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XV. évfolyam, 2. szám  (47.)          A Heves megyei könyvtárosok lapja         2006. június 
  

Felhívás a Népmese Napja 

megrendezésére 2006. szeptember 30-án 
 

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban 

tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük 

meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, 

értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!  

 

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a 

népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy 

folytassuk a 2005-ben elindult kezdeményezést, amely szerint, minden év szeptember 

30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját, a Népmese Napjaként tiszteljük. A 

Népmese Napjának 2006-os központi rendezvényét Békéscsabán szervezzük meg, de a 

tavalyi nagysikerű megmozduláshoz hasonlóan idén is szeretnénk országossá bővíteni 

a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével 

foglalkozó szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy 

ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más 

népek meséi felé.  

2006. szeptember 30. szombatra esik. Kézenfekvőnek látszik, hogy ezt a véletlent 

tudatosan fordítsuk a magunk javára, s idén a gyerekek melletti legfontosabb 

“célcsoportjainkat” a leendő és gyakorló szülőket, nagyszülőket szólítsuk meg. 

Hívogassuk, bátorítsuk őket a csatlakozásra, a mesék élvezetes hallgatására, 

megtanulására, örömteli elmondására! 

 

Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg 

mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a 

mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék 

lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, 

vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő 

pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat. 

Baráti szeretettel kérünk minden kedves, ez ügyben elkötelezett kollégánkat, 

hogy csatlakozási szándékát és e-mail címét jelezze Nagy Júliának 

(julianagy@gradatio.hu vagy julia.nagy@tokaj.hu), honlapunk (www.hunra.hu) 

szerkesztőjének, aki az akció létét s az e-mail, illetve az esetleges egyedi 

honlapok segítségével, annak tartalmát ugyancsak visszakereshetővé, 

megismerhetővé teszi minden érdeklődő számára. Segítsük, bátorítsuk egymást 

az ötletek, a módszerek nyilvánosságával!  
 

Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket! 
 

Budapest, 2006. április 24. 
 

 

a Magyar Olvasástársaság tagsága  
 

mailto:julianagy@gradatio.hu
mailto:julia.nagy@tokaj.hu
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BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 
 

 „Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres megvalósításához, a napjaink információra és tudásra alapozott 

társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosítja. Az iskolai 

könyvtár a tanulókat permanens tanulási képességekkel fegyverzi fel, és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy 

felelős állampolgárokként éljenek.” (Könyvtári Levelező/lap. 2000. 4. sz. 4. p.) 

Az iskola olyan társadalmi értékű intézmény, amely az emberi képességeknek tudatos, rendszeres, szervezett, intenzív 

fejlesztését szolgálja. Az oktatási intézmények elképzelhetetlenek könyvtár nélkül, amely napjainkban olyan 

forrásközponttá kell váljon; amely sokoldalúan fejleszti az ifjúságot, s képessé teszi arra, hogy igényeinek megfelelően 

válogasson a rendelkezésére álló dokumentumokból. Az iskolában olyan emberek nevelése a cél, akik sikeres tanulási 

stratégiával használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulásuk során.  

A tanulók képességeinek fejlesztése terén elsajátítandó értékek között a könyvtárhasználati képesség együttes 

fejlesztése is szerepet kaphat olyan módon, hogy az önművelési szokások kialakítása terén nagy hangsúlyt helyezünk a 

többkönyvűség, a szellemi munka technikájának tanítása (néma szövegértő olvasás, a tanulás tanulása) a különböző 

információs csatornákon a diákokhoz eljutó ismeretek feldolgozása közben. Célként megjelenhet, hogy a diákok 

váljanak képessé arra, hogy mindezzel olyan alkalmazói tudásra tegyenek szert, amely egyéni problémájuk, kérdéseik 

sikeres megoldásához vezetheti el őket. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. 

Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel 

arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. (NAT 2003. 

Kiemelt fejlesztési feladatok. Tanulás) Iskolánk tanulói évente négy könyvtárhasználati órán vesznek részt. Az 

elemistákkal való foglalkozás során legfőbb célom a pozitív attitűd kialakítása a könyvvel, az olvasással kapcsolatban. 

Csillogó szemmel, nagy érdeklődéssel kapcsolódnak be a kicsik ebbe a tevékenységbe. A mese-és versolvasás 

rendszeressé válik ebben az életkorban. 4. osztálytól fogva a kézikönyvek használatának módját sajátítjuk el, hiszen a 

lexikonok, szótárak használatára szükségük van először a magyarórákon, majd minden tantárgy mélyebb megértéséhez. 

A felső tagozatban koncentrikusan bővülő körökben mélyítjük ezt képességet, s felhasználjuk a kézikönyveket 

többlépcsős referenszkérdések megoldásához. A Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyt évek óta meghirdetik a 7-8. és 

9-10. osztály számára. Gondolkodtató feladatsorok állnak a résztvevők előtt. Számot kell adniuk általános könyv-és 

könyvtártörténeti ismeretekből írásban, kapnak egy feladatsort egy adott témában, amikor a magukkal hozott könyvben 

eligazodva kell kérdésekre válaszolniuk; s a kommunikációs képességüket, a kreativitásukat méri a többlépcsős 

referenszkérdés megoldása szóban a zsűri előtt.  

Évek óta lelkesedéssel és izgalommal készül 1-1 diákunk a megyei versenyre, amit nagy szakértelemmel rendez meg a 

gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár. Tavaly és az idén is kimagasló eredményt ért el ezen a versenyen Felföldi 

Rita. Az első helyezés jutalma a részvétel az országos döntőn. Az két fordulóból áll: egy írásbeli feladatsort oldanak 

meg a megyei legjobbak márciusban, majd áprilisban hívják a szóbeli döntőre az élenjárókat. A feladattípusok 

ugyanazok, mint a megyei fordulón, ám itt már mindenki más-más kérdéssorra válaszol. Nagy örömünkre szolgál - 

könyvtárostanároknak az ország minden részéből - látni a tanítványaink lendületét, könyvszeretetét, igényességét, 

kreativitását. A legnagyobb öröm persze akkor ért engem, amikor világossá vált számunkra a végeredmény.  

Felföldi Rita, az iskola 10. osztályos tanulója az országos verseny győztese lett! Hatodikos kora óta vesz részt a 

megyei fordulókon – egyre előkelőbb helyet kiharcolva ott -, s tavaly az országos megmérettetésen 5. lett, az idén pedig 

felállhatott a dobogó felső fokára. Az elvetett mag szárba szökkent… 
 

Példaképül állítom őt a többiek elé, bizonyítva azt, hogy a kitartó, fegyelmezett munka az egész személyiséget fejleszti, 

s meghozza gyümölcsét. 

Csatóné Poczok Katalin könyvtárostanár,  „Sancta Maria” Leánygimnázium Eger 
 

 

 
„Hiába, ingyen nem adódik semmi, 

Nagyon magasra kellett érte menni. 

A hátizsákom felhorzsolta vállam, 

A szeges cipő feltörte a lábam, 

A botom eltört, újat kellett vág 

Lélegzet nélkül sokszor meg-megállni. 

Törpefenyő, boróka megakasztott, 

Fejem fölött a végtelen virrasztott, 

Szomszédságomban villámok cikáztak, 

A sziklák – mint én – hol éltek, hol fáztak, 

Hullott a lelkem vére,- verejtéke -, 

De feljutottam – s megérte, megérte.” (Reményik Sándor) 

 

 

Felföldi Ritának (a képen középen) és felkészítő tanárának Csatóné Poczok Katalinnak gratulálunk a nagyszerű 

eredményhez! (A szerk.) 
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Pályázat 
 

Hagyományos közművelődési tevékenység támogatása 
 

 

Kiíró: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 

Cím: 1031 Budapest Vigadó tér 2. Telefon: 318-4843; 317-5176 E-mail: iroda@msza.hu Web: www.vigado.hu 

Határidő: 2006. 04. 01., 2006. 10. 14. 

Pályázhat: civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintű művelődési intézmények, könyvtárak, 

faluházak 

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. 

- Figyelembe véve, hogy a 2006-os esztendő Bartók Béla és az 1956-os forradalom évfordulója. 

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintű művelődési intézmények, 

könyvtárak, faluházak. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak. 

Nem pályázhatnak gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények, közalapítványok, 

valamint olyan szervezetek, 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: 

1. 2006. február 14-től 2006. április 1-jéig. Pályázatok elbírálása 2006. május 3. 

2. 2006. szeptember 2-től október 14-ig. Pályázatok elbírálása 2006. november 15. 
 

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. 

Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról 

(http://www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén 

(1369 Budapest, Pf. 329) felbélyegzett válaszboríték megküldésével. 
 

A pályázat részvételi díja 4000 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.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752 E-mail: 

iroda@msza.huhttp://www.vigado.hu 

 

mailto:iroda@msza.hu
http://www.vigado.hu/
http://www.vigado.hu/
mailto:iroda@msza.hu
mailto:iroda@msza.hu
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Képzés, továbbképzés 
 

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. 
 

PÉNZRE VÁLTHATÓ TUDÁS INGYEN 
 

EU által támogatott, Magyarországon akkreditált, gyakorlatcentrikus képzés Egerben, amelyen a résztvevők 

elsajátíthatják a projekttervezés és a projektmenedzsment technikáit, módszereit, felkészülhetnek a sikeres pályázatok 

elkészítésére, illetve a kapcsolódó koordinációs és menedzsment feladatok eredményes elvégzésére.  
 

Magyarország az Európai Unió tagjaként 2007 és 2013 között előreláthatólag több mint hatezer milliárd forintnyi 

közösségi fejlesztési támogatásra lesz jogosult. A hazai saját erővel együtt ez a hétéves időszak minden napján több 

mint hárommilliárd forint fejlesztési forrás hatékony felhasználását teszi lehetővé.  
 

Mi szeretnénk, ha ebből a hatalmas összegből minél több jutna Heves megyébe! És Ön? Az Ön szervezetének, 

intézményének nincs szüksége több pénzre, újabb forrásokra? Azt hiszem, tudjuk a választ. Használja tehát ki 

ezt a lehetőséget, jöjjön el, vagy küldje el munkatársát képzésünkre.  

Egy felkészült szakember segítségével akár meg is háromszorozhatja sikeres pályázatainak számát! Sőt! Most még 

többet nyerhet, hiszen a képzés teljes díját az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Kormány a Regionális Operatív 

Fejlesztési Program 3.1.2 intézkedése keretében közösen átvállalja. 
 

A jelentkezők számától függően folyamatosan indul a Pályázatírási Ismeretek képzés. 

PROJEKTTERVEZÉS, PÁLYÁZATÍRÁS, PROJEKTMENEDZSMENT, 

mint a sikeres forrásbővítés legfontosabb eszközei és módszerei témakörökre koncentráló, 200 órás tanfolyamainkra 

azok a magánszemélyek jelentkezhetnek, akik: 

 Önkormányzati képviselők, választott tisztségviselők (köztisztviselő nem) 

 Területfejlesztési intézmények alkalmazottai  

 Önkormányzati szervezetek alkalmazottai (pedagógusok, kulturális szakemberek, stb.) 

 Vállalkozókat támogató szervezetek alkalmazottai    

 Civil szervezetek munkatársai (alkalmazottak és rendszeres munkát végző önkéntesek) 
 

Címünk: sPrinter Stúdió Kft. Eger, Széchenyi u. 58. 

A további részletekért hívja munkatársunkat, Molnár Józsefet  a 36/411-811 vagy a 20-234-8989 telefonszámon, illetve 

tanulmányozza a a VÁTI Kht. weboldalát (www.vati.hu), amelyen nem csak bővebb információkat találhat, hanem az  

Internetes felületű, e-ügyintézés alapú jelentkezési rendszert is. 
 

Várjuk mielőbbi jelentkezését e tanfolyamunkra, de figyelmébe ajánljuk további képzéseinket is melyek között 

megtalálható pl. a pedagógusok és köztisztviselők számára akkreditált ECDL program is.  
 
 

BÁB-, DRÁMA- ÉS MÉDIAPEDAGÓGIA KÖNYVTÁROSOKNAK 
FAT-lajstromszám: PLM-99 
 

A program célja olyan könyvtári, ill. egyéb közgyűjteményi területeken dolgozó szakemberek - különösen 

gyerekkönyvtárosok - gyakorlati továbbképzésének megvalósítása, akik alapszintű művészetpedagógiai munka 

kialakítására is vállalkoznak. Megismerkednek a drámapedagógia elvi és gyakorlati alapjaival, ezen belül a művek és 

sorsok megközelítéséhez szükséges elemző és feldolgozó technikákkal. Része a képzésnek a bábjátszás és a 

médiapedagógia gyakorlati ábécéje is. A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap, részvételi díj: 50.000,- Ft A tanfolyam helyszíne: 

„Leonardo da Vinci ház" Drámatéka (1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 41. fszt. 3.) 
 

A következő tanfolyami időpont: 2006. szept. 18-19-20-21., okt. 16-17-18-19. 

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; e-mail: hangodi@oszk.hu 

http://www.vati.hu/
mailto:hangodi@oszk.hu
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Pályázati eredmények 
 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Heves megyei adatai 2006 

No. Település Önkormányzat hivatalos  neve Könyvtár neve Támogatás  

(ezer Ft) 

1 Abasár Abasár Község Önkormányzata Községi Könyvtár 56 

2 Aldebrő Aldebrő Község Önkormányzata, Tófalu 

Község Önkormányzata 

Általános Művelődési Központ Könyvtára 52 

3 Andornaktálya Andornaktálya Települési 

Önkormányzata 

Községi és Általános Iskolai Könyvtár 93 

4 Apc Apc Község Önkormányzata Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 31 

5 Átány Átány Község Önkormányzata Művelődési Ház - Könyvtár 24 

6 Atkár Atkár Község Önkormányzata Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár 44 

7 Balaton Balaton Község Önkormányzata Községi Könyvtár 124 

8 Bekölce Bekölce Község Önkormányzata József Attila Községi Klubkönyvtár 14 

9 Bélapátfalva Bélapátfalva Község Önkormányzata Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 59 

10 Besenyőtelek Besenyőtelek Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Művelődési Ház 

Községi és Gyermek Könyvtár 
116 

11 Boconád Boconád Község Önkormányzata Községi Könyvtár Boconád 16 

12 Boldog Boldog Község Önkormányzata Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 56 

13 Detk Detk Község Önkormányzata Községi Könyvtár 89 

14 Domoszló Domoszló Község Önkormányzata Klubkönyvtár 103 

15 Dormánd Dormánd Község Önkormányzata Remenyik Zsigmond Községi és Iskolai 

Könyvtár 
11 

16 Ecséd Ecséd Község Önkormányzata Községi Könyvtár 58 

17 Eger Heves Megyei Önkormányzat Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 946 

18 Eger Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 1973 

19 Egerbakta Egerbakta Község Önkormányzata Egerbaktai Községi Könyvtár 20 

20 Egercsehi Egercsehi Község Önkormányzata Egercsehi Községi Könyvtár 15 

21 Egerfarmos Egerfarmos Község Önkormányzata Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 18 

22 Egerszalók Egerszalók Község Önkormányzata Községi Könyvtár 30 

23 Egerszólát Egerszólát Község Önkormányzata Községi Könyvtár 30 

24 Erdőtelek Erdőtelek Község Önkormányzata Erdőtelki Művelődési Ház és Könyvtár 46 

25 Feldebrő Feldebrő Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ. Községi és 

Iskolai Könyvtár 
73 

26 Felsőtárkány Felsőtárkány Község Önkormányzata Községi Közkönyvtár 69 

27 Füzesabony Füzesabony Város Önkormányzata Városi Könyvtár Füzesabony 155 

28 Gyöngyös Gyöngyös Város Önkormányzata Vachott Sándor Városi Könyvtár 762 

29 Gyöngyöshalász Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Gyöngyöshalászi Községi Közkönyvtár 19 

30 Gyöngyösoroszi Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár, valamint 

Művelődési Ház 
41 

31 Gyöngyöspata Gyöngyöspata Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár 83 

32 Gyöngyössolym

os 

Gyöngyössolymos Község 

Önkormányzata 

Községi és Iskolai Könyvtár 64 

33 Halmajugra Halmajugra Község Önkormányzata Községi Könyvtár 112 

34 Hatvan Hatvan Város Önkormányzata Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és 

Innovációs Központ 

448 

35 Heréd Heréd Község Önkormányzata Művelődési Ház és Községi Könyvtár 46 

36 Heves Heves Város Önkormányzata Városi Könyvtár 228 

37 Hevesaranyos Hevesaranyos Község Önkormányzata Községi Könyvtár 32 

38 Hort Hort Község Önkormányzata Községi Könyvtár 208 

39 Istenmezeje Istenmezeje Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár 51 

40 Ivád Ivád Község Önkormányzata Községi Könyvtár 17 

41 Kál Kál Nagyközség Önkormányzata Káli Általános Művelődési Központ Könyvtára 285 

42 Kápolna Kápolna Község Önkormányzata Községi és Általános Iskolai Könyvtár 45 

43 Karácsond Karácsond Község Önkormányzata Ady Endre Művelődési Ház, Községi és Iskolai 

Könyvtár 
36 

44 Kisköre Kisköre Nagyközség Önkormányzata Nagyközségi Könyvtár 115 

45 Kisnána Kisnána Község Önkormányzata Klubkönyvtár 15 

46 Kompolt Kompolt Község Önkormányzata Községi és Általános Iskolai Könyvtár 160 

47 Kömlő Kömlő Község Önkormányzata ÁMK Könyvtára 92 
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Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2006 

No. Település Önkormányzat hivatalos  neve Könyvtár neve Támogatás  

(ezer Ft) 

48 Lőrinci Lőrinci Város Önkormányzata Városi Kulturális Intézmény és Könyvtár 137 

49 Ludas Ludas Község Önkormányzata Ludas Község Könyvtára 13 

50 Maklár Maklár Község Önkormányzata Petőfi Emlékkönyvtár Maklár 43 

51 Markaz Markaz Község Önkormányzata Közösségi Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 79 

52 Mátraballa Mátraballa Község Önkormányzata Községi Könyvtár 23 

53 Mátraderecske Mátraderecske Község 

Önkormányzata 

Községi Könyvtár 28 

54 Mezőtárkány Mezőtárkány Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Mezőtárkány. 

Könyvtár 
46 

55 Mónosbél Mónosbél Község Önkormányzata Mónosbél Községi Könyvtár 15 

56 Nagyréde Nagyréde Község Önkormányzata Művelődési Ház és Községi Könyvtár 36 

57 Nagyvisnyó Nagyvisnyó Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Könyvtára 177 

58 Noszvaj Noszvaj Község Önkormányzata Községi Könyvtár 70 

59 Novaj Novaj Települési Önkormányzat Települési Közkönyvtár 18 

60 Ostoros Ostoros Község Önkormányzata Községi Könyvtár 17 

61 Parád Parád Nagyközség Önkormányzata Parád Nagyközség Könyvtára 46 

62 Pély Pély Község Önkormányzata Községi Könyvtár 42 

63 Pétervására Pétervására Város Önkormányzata Városi Könyvtár 121 

64 Petőfibánya Petőfibányai Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány Közkönyvtára 
97 

65 Poroszló Poroszló Község Önkormányzata Poroszló Község Önkormányzatának 

Közművelődési és Iskolai Könyvtára 
22 

66 Recsk Recsk Nagyközség Önkormányzata Nagyközségi Könyvtár 107 

67 Rózsaszentmárton Rózsaszentmárton Község 

Önkormányzata 

Községi Könyvtár 49 

68 Sarud Sarud Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár 12 

69 Szihalom Szihalom Községi Önkormányzat Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai 

Könyvtár 
193 

70 Szilvásvárad Szilvásvárad Község Önkormányzata Községi Könyvtár 59 

71 Szűcsi Szűcsi Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár 52 

72 Tarnalelesz Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet , 

Fedémes, Szentdomonkos Község 

Önkormányzata 

Általános Művelődési Központ Községi 

Közkönyvtár 
33 

73 Tarnaméra Tarnaméra Község Önkormányzata Közművelődési Könyvtár 40 

74 Tarnaörs Tarnaörs Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ. Könyvtár 81 

75 Tarnaszentmiklós Tarnaszentmiklós Község 

Önkormányzata 

Községi Könyvtár 14 

76 Tiszanána Tiszanána Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Könyvtára 73 

77 Vámosgyörk Vámosgyörk Község Önkormányzata Közösségi Ház és Könyvtár 34 

78 Verpelét Verpelét Nagyközség 

Önkormányzata 

Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 24 

79 Visonta Visonta Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár, Művelődési Ház 22 

80 Zagyvaszántó Zagyvaszántó Község 

Önkormányzata 

Könyvtár és Művelődési Ház 43 

 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumához benyújtott eredményes pályázatok: 
 

Név A pályázat célja Támogatás (Ft) 

   

Bródy Sándor Könyvtár, Eger Használói elégedettségmérés és teljesítménymérés bevezetése 700 000 

 Kistelepülési szolgáltató helyek szakmai munkáinak 

elvégzésére Heves megyében 

1 350 000 

 Kommunikációs jelbeszéd elsajátítására szervezett tanfolyamra 400 000 

 Internet használati tanfolyam szervezése a lakosság számára 960 000 

 Halláskárosodottak számára indukciós hurokerősítő beépítésére 371 500 

 Szakmai eszközfejlesztésre 499 500 

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös A könyvtár egységes információs rendszerének kialakítására 250 000 

Városi Könyvtár, Heves A könyvtári információs rendszer fejlesztésére 147 000 

Művelődési Ház és Könyvtár, Erdőtelek Szakmai eszközfejlesztésre 127 500 

Községi Könyvtár, Hort Szakmai eszközfejlesztésre 124 000 

Községi Könyvtár, Bodony A bodonyi könyvtár berendezéseinek fejlesztésére 717 900 
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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 szervezett Kassára.  
 

 

Május 25-én reggel 43 kolléga részvételével indultunk Kassára. A kora 

reggeli indulás izgalmait hamar feledvén vidám zsibongással telt az 

utazás. Kedves autóbuszvezetőnk, Sándor óvatos manővereinek 

köszönhetően Kassán hamar odataláltunk a Városi Könyvtár épületéhez. 

(A cím után kérdezősködve a városlakók is jól vizsgáztak: tudták, hol a 

könyvtár!)  

Kedves kollégánk, Stefan Kolivosko és munkatársai már vártak 

bennünket. Érdeklődve sétáltunk végig a könyvtár terein, megcsodáltuk 

a különleges formavilágú bútorzatot, megnéztük, hogyan próbálták 

határon túl élő kollégáink megtalálni - a kényszerű költözésből adódóan 

– régi és új, épület és funkció, könyvtár és használói összhangját. 

Meglepetés volt, hogy kellemes környezetben milyen szép és gazdag magyar nyelvű gyűjteményt is magukénak 

mondhatnak. Meg kellett, hogy állapítsuk, gondjaink, problémáink 

közösek.  

Nagyon kevés az új könyvek beszerzésére fordítható összeg, s náluk 

még a pályázati lehetőségek is szűkösebbek. A szakmai program 

keretében a könyvtár olvasótermében a szlovák kollégákkal együtt 

előadásokat hallgattunk meg. Az egri előadók elsősorban a 

minőségbiztosítás terén elért eredményeikről számoltak be, 

hallhattunk a lakossági internethasználati tanfolyamok 

tapasztalatairól Kassán és Egerben, továbbá a kistelepülési ellátás 

két új formájáról: a svidniki bibliobuszos ellátás és a Heves megyei 

KSZR szolgáltatásainak bevezetéséről. A főtérhez közeli, 

hangulatos étteremben finom ebédet, majd vacsorát fogyasztottunk 

el a helybeliekkel, közben egy kis beszélgetésre, a tapasztalatok 

kicserélésére is lehetőség nyílt. 

 

Esti kalandként a szálloda megtalálása került a programba. A városnéző vidám keresgélés jutalma mindenkinek a 

szállodai szobában jól megérdemelt pihenés volt. 

Másnap Kassa nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Megnéztük 

a Márai Sándor emlékkiállítást, az író szülőházát, a mindig 

rendkívüli élményt nyújtó kassai dómot, leróttuk kegyeletünket 

Rákóczi Ferenc sírjánál, s láttuk a nagy fejedelem életútját 

bemutató Rodostói ház kiállításait. 
 

 Délután fölkerestük a közeli Jászó települést, ahol igazi 

kuriózumként a premontrei szerzetesek kolostorát és annak 

restaurálás alatt álló műemlék könyvtárát tekinthettük meg. A 

csodálatos jászói cseppkőbarlang volt utunk utolsó állomása. A 

hazafelé vezető út az élmények felidézésével telt. A szervező 

fülével jó érzés volt hallgatni az egri és a ritkán találkozó 

vidéki könyvtáros kollégák baráti csapatát. Mindannyiunk 

öröme volt az együttes szakmai élmény, a hangulatos 

kirándulás, amelynek mi Heves megyeiek és kassaiak részesei 

lehettünk. Köszönjük mindenkinek. 

Farkas Márta Eger 
A továbbképzésen készült fotók megtekinthetők a www.brody.iif.hu/archiv06/ARCH2006.HTM oldalon. 

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.brody.iif.hu/archiv06/ARCH2006.HTM
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Magyar nyelvű könyvek Erdélybe 
 

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 

Egyesület és Heves megyei könyvtárak 

összefogásában pünkösdkor közel 2000 kötetnyi 

magyar nyelvű könyvet vittünk ajándékként a 

székelyföldi Szováta város líceumi könyvtárának. 

A könyvtárak között a kapcsolatot a Kaptárkő 

révén vettük fel. Ennek elnöke, Klein Dávid 

keresett meg azzal a kéréssel, hogy a 

fölöspéldány könyvekből a szovátai könyvtár 

számára ajánljuk fel, melyben magyar 

könyvekből nagy a hiány, a beszerzési 

lehetőségek is korlátozottak, de az olvasói 

érdeklődés igen nagy lenne rájuk. Ezt a kérést 

továbbítottam az MKE Heves Megyei 

Szervezetének vezetőségi gyűlésén a kollégák 

felé, s így össze is gyűlt annyi könyv, amivel már 

érdemes volt elindulnunk. A Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtár, a hatvani Ady Endre 

Könyvtár és Közösségi Ház és a recski Községi Könyvtár állományából kerültek ki elsősorban ezek a könyvek, de 

magánfelajánlásokból is (pl. Vasné Varga Zita kolléganőnk saját könyvét küldte el). Elsősorban szépirodalmi és ifjúsági 

műveket gyűjtöttünk össze. 

Szovátán nagy örömmel fogadták a könyveket és meleg szeretettel minket is. Hajdú Melinda, a líceumi könyvtár 

vezetője elmondta, hogy ennyi könyvet még nem kaptak, s szeretnék külön polcokon elhelyezni. A könyvtár éppen 

bővítés előtt áll, pl. az ott tanuló diákok számára számítógépeket helyeznek el, de a könyvtár teljes állományának 

számítógépes feldolgozása is szerepel a tervekben.  
 

A gyönyörű táj, a szívélyes, baráti vendéglátás mellett az is élmény volt számomra, hogy megismerkedhettem Hajdú 

Melinda személyében egy olyan könyvtárossal, aki az anyanyelv és az olvasás örömének felfedezését lelkes odaadással 

segíti a fiatalok között. Remélem, továbbra is sikerül ápolni ezt a jó kapcsolatot, könyvtáraink között is. 

Bodó Boglárka Eger 

 

Jártunkban, keltünkben… 
Új rovatunkban módszertani látogatásaink során tapasztalt élményeinket osztjuk meg a kollégákkal. 
 

Akinek nem inge, ne vegye magára… 
Megkezdődött a nyár – a szabadságok, nyaralások, pihenések, könyvtári zárva tartások és 

NAGYTAKARÍTÁSOK IDEJE. Erről jutott eszembe… Vajon hányan csatlakoznak szakmánk nemes 

nyári megmozdulásához, a nagytakarításhoz? 

Sokkal kevesebben, mint gondolnánk. Napjainkra mintha megkoptak volna az évszázados 

hagyományok, amikor a könyvtári rend, tisztaság alapvető és természetes követelmény volt mindenütt.  

Módszertani látogatásaink során egyre több községi könyvtárban – tisztelet a kivételnek! – tapasztaljuk: rendetlenek, 

elhanyagoltak a polcok; a könyvek tetején, gerincén megtelepszik az éves piszok, mögöttük pedig vastag porréteg lepi a 

polcokat. A sarkokban, ablakmélyedésekben pókok ütnek békés tanyát. A könyvtárosi asztal mélyedésében, fiókjaiban 

évtizedes por, törmelék, rég kiselejtezhető papírok tömkelege. A régifajta könyvespolcok lenyitható fiókjaiban 

ottfelejtett, megsárgult, rég elavult nyomtatványok, katalóguscédulák, füzetek, szemét. A kis raktárhelyiségekben, 

pincékben indokolatlanul felgyülemlik a lom, törött bútor, az évekkel ezelőtt kiselejtezett könyvanyag, amit valamilyen 

okból még nem volt időnk elvitetni, ’uram bocsá’ megszoktuk, hogy ott van. Vajon mit gondol Kis Bence, a tisztelt 

olvasó, miután levesz néhány könyvet a polcról, s ránéz a kezére? „Kormos volt a kemence…” Vagy leül a soha le nem 

törölt műanyag borítású székre, ahol poros lesz a ruhája, mint az egyik módszertanos kollégának legutóbb? Szakmánk 

nehéz időket él, kevés a pénz, sok a kihívás, a megoldásra váró probléma. Talán ha házunk táján rendet tartunk, 

nagyobb kedvvel és több sikerrel oldjuk meg nehéz feladatainkat!  

Csatlakozzanak hát hozzánk kedves kollégák, akik még tartjuk évtizedes szokásainkat és mint otthon, könyvtárunkban 

is szeretjük a RENDET és TISZTASÁGOT magunk körül. Arra is használjuk a nyári, csendesebb munkanapokat, hogy 

pótoljuk, amire év közben nem jutott időnk, amit elmulasztottunk. Igazi nagytakarítást csapunk, letöröljük a polcokat (a 

könyvek mögött is), átporszívózzuk a könyveket (nem csapkodjuk, mert száll a por), száraz ruhával áttörölgetjük 

gerincüket, fölső részeiket. Letörölgetjük a bútorokat, a számítógép billentyűzetét, kimossuk a szőnyegeket, 

függönyöket, megtisztítjuk az ablakot. Lomtalanítunk, selejtezünk, javítgatunk, szellőztetünk. S mindezt miért? 

Mert a korszerű könyvtárnak is a rend és tisztaság az alapja vagy egyszerűen csak azért, mert mi is, olvasóink is sokkal 

jobban érezzük így magunkat!  

Farkas Márta módszertanos könyvtáros Eger 
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MŰSORAJÁNLÓ 
„S magasra emeltem szegénykét, 

hogy nagy, hogy óriás legyen.” 

(Szabó Lőrinc) 

 

Lázár Attila az egri Harlekin Bábszínház UNIMA Diplomás művésze; bábszínész és zenész. Számtalan 

nagy és kis szerep megformálója, több produkció zenei közreműködője, rangos szakmai elismerések birtokosa. 

Mellékfoglalkozásban is művészi tevékenységet végez LÓCI SZÍNPAD néven. Előadásai egy vagy két szereplősek. 

Gyakori résztvevője hazai és nemzetközi rendezvényeknek. (Játszott Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban, 

Portugáliában, Nagy Brittaniában, Belgiumban, Franciaországban.) Számára a legfontosabb a párbeszéd, amely létrejön 

néző és előadó között, mert úgy gondolja, az igaz művészet nem más, mint kommunikáció egy jobb világért. 

 

ZENÉS ÁLLATVILÁG (50’) dalos foglalkoztató műsor. Szoktak-e sóhajtozni a pillangók ? Miért kitűnő vadász az 

oroszlán ? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapnak választ a nézők. Sőt, a vándormuzsikussal közösen megalapítják a 

„Csincsele-bombola-csim-bum-bum” zenekart is …(A produkció több, mint 100 előadást megért) 
 

PIROSKA ÉS A FARKAS (35’) élő, maszkos, kesztyűbábos, paravános játék sok vidámsággal és humorral. 
 

EGRI HISTÓRIÁNAK SUMMÁJA (35’) 

Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekéből készült asztali bábjáték. Ez az előadás az 1552-es nagy török ostromot, 

Dobó István kapitány és katonáinak hősiességét énekli és jeleníti meg. (Tinódi művét Gárdonyi G. forrásként használta 

az Egri csillagok megírásakor.) (A produkció több, mint 100 előadást megért) 
 

VÁNDOR LÓCI ÉS VENDÉGEI (55’) 

avagy népek gyermekdalai vayang, kesztyűs, hátulról mozgatott és marionett bábokkal. A 16 nép (osztrák, román, 

horvát, olasz, görög, dán, német, francia, spanyol, bemba, indián, amerikai, jiddis, japán eszkimó, magyar) dala a 

magyar mellett eredeti szöveggel is elhangzik. 
 

BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES (40’) 

Élő-, botbábos, maszkos, paravános játék, mely több tájegység (Balaton melletti és zalai falvak, Esztergom környéke, 

Felső-Tisza vidék, Erdély) népszokásából építkezik, de ennek színpadi továbbgondolását kínálja a nézőknek. 

Ökumenikus szemléletű 
 

HANGSZERBEMUTATÓ (55’) 

„Ütős”, „fúvós”, „húros”, „elektronikus” csoportosításban 33 kisebb-nagyobb hangszer kerül bemutatásra az ágas 

csettegőtől, a sámándobtól, a furulyán, lanton, brácsán keresztül egészen a szintetizátorig. 
 

BOR ÉS PÁSZTORDALOK (50’) - vásári képmutogatóval 

„Bakonyi pásztor” „Sok részögös” „Minden nap jó borral kell élni” stb. 
 

JELMEZES HÁTTÉRZENE 

Lanton, kobzon, tamburán, gitáron, kürtön, büröksípon szabadtéri rendezvényekre, várakba, konferenciákra, 

fogadásokra stb. 
 

„SZÉL HOZOTT, SZÉL VISZ EL” (60’) 
Dalok és énekelt versek a szerelemről és minden másról, ami emberi … 
 

Levélcím: 3327 Novaj, István u. 21. E-mail: loci.1@dpg.hu; Telefon: 36/556-257, 30/35-72-645, 30/35-55-822 

 

 

 
 

 

 

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: Farkas Márta és Komlóné Szabó Ágnes a 36/517-576-os telefonszámon, illetve a 

fmarta@brody.iif.hu; szaboagi@brody.iif.hu e-mail címen. 
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Személyi hírek 
 

Engel Tibor, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 2006. július 31-étől nyugállományba vonul. Több 

évtizedes szakmai tevékenységének elismeréséül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Heves Megye 

Közgyűlése Engel Tibornak a címzetes igazgató címet adományozta. Az elismeréshez gratulálunk, további jó erőt, 

egészséget, aktív nyugdíjas éveket kívánunk! 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Heves Megye Közgyűlése a megyei könyvtár igazgatói teendőinek 

ellátására 2006. augusztus 1-jétől Tőzsér Istvánnét nevezte ki; a továbbiakban a módszertani osztály vezetője Farkas 

Márta, módszertanos könyvtáros Komlóné Szabó Ágnes lesz. 
 

Hatvan Város Napja alkalmából Kassa Andrásné, a Hatvani Városi Művelődési Központ és Könyvtár gyermek-

könyvtárosa kiváló munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. A kitüntetéshez gratulálunk és további 

eredményes munkát kívánunk! 

A szerk. 

Vándorkiállítások 
 

Nagy Andor fotókiállítása 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár fölajánlja 21 nagy (50x70 cm) és 1 kisebb tablóból álló kiállítási anyagát a 

megye könyvtárai számára. A tablókon Nagy Andor Münchenben élő fotóművész alkotásaiból szerkesztett válogatás 

látható, amelyet egy évig bocsátott könyvtárunk rendelkezésére. A művész e-mail címe: andornagy@gmx.de  

Meghívást és egyéb kiállítással kapcsolatos véleményt is szívesen fogad.  

A kiállítási anyag szállítását vállaljuk. Előnyben részesülnek a KSZR szolgáltatásait megrendelő községi könyvtárak. 

Kérjük azokat a könyvtárakat, akik a kiállítást az év végéig fogadni szeretnék, jelezzék könyvtárunk Módszertani 

osztályán (Tel.: 36/517-576). 
 

Gobelin kiállítás 
Mikó Józsefné Julika gobelinkészítő művész saját munkáiból összeállított kiállítását kérésre kiszállítja Heves megye 

könyvtáraiba. Elérhető: 3600 Heves, Munkácsy u. 38. Tel: 36/445-650. A kiállítás egyénileg szervezhető. 

 

Sajtófigyelő 
 

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2005. 10. száma Műhelykérdések rovatában 3 írás is megyénk könyvtáraival 

foglalkozik. Olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk a megjelent cikkeket: 

Pegán Anita: Egerben augusztusban. = KKK, 2005. 10. sz. 27-34. p. 

Sohajdáné Bajnok Katalin: Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. = Uo. 35-42. p. 

Tőzsér Istvánné: A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében. = Uo. 43-51. p. 
 

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006. 5. számából ajánljuk: 

Orosz Bertalanné: Egyszerű sorok a nyugdíjas évekről. = KKK, 2006. 5. sz. 48-50. p. 

 

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

38. Vándorgyűlése 

Újra Kecskemétre hívja, várja Önt és érdeklődő barátait, munkatársait a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, és a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára. 

A Vándorgyűlés témája: Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi 

közszolgáltató szerepe. Időpontja: 2006. július 27-28-29. 

További információt a Katona József Könyvtár honlapján találhatók: http://www.kjmk.hu/vandorgyules/default.asp  
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