feladatellátásában nagyon fontos szerepet kap a tanulás, tanítás segítése, ezért ott
mindig is voltak tankönyvek, segédkönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok. A könyvtárnak sajátos
eszközrendszerével szervesen illeszkednie kell az iskola alaptevékenységéhez, ellátási kötelezettségeivel,
szolgáltatásaival pedig elő kell segítenie az iskola pedagógiai programjának megvalósulását.
Magyarországon a 2003/2004. tanév volt az első, amikor a tanulói létszámhoz viszonyítva igen nagy arányban
jogosultak voltak a tanulók az ingyenes tankönyvre.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Jogszabályok határozzák meg azoknak a körét, akiknek
ingyenes tankönyvet kell biztosítani normatív támogatásból. Az ingyenesség biztosítását a legtöbb iskolában fedezet
híján nem tudják vállalni, ezért egyre több helyen az iskolától történő tartós tankönyv2 kölcsönzésével oldják meg.
Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból
kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére.
A 2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről kimondja: „az iskolákba így eljuttatott tankönyveket az iskola
könyvtárában, könyvtárszobában kell elhelyezni és könyvtári kölcsönzés útján kell a tanulókhoz eljuttatni.”
A tartós tankönyvek nyilvántartási kérdései
Hibás gyakorlat, hogy sok helyen az ingyenes ellátást szolgáló teljes tankönyv mennyiséget beleltározták, könyvtári
állományba vették.
- Ez a könyvtárost óriási adminisztrációs feladattal terheli: a tankönyveket leltározni kell, számmal, pecséttel
kell ellátni, szolgáltatni, a sérült, használhatatlan példányokat pedig selejtezni, állományból kivonni.
- A statisztikai adatszolgáltatásban ez jelentős állománynövekedést jelez, de nem jelenti a gyűjtőkörnek
megfelelő gyarapodási szükségletet, nem tükröz kiegyensúlyozott állományépítési gyakorlatot!
- A nagy összegű beszerzés téves adatként jelenhet meg az érdekeltségnövelő támogatás alapjául szolgáló
állománygyarapítási összegben, amelybe a teljes tankönyvmennyiség nem tartozik bele!
Javaslatunk
Mindenképpen el kell különítenünk az ingyenes tankönyvi ellátást a könyvtári ellátástól. „A jogszabály nem teszi
kötelezővé az ingyenes tankönyvek állományba vételét, úgy fogalmaz, hogy azok az iskola tulajdonába
kerülhetnek. A könyvtár állományába, így leltárba is csak a tanulói tankönyvtámogatás 25%-ának kell kerülnie,
de ennek nem kell kifejezetten tankönyvnek lennie”3 (Lehet tankönyv, szótár, atlasz, ajánlott, kötelező olvasmány,
elektronikus adathordozó is.)
1. Állandó könyvtári nyilvántartásba (egyedi és csoportos leltárkönyv) vételezzük be a tankönyvtámogatás 25%ának – jogszabály szerinti – könyvtári felhasználását: kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, kemény kötésű ajánlott és
kötelező olvasmányokat, CD-ket, CD-ROM-okat.4
Az állandó nyilvántartások adatai bekerülnek a statisztikai adatszolgáltatásba, be kell számítani a települési
önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásához jelenlett állománygyarapítási összegbe is.
2. Brosúra nyilvántartásba vételezzük a puha kötésű, kis értékű segédkönyveket, a könyvtári állomány részét képező
egyes tankönyveket, ingyenes tankönyveket.
Időleges nyilvántartásba kerülhet minden olyan dokumentum, amelyet a könyvtár átmeneti időszakra (legfeljebb három
évre) szerez be. Mivel állományba vételük eszközeiről, állományból való törlésük módjáról általános érvényű,
mindenkire kötelező előírás nincs, javasoljuk ezt a könyvtár szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni.
Szakmári Klára: Tankönyvellátás és iskolai könyvtár. = Korszerű könyvtár. Tanulmányok. Bp.: Raabe Kiadó, 2005.
Tartós tankönyv = az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben
használják. (Nem tartoznak ide a munkatankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok)
3
Szakmári, 14.p.
4
2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 7.§ 4. bekezdés
1
2
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Ilyen időleges nyilvántartásba kerülhetnek a tartós tankönyvek is. Ha a fenntartó előírja állományba vételüket, célszerű
külön füzetben - melyet előzőleg hitelesített az iskola ill. az önkormányzat - összesített (sommás) nyilvántartásba venni
őket. Így az egyedi azonosításhoz szükséges adatok mellőzhetők, az azonos időpontban, azonos módon, azonos helyről
beszerzett dokumentumok egyetlen tételként leltározhatók. Ezzel nem terheljük az egyedi leltárkönyvet sem, csoportos
leltárkönyvbe vételükre sincs szükség.
A könyvet elegendő lepecsételni és az időleges nyilvántartásba vétel számát feltüntetni.
E dokumentumok elhasználódásakor a törlés is egyszerű, a törlési jegyzőkönyv alapján az időleges nyilvántartásból
könnyen ki lehet vezetni ezeket a köteteket.
Javasoljuk, hogy hozzunk létre a könyvtárban egy elkülönített állományrészt, tankönyv-tárat. A tankönyv-tár egyre
bővülő tankönyv adatbázis, amely az ingyenes tankönyv ellátás alapjául szolgál. Az ingyenes tankönyvek ne
kerüljenek be a könyvtár leltárkönyveibe! Célszerű róluk tanévek és osztályok szerint füzetes nyilvántartást vezetni:
kik kapták, milyen tantárgyból, milyen tankönyvi számon. Kötelező aláírással igazolni az átvétel és a visszaadás tényét,
a kártérítési felelősség tudomásul vételét. Legyen pontos képünk arról, mely dokumentumból hány példány áll
rendelkezésre.
Alkossunk – a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként - tankönyv-tári szabályzatot.5 Ebben rögzítsük a
legfontosabb kérdéseket: a vonatkozó jogszabályokat, a gyarapítás elveit, a nyilvántartás formáit, a kezelésre,
elhelyezésre vonatkozó szabályokat és az ellátás felelőseit; a feltárás módját, mélységét; a kölcsönzés módját és
szabályait; a kártérítés rendjét; a törlés módját.
Az ingyenes tankönyvek nem képezik a könyvtári állomány szerves részét, a leltárkönyvekben nem szerepelnek,
ezért a nyilvános könyvtári statisztikai adatszolgáltatás (gyarapodás, törlés, tárgyévi állomány) soraiba sem
kerülnek be.
A fenti okból nem tekinthetők a települési önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatási igényének alapjául
sem.
Farkas Márta
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Felhasznált irodalom:
1.
2.

Hock Zsuzsanna – Rónyai Tünde: Tankönyv – kérdés könyvtáros szemmel. Bp.: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2005. 52 p.
Könyvtárpedagógiai füzetek 2.
Szakmári Klára: Tankönyvellátás és iskolai könyvtár. = Korszerű könyvtár. Cserelapos kézikönyv. Bp.: Raabe Kiadó, 2005.

Könyvajánló
Hock Zsuzsanna -Rónyai Tünde: Tankönyv - kérdés könyvtáros szemmel. Budapest, FPI,
2005 (Könyvtárpedagógiai füzetek 2.)
A sorozat második részeként megjelent füzet nélkülözhetetlen és hasznos segédlete a tankönyvellátás
iránt érdeklődő könyvtáros tanárok, pedagógusok és az iskolavezetés számára, hiszen a kiadvány
elsősorban az iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő tankönyvvel kapcsolatos problémakört körüljáró
jogszabálygyűjtemény. A füzetben található magyarázatokkal, értelmezésekkel ellátott jogszabályok
segítségével, a felmerülő kérdések nagy része megválaszolásra kerül és átláthatóbbá, szabályozhatóbbá
válik az iskolák, illetve könyvtáraik számára az ellátás folyamata, tisztázódnak a tankönyvellátás
iskolai könyvtári vonatkozásai. Ára: 1000,-Ft


Tóth Viktória: Így is lehetne.
Budapest, FPI, 2005 (Könyvtárpedagógiai füzetek 1.)
A sorozat első füzete az iskolai könyvtárak és könyvtáros tanárok módszertani lehetőségeit tekinti át
azzal a céllal, hogy az érintett iskolák megfeleljenek a kor igényeinek, és megnyerjék a diákokat. A
szerző bemutatja a könyvtárpedagógiai programot, a programmal kapcsolatos jogi és tartalmi
szabályozás specifikus területeit, a különböző szervezési feladatokat, a program bevezetésének tapasztalatait. Ára: 1000,-Ft
A kiadványoknak helye van minden kettős funkciójú, ill. iskolai könyvtárban. Beszerezhetők a KELLO-nál, valamint a Fővárosi
Pedagógiai Intézetben.


KINCSESTÁR - KÖNYVTÁRI JÁTÉKOK
Kincsestár. A sorozatcím játékos, rejtélyes, titkokat őrző. A grafikusművész által megálmodott külső borító élénk
színei és játékos betűi már sejtetik a tartalmat. S ha valakinek még nincsenek komoly tapasztalatai Meseországban, a
kincskeresésben, annak segít az alcím: Könyvtári játékok.
A Kincsestár a kecskeméti Katona József Könyvtárban született. Olyan közösségi játékok, évtizedes múltú
rendezvények, művelődési játéksorozatok dokumentumait tartalmazza, amelyek módosítás nélkül vagy kisebb-nagyobb
egyszerű átalakítással az ország bármely településén alkalmasak lehetnek a gyermekkorosztály értelmes
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foglalkoztatására. A játékok részese lehet az iskola, a szakkör, az osztály éppen úgy, mint egy könyvtár kisközössége
vagy a magányos "könyvmoly" a szobasarokból.
A kiadványsorozatot elsősorban a városi könyvtárok gyermekkönyvtárosainak, a községi és az iskolai könyvtárosoknak
szánjuk, de reméljük, találnak benne megvalósítható ötleteket a játékos kedvű pedagógusok, klubvezetők és a szülők is.
A sorozat kötetei: Meseország, Táltos-próba, Könyvtársasjáték, Kincses tarisznya, Kincskeresők
A Kincsestár köteteinek ára: 1 500 Ft/db + postaköltség. A sorozat együttes ára: 6 500 Ft + postaköltség
Megrendelhető a következő címen: Katona József Könyvtár 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. vagy elektronikus úton
http://www.kjmk.hu/kincs.asp .

Könyvtáros asszisztens képzés
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a már többéves hagyományokhoz híven újra elindítja 2006. szeptemberétől
- megfelelő számú jelentkező esetén - könyvtáros asszisztens képzését. Az intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központnál rögzített nyilvántartási száma: 10-0157-04. OKJ azonosító: 52842201
A könyvtáros asszisztens képzést a 11/2004. (IV.14.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete 11. sorszáma alatt kiadott
szakképesítés szakmai követelményeinek megfelelően végezzük. A rendelet értelmében a nem könyvtárban dolgozó
hallgatók a képzés ideje alatt 120 óra könyvári gyakorlatot teljesítenek. A tanév 2007. júniusában záróvizsgával zárul.
A képzési költség 75 000,- 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), 2006.
augusztus 25-ig lehet.

Nyelvek Európai Napja
„…a világ tárt karokkal fogad minket, és bármit el tudunk érni, amit csak akarunk…”
Darvai Dorottya (16 éves) Kossuth Zsuzsa Gimnázium Eger
A Nyelvek Európai Napja alkalmából könyvtárunk idegen nyelvi részlege pályázatot hirdetett 13-14 és 15-18 éves
diákok részére. A Nyelvek Európai Napja célkitűzéseivel összhangban a pályázatnak tükröznie kellett, hogy a pályázó
életében a nyelvtanulás jelentős helyet foglal el, a nyelvtudást fontosnak tartja, tiszteli Európa nyelvi és kulturális
sokszínűségét. Felhívásunkra közel 30 pályázat érkezett. A legjobb fogalmazások olvashatók honlapunkon, valamint
kiállítás formájában január 24-től február végéig megtekinthetők a könyvtár előterében.
A pályázat díjazottjai a következők:
Lőcsei Viktor, Perge László, Simon Ádám
Lovász Katalin és Farkas Éva
Sári Patrícia
Mező István

Mikszáth Kálmán Általános Iskola Erdőtelek
Dobó István Gimnázium Eger
Széchenyi Általános Iskola Füzesabony
Neumann János Gimnázium Eger

Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek.

Friends Forever
Első osztályos koromban kezdtem el angolul tanulni. Szerettem már akkor is. Kedves tanárnőm volt, így megkedveltem
a nyelvet. Az órákon sokat játszottunk angol nyelvi játékokat és énekeltünk is. Később, amikor az iskolában angol
verseny volt, jó eredményeket értem el a fejtörő és a fordítási feladatokban. Tavaly, nyolcadikos koromban is indultam
az angol nyelvi versenyeken. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban kilencedik, a Neumann János Gimnáziumban pedig
negyedik helyezést értem el. Végül a Dobó István Gimnázium angol tagozatát választottam. Itt ugyanis magas
óraszámban tanulhatom az angolt és heti három órában az olaszt. Egyre többen választják a francia és olasz nyelveket is
az angol és a német mellett. Az utóbbi kettőt azért, mert ezt a kettőt beszélik a legtöbben a világon. Az olaszt könnyű és
dallamos nyelvnek mondják, a francia meg nagyon szép, de nehéz. Olaszországba sokan utaznak nyaralni, így nem árt
az olasz nyelv tudása az ottani eligazodáshoz. Remélem, a gimnázium évei alatt jól megtanulok olaszul, és tudok majd
beszélgetni az olasz emberekkel, ha egyszer mi is ott nyaralhatunk.
Franciaország is vonzza a turistákat, és aki tud franciául, mindenképp el akar jutni oda. Én is szeretnék egyszer majd
Párizsba utazni. Egyelőre még csak a Római és Júlia francia nyelvű musical hallgatásával ismerkedhetek ezzel a
gyönyörű nyelvvel, de talán később lesz lehetőségem tanulni is, ha főiskolás vagy egyetemista leszek. Néhány francia
kifejezést már a balett órákon is hallottam, mert Irina tanárnő franciául mondta a lépéseket, hiszen a balett nyelve
francia. Eleinte pedig oroszul számolt nekünk, mert Ukrajnából érkezett. Szükségesnek tartom a nyelvek tanulását, mert
a nyelvvizsga letétele pontot jelent a felvételinél. Számomra azonban nemcsak a továbbtanulás miatt fontosak a
nyelvek, hanem mert így külföldön is tudok kapcsolatot teremteni. Nagyon szeretek új ismerősöket, barátokat találni.
Érdekelnek a más országokban élő fiatalok szokásai, hobbijai. Fontosnak tartom az országok kultúrájának,
hagyományainak megtartását, mert így színesebb a világ, aminek minden része különböző és így bárhová utazom, mást
és mást ismerhetek meg. Mások az emberek, a szokások, az ételek, az öltözködés, az épületek, az ünnepek. Szeretek
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utazni, múzeumokat, városokat, nevezetességeket, szép tájakat nézni. Két külföldi levelezőtársam van. Az egyik angol,
Georginának hívják, a másik belga és Sara a neve. Velük már évek óta tartom a kapcsolatot. Az angol barátnőmmel úgy
ismerkedtem meg, hogy abba az iskolába, ahol édesanyám tanít, karácsonykor csomagok érkeztek Angliából egy
segélyprogramon keresztül, hogy a szegényebb családok gyerekei is kaphassanak ajándékot. Az a lány, aki Georgina
csomagját kapta, nem akart levelezni, így anyukám a címet elhozta, és én írtam neki. Azóta levelezünk. Fényképeket
küldött az osztályáról és az iskolájáról, testvéréről és a szüleiről, kedvenc nyuszijáról és a városukról. Egyre többet
tudtunk meg egymásról. Ő és szülei is egyre kíváncsibbak lettek Magyarországra, így meglátogattak bennünket.
Először Budapesten töltöttek pár napot, azután jöttek Egerbe. Egy hétig voltak itt. Jól érezték magukat, szívesen sétáltak
velünk Eger hangulatos kis utcáin. Legjobban a vár és a török fürdő tetszett nekik. Érdeklődve kóstolták meg a
magyaros ételeket, különösen a paprikával készülteket szerették. A következő nyárra, pedig minket hívtak meg.
2003 nyarán így Londonba utaztunk. Georgináék Twickenhamben, London egyik külvárosi, zöldövezeti
részében élnek, a Temze egyik ágának a közepén, egy szigeten. Negyven család lakik ott. Mi is egy hetet töltöttünk
náluk. A házuk tipikus angol ház elő- és hátsó kerttel, két szinttel, tágas nappalival, modern konyhával, sok fürdő-és
hálószobával. A hét során a közös étkezések alatt rengeteget beszélgettünk és mi is végigkóstoltuk a hagyományos
angol ételeket. Nekem legfurcsább a sajtos-csokis desszert volt, a „trifle”-t viszont megszerettük, azóta anyukám már
itthon is sokszor készített. Egyik este pedig egy kis indiai étterembe hívtak meg bennünket. Ízlettek a különleges, csípős
ételek és a furcsa, lapos „kenyér”. Az angol családdal közösen néztük meg London nevezetességeit, amelyek nekem
nagyon tetszettek. Legérdekesebbnek számomra a Tower és a Madame Tussaud’s panoptikum bizonyult. Georginával a
viaszszobroknál együtt fényképezkedtünk, a „horror – alagútban” pedig együtt sikítottunk. A metrón és az emeletes
buszokon hamarosan megszoktuk, hogy útitársaink a legkülönbözőbb nemzetekből kerültek ki és a bőrszínük is sokféle
volt. Jól megfértünk egymással, mindenki udvarias és segítőkész volt, bármerre jártunk.
A másik levelezőtársamat nyaraláskor ismertem meg Bükfürdőn. Mindketten szeretjük a lovakat, és a
lovardában ugyanannál a lovásznál lovagoltunk, azután nyaralás végén címet cseréltünk. Ő Sara és Gentben él. Azóta
egyik évben ők nyaralnak nálunk, a másikban pedig mi utazunk hozzájuk. Így már kétszer jártam Belgiumban. Ők a
flamand részen élnek, így holland az anyanyelvük. Legnagyobb meglepetésemre valamennyit magyarul is tudnak. Mint
kiderült, Gentben flamand – magyar baráti nyelvklub működik. Sőt, gulyást is főznek! Viszonzásul mi is igyekeztünk
hollandul tanulni, hamarosan tudtunk köszönni és köszönetet mondani. Ennek akkor is hasznát vettük, mikor közösen
egy napot Hollandiában a tengerparton töltöttünk. A belga és a holland embereket is kedvesnek, udvariasnak találtam,
akiknek ráadásul még jó humoruk is van. Sokat nevettünk! Viszontlátásra, azaz „Tot ziens” búcsúztunk, mikor véget ért
a szünidő. Ezen a nyáron Prágában nyaraltunk, ahol megint egy számomra új nyelvvel találkoztam, a Károly hídon és a
várban pedig valóságos nyelvi kavalkádba csöppentem. Szerencsére sokan beszéltek angolul. Az ott töltött hét sem telt
nyelvi élmények és emlékek nélkül. A második naptól már tudtam cseh nyelven köszönni, „Prosím”-ot, „Dékuji vam”ot mondani, és a villamoson is felismertem már a következő megálló nevét. A moziban sikerült megnéznem a Batman
új filmjét angolul, cseh felirattal. Szokatlan élmény volt! Az is természetesnek tűnt, hogy a panzióban a szomszédos
család mindig mosolyogva, de „Bon jour”-ral válaszolt a mi „Good morning” üdvözletünkre. Franciaországban
átutazóban ugyanis már tapasztaltuk, hogy nem szívesen szólalnak meg angolul. Nagyon örülök, hogy a levelezés és a
véletlen során jó barátokra találtam és segítségükkel eljuthattam olyan országokba is, ahová különben biztosan nem
mehettem volna. Szívesen nézegetem a sok-sok fényképet az együtt töltött napokról és a megismert gyönyörű
városokról. Mindannyian őrizzük a közös élmények emlékét, a megtanult szavakat, mondatokat. Leveleket, e-maileket
és képeslapokat küldünk egymásnak egész évben. Karácsonyra pedig apró meglepetéseket. Így kóstolhattam meg
például az angol karácsonyi pudingot és a belga csokit, próbálhattam ki a „Christmas cracker”-t és csodálhattam meg a
híres brüsszeli csipkét. Mikor júliusban a Londonban történt robbantásokról hallottunk, felhívtuk barátainkat.
Szerencsére nem történt semmi bajuk, mégis eltűnődtem: talán soha nem merek már úgy utazni a londoni metrón, mint
2003-ban? Talán legközelebb majd én is gyanakodva nézek a mellettem ülőre és a bőrszínére?
Szeretném, ha nem így lenne!
Lovász Katalin
Dobó István Gimnázium 9. C

?

Kedves Kolléga!
Ha bizonytalan abban, hogy a könyvtári nyilvántartásokat hogyan kell vezetni, könyvek
szakjelzetét megállapítani, a könyvtári adminisztrációt pontosan végezni – ha bármilyen szakmai
jellegű problémája van – forduljon bizalommal a megyei könyvtár módszertani osztályának
munkatársaihoz!
Kérdéseit várja: Tőzsér Istvánné Andrea és Farkas Márta a 36/517-576-os telefonszámon, illetve
a tozser@brody.iif.hu és fmarta@brody.iif.hu e-mail címen.
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„SZOMSZÉDOLÁS”
Észak-Magyarország, Dél-Alföld és az Észak-Alföld Régió községi könyvtárosainak találkozója
Helyszínek: Községi Közkönyvtár Tószeg, Művelődési Ház Tószeg, Turisztikai és Szabadidő Központ Szolnok
Időpont:
2006. március 30 – március 31.
Részletes program:
2006. március 30.
Helyszín: Községi Közkönyvtár, Művelődési Ház Tószeg
9.00 – 11.00
Regisztráció, ismerkedés a településsel, könyvtárral
11.00 - 11.30
Köszöntők: Papp István Tószeg polgármestere, Bertalanné Kovács Piroska VFMK igazgató
11.30-12.00
Tószeg bemutatása videofilm, képek vetítésével
12.00 - 13.00
Ebéd
13.00-14.30
Észak-Magyarország Régió 6 községi könyvtárosának előadása
14.30-14.45
Szünet
14.45-16.15
Dél-Alföld Régió 6 községi könyvtárosának előadása
16.15-16.30
Szünet
16.30-18.00
Észak-Alföld Régió 6 községi könyvtárosának előadása
18.00-20.00
Utazás a szolnoki szálláshelyre
20.00-24.00
Vacsora, kötetlen beszélgetés
2006. március 31.
Helyszín: Turisztikai és Szabadidő Központ Szolnok, Tiszaliget
7.00-8.00
Reggeli
8.00-9.15
Észak-Magyarország Régió 3 megyei könyvtárosának előadása
9.15-9.35
Szünet
9.35-10.50
Dél-Alföld Régió 3 megyei könyvtárosának előadása
10.50-11.10
Szünet
11.10-12.25
Észak-Alföld Régió 3 megyei könyvtárosának előadása
12.25-13.10
Könyvtári Intézet munkatársának előadása
13.10Ebéd
14.10 Látogatás a szolnoki Megyei Könyvtárba, Damjanich Múzeumba, hazautazás

Jelentkezési lap
Név:
Munkahely neve, címe:
Elérhetőség – e-mail:
Telefon:
Részt kívánok venni- márc. 30-i és 31-i programokon
Márc. 30-i programokon
Márc. 31-i programokon
Látogatás a Verseghy F. Megyei Könyvtárba
Kérek ebédet: március 30-án
március 31-én
Vacsorát március 30-án
Reggelit „
31-én
Szállást március 30-án
Egy szobában kérek elhelyezést …………….…………-al.
Regisztrációs díj: 1800.-Ft (helyszínen fizetendő)
Számlát kérek: igen, a fenti címre (ettől eltérő számlázási cím):
Nem
A válaszokat kérem olvashatóan írni, illetve aláhúzni.
A jelentkezési lapok visszaküldhetők az alábbi címekre:
Községi Közkönyvtár 5091 Tószeg, Pf. 3.
tkv@t-online.hu
fax: 56/430 058
Érdeklődni a fenti e-mail-en és az 56/586 445-ös telefonon lehet. Jelentkezési határidő: 2006. március 20.
Mindenkit szeretettel vár a szervezők nevében is Siposné Nagy Julianna könyvtárvezető.
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Jogszabályfigyelő
Múzeumlátogatási igazolvány
A Kulturális Közlöny 2005. december 30-án megjelent 27. számában közlemény tájékoztat a muzeális intézmények
díjmentes látogatását biztosító igazolásról: a nemzeti kulturális örökség minisztere úgy döntött, hogy a szóban forgó,
jelenlegi belépõkártyák érvényességének határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja (a közlemény teljes
szövegét ld. a levél végén). Kérjük, hogy a kilépett/nyugdíjba vonult/adott munkahelyrõl eltávozott kollégák lejárt,
érvénytelen kártyáit a NKÖM-nek a Kulturális Közlöny 2002. évi 23. számában megjelent tájékoztatójában
rögzítetteknek megfelelõen szíveskedjenek visszajuttatni a Könyvtári Intézetbe (1827 Bp.). Új kártyák igénylésére a
korábbi módon és feltételek mellett szintén az Intézetnél (KI Oktatási Osztály Dr. Hangodi Ágnes, tel.: 06-1-2243-821,
e-mail: hangodi@oszk.hu) van lehetõség.
Tájékoztató a muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról
A 115/2004. (IV. 28.) Korm.rendelet tavaly május 1-jei hatállyal módosította a muzeális intézmények látogatóit
megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.rendeletet, lehetõvé téve az állami múzeumok állandó
kiállításainak ingyenes látogatását. Európai uniós tagságunkból fakadó kötelezettségeink azonban további
változtatásokat írnak elõ, amelyek kidolgozása és egyeztetése most folyik. A jogszabály 2. § (1) bekezdése e) és F)
pontja alapján kiadott, 2005. december 30-ig érvényes díjmentes állandó múzeumi belépõkártyák cseréjére azonban
csak ennek elfogadása után kerülhet sor; ezért a nemzeti kulturális örökség minisztere úgy döntött, hogy a szóban forgó,
jelenlegi belépõkártyák érvényességének határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja. Az új belépõkártyákat a
minisztérium már az Európai Unió elõírásai szerint módosított rendelet alapján, 2006 folyamán fogja elkészíttetni és
elosztani; addig a mostani példányok maradnak használatban. Egyben felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a
változás a belépõkártyák szoros elszámolásának rendjét, használatuk szabályait nem érinti; az NKÖM azokra
vonatkozó, a Kulturális Közlöny 2002. évi 23. számában megjelent tájékoztatója továbbra is érvényben marad.

Normatív támogatás
2005. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
23.Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1166 forint/fő
A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.
24.Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 754 900 forint/megye,
főváros, 394 forint/fő
A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a megyei/fővárosi
önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és
a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE
Kedves Kollégák!
Elérkezett a 2006. évi tagdíjfizetés ideje. A tagdíjfizetések egyszerűsítése érdekében közöljük szervezetünk címét és
számlaszámát, ahová banki átutalással is lehet tagdíjat befizetni. A Heves Megyei Szervezet éves egyéni regisztrációs
díja legalább 4000,-Ft. Az országos szekciókba további regisztrációs díjat kell fizetni.
Befizetési határidő: 2006. március 31.
Az MKE új tagnyilvántartási rendszerének kiépítéséhez minden régi tagtársunktól kérjük az adatmódosító nyomtatvány
kitöltését, amely honlapunkról is letölthető. Kérjük, a kitöltött lapokat aláírva, tagkártyaszámmal ellátva 2006. március
31-ig küldjétek vissza.
Címünk: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: 36/516-632
Bankszámla vezetés: Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet, számlaszám: 61500073 - 10300985
Az MKE Heves Megyei Szervezete várja új tagok jelentkezését. Szervezetünkről információ, a programjaink,
jelentkezési lap egyesületi oldalunkról letölthető az alábbi címről: http://www.brody.iif.hu/mke/index.htm
Guszmanné Nagy Ágnes elnök, Farkas Márta titkár
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