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FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA 
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ebben az évben is 

megszervezi az "Összefogás" programsorozatot, 

amelyben kezdeményezi a könyvtárak együttműködését. 

A Nemzeti Kulturális Alap a projektet országos szintű 

kiemelt eseményként támogatja.  

2006. október 4-14. között a könyvtárak sokoldalú 

szerepéből a legidőszerűbbeket kívánjuk a lakosságnak 

bemutatni. 

Hagyományainkat megőrizve a középpontban a Könyves 

Vasárnap áll, amelyre ezúttal 2006. október 8-án kerül 

sor. A közvetítés fő helyszíne Nyíregyházán a megújult Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár lesz, de a Magyar Rádió a tervek szerint több helyről is bejelentkezik. 

Felhívjuk a könyvtárakat, hogy csatlakozzanak a Könyves Vasárnaphoz könyvtáruk 

nyitva tartásával, helyi programok megszervezésével. 

Szeretnénk, ha a Könyves Vasárnap oly módon gazdagodna, hogy ez a nap a "Nyitott 

Könyvtárak" napjává is válna. Ehhez minél több könyvtár részvételére van szükség, 

mert csak így jut el üzenetünk a lakosság legszélesebb köréhez. 

Ezekhez a programokhoz a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembevételével 

csatlakozhatnak a könyvtárak azokkal a helyben tervezett "összefogás" programokkal, 

amelyek elsősorban a nagyközönségnek szólnak. A térség rendezvényeit a megyei 

könyvtárak koordinálják. 

 

 Ramháb Mária    dr. Fodor Péter 

a Programbizottság elnöke   az IKSZ elnöke 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programjai 

„Könyvtárak az egészségért” 
 

2006. október 8. 

Könyves vasárnap – rendkívüli nyitva tartás 10-16 óráig 

Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete (Eger, Kossuth Lajos u. 16.) 
 

10:00 Mézes traktor – Turpi mesejátéka a Pótkerék együttessel az aulában 

 A Könyves vasárnaphoz kapcsolódó országos internetes játék az olvasóteremben. 
 

2006. október 9. 

Egészségnap 

Helyszín: Egészségház utcai parkoló (a könyvtár mellett), rossz idő esetén a könyvtár aulája és olvasóterme. 
 

10:20 - 11:00 Majorettek felvonulása katonazenekari kísérettel (Dobó tér, Széchenyi utca, Kossuth 

Lajos utca, Egészségház utca útvonalon) 

11:00 - 14:00 Megnyitó 
 Aerobik bemutató - Szent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület  

 DADA program - Előadás és bemutató 

 "Éld az Egészséget!" Dr. Bérczy Judit előadása 
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 Az Egészséges Településekért Alapítvány bemutatkozása  

 
"Dohányzom. Miért is?" - Dr. Szilágyi Tibor nemzetközi dohányzásellenes szakértő 

előadása 

 
A Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium színjátszó 

csoportjának bemutatója 
14:00 - 18:00 ESZME Egyesület a stroke megelőzéséért Dr. Semjén Judit előadása  

 Frank Júlia: Könnyed magyar konyha c. könyvének bemutatója 

 Maklári világbajnok ugróköteles bemutató 

 
Mobil kommunikáció az egészségmegőrzés szolgálatában - Dr. Englert Zoltán 

előadása 

 
Akrobatikus rock and roll KAZY-KER Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimn. DSE 

bemutatója 

 
A Springmed Kiadó egészségügyi ismeretterjesztő, egészségnevelő könyveinek 

bemutatója 

 Fülig Jimmy BRB diák-tanár zenekar koncertje 
 

A helyszínen felállított sátrakban ingyenes orvosi tanácsadó szolgálat, vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszint 

mérés, kedvezményes számítógépes talpdiagnosztika, ételbemutatók, játékok, könyvbemutatók várják a látogatókat.  

Ezen a napon a könyvtár aulájában az egészségneveléssel kapcsolatos videofilmek tekinthetők meg. 
 

Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme  
18.00 - 19.30  Kérdezze orvosát! : kérdések és válaszok a rendelőn kívül 
 A beszélgetést vezeti: Szüle Rita 

 
Meghívott vendégek: Dr. Kardos Ilona, Dr. Moretti Magdolna, Dr. Tóth Katalin, Dr. 

Varga György 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára rendezvényei 

Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger, Bartók Béla tér 6.) 

10.00 - 12.00 Kézműves és mozgásos játszóházak, szellemi kalandtúrák óvodásoknak 

13.30 - 16.30 Kézműves és mozgásos játszóházak, szellemi kalandtúrák általános iskolásoknak 
17.00 - 18.30 Lelki egészség egyszerűen: Mondj mesét! Dr. Boldizsár Ildikó néprajztudós, 

meseterapeuta előadása. Ajánljuk szülőknek, pedagógusoknak és minden derűs lélekre 

vágyó érdeklődőnek. 
 

További programok a megye településein 
 

2006. október 9.  

Helyszín: Általános Művelődési Központ Könyvtára, Feldebrő, Kossuth út 28.  

Tudjunk többet az egészségünkről – programsorozat 

13:00 – 18:00 Gyógyulás a természet erejével ea. Dr. Bérczy Judit orvos, természetgyógyász előadása. 

Az alapok alapja a táplálkozásban: a tönkölybúza csodája. Kóstolóval egybekötött tapasztalatszerzés 

(kézimalomban búza őrlés, elkészítés, kóstolás). 

Teremtő formaerők a testi-lelki egészségért. 

Gyakorlati útmutató az élet vitalizálására. 

Ferencz Erzsébet egészségnevelő pedagógus előadásai.  

A programok ideje alatt ingyenes talpmasszázst tart Ballagóné Simon Éva talpreflexológus. 
 

2006. október 7. 

Helyszín: Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Füzesabony, Rákóczi út 52-54. 

Baba-Mama Nap 

A program során a kisgyermekes szülők tanácsadást kaphatnak szülésznőtől, szoptatási tanácsadótól, védőnőtől, 

szociálpolitikustól. A könyvtárban egészségmegőrző asztal várja a kismamákat, a gyermekeket, ahol az egészséges 

táplálkozás fontosságára hívják fel a figyelmet. 
 

2006. október 9. 

Helyszín: Városi Könyvtár, Kisköre, Kossuth út 8.  

Egészségnevelés, egészségmegőrzés E.: Dr. Bús András, orvos.  

A program ideje alatt kardiovaszkuláris rizikófaktor felmérés (vérnyomás, vércukor, BMI-index). 
 

2006. október 9. 

Városi Könyvtár, Lőrinci, Szabadság tér 4/A.  

Hogyan táplálkozzunk egészségesen? 

Beszélgetés Lelovics Zsuzsannával, az OÉPI munkatársával. 
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MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 

Kecskeméten jártunk… 

Beszámoló az MKE 38. vándorgyűléséről 
 

Rekkenő hőségben indultunk útnak – ki busszal, ki vonattal, ki autóval – július 27-én Kecskemétre, ahol a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlését tartotta. Nagy várakozással néztünk a programok elébe, hiszen a Katona 

József Könyvtár mindig is kitűnt jól szervezett szakmai programjaival, továbbképzéseivel. Nemhiába… A vándorgyűlés 

változatos napirendjével, könyvtári életünk több területén jelentkező problémák felvetésével, szakmai útkeresésével, a 

rekkenő hőségben is üdítő szabadidős programjaival tette emlékezetessé július utolsó napjait. Történt mindez egy olyan 

városban, mely szépségét, vendégszeretetét tekintve méltó párja szülővárosunknak, Egernek. 

Már a Regisztrációnál megleptek minket „egy szatyornyi” ajándékkal 

vendéglátóink. Tájékoztató prospektusokkal, jegyzetfüzettel, 

névjegykártyával ellátva, térképpel felszerelve indultunk szálláshelyünk 

felderítésére. A város több helyén szállásolták el a több száz könyvtárost 

ügyelve arra, hogy senkinek ne okozzon gondot a programok 

helyszínének megközelítése. Rövid felfrissülést követően ellátogattunk az 

Erdei Ferenc Művelődési Központba, a központi rendezvények 

helyszínére. Az egy órakor megtartott sajtótájékoztatót és a szakmai 

kiállítás megnyitóját követően került sor a plenáris ülésre, melynek témája 

„Középpontban az állampolgár: a könyvtárak közösségi közszolgáltató 

szerepe” volt. Az ülésen Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár 

igazgatónője házigazdaként üdvözölt bennünket, majd Bakos Klára, az 

MKE elnöke megnyitotta a rendezvényt. Ennek díszvendégeként megjelentek: Hiller István, oktatási és kulturális 

miniszter, aki a könyvtárak tevékenységének méltatása mellett az intézményi rendszer átalakításáról beszélt, melynek 

célja a pazarlás elkerülése lenne. Biztosított mindenkit arról, hogy eközben a könyvtárügyet semmiféle hátrány nem 

érheti. Üdvözölte a közgyűlést Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is. A köszöntők elhangzása 

után Lengyel László, az Országos Könyvtári Kuratórium tagja tartott gondolatébresztő előadást „A közszolgáltatás 

alapelvei” címmel azt boncolgatva, milyen lehetőségei vannak a kulturális intézményrendszernek a demokratikus 

társadalomban, hangsúlyozva azt is, hogy a kormány még nem ismerte föl, milyen fontos szerepe van a könyvtárnak a 

köz szolgálatában. Sőt azt is felvetette, hogy a megindult regionalizációban a könyvtáraknak is meg kell találniuk az 

őket megillető helyet, ennek érdekében létre kell hozni egy könyves kerekasztalt. Lengyel László problémafelvetése, a 

lényeget feltáró gondolatvezetése mindannyiunk figyelmét megragadta még az egyre elviselhetetlenebb hőség ellenére 

is. Így aztán csendben előkerültek az ajándéktáskákból a kis papírlegyezők, házigazdáink apró figyelmessége, melynek 

igazi értékét most tudtuk csak felmérni, s amely a hőség enyhítésén túl praktikus útmutatónak is bizonyult, hiszen színes 

lapjain a vándorgyűlés rövidített program-összefoglalója állt. Az itt elhangzott, nyitva maradt kérdések 

továbbgondolására másnap kerülhetett sor. 

Az első napot a korábbi évek hagyományainak megfelelően az MKE-emlékérmek és „Az év ifjú könyvtárosa” díj 

átadása zárta. A nap folyamán minden érdeklődő folyamatosan információt kaphatott az EU-vonalról, a kormányzat 

ingyenes uniós telefonszolgálatáról, s az ilyenkor szokásos városnéző séták sem maradhattak el a programok közül.  

Este Kecskemét főterén adtak ízelítőt a térségben lakók Bács-Kiskun megye népi kultúrájából, „közkincseiből”: 

hangulatos dalaiból, népi játékaiból, táncaiból, melyek humoros szövege, pattogós ritmusa kedvet teremtett a közös 

táncházhoz. 

Július 28-án folytatódtak a szakmai előadások. A délelőtti négy előadáshoz négy délutáni szekcióülés kapcsolódott: a 

közigazgatás és oktatás jövőjéről Európában Fodor István, az 

Ericsson Magyarország elnöke tartott előadást; az elektronikus 

információszabadságról, adatvédelemről és adatszolgáltatásról 

Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet elnökének 

összefoglalójából informálódhattunk; a közszolgáltató személy 

kompetenciáiról Lóczi Péter önkormányzati és területfejlesztési 

minisztériumi főtanácsadótól. Központi témánkat „A könyvtár 

mint közösségi közszolgáltató hely” című előadásával Skaliczki 

Judit vázolta föl, az OKM Könyvtári Főosztályának vezetője. Azt 

részletezte, hogy e szerep vállalását nehezítik a fenntartási 

gondok, a politika megszólításának képtelensége, a településeken 

egymás mellett dolgozó, egymást fedő, együttműködni képtelen 

hálózatok. De bemutatta a továbblépés útját is, a Portál program 

pilléreit, az információs portálokat, amelyekkel biztosítható lesz 

az információkhoz való gyors hozzáférés. Folytatni kell a városokban a hálózati fejlesztést, de az olvasásfejlesztésnek is 

helyet kell kapni munkánkban – hallhattuk. Délután szekciókban folytatódtak az ülések, melyek tanulságát a záró 

plenáris ülésen egy-egy mondatos összefoglalókban olvasták föl. 
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A szabadidős programok e napon is tovább folytatódtak: Damó István gyermekkönyv-illusztráció kiállításának 

bemutatásával, a „Kavar a könyvtáros” receptgyűjtő kreatív, játékos program eredményhirdetésével. 

A két nehéz nap végén este igazi kikapcsolódás várt ránk a baráti találkozón. Légkondicionált buszokkal érkeztünk az 

esti rendezvény helyszínére, a lajosmizsei Új Tanyacsárdába. 

Lovas betyárok fogadtak minket ostorpattogtatással, langyos 

pogácsával és egy kupica „hírös” kecskeméti barackpálinkával. 

Egy fergeteges lovasbemutató után végigjártuk a tanyát, majd 

vacsorára került sor. Ízletes magyaros ételekkel, zökkenőmentes 

kiszolgálással kápráztattak el minket vendéglátóink, nem csoda hát, 

hogy vacsora után minden könyvtáros jókedvűen táncra perdült. A 

vacsorát még ekkor is játékos feladatok tarkították, melyek 

megoldását apró jutalmakkal díjazták a szervezők. Éjfél előtt nem 

is igen tért vissza senki sem szállására.  

Az utolsó nap jó hangulatú kirándulásokkal telt három útvonalon 

Kecskemét környékén. 

A harmadik nap végén élményekkel telve, fáradtan, de elégedetten tértünk haza, ki-ki hogyan érkezett, úgy vissza: 

busszal, vonattal vagy autóval. Nehéz lesz felülmúlni ezt a kitűnően szervezett vándorgyűlést, minden elismerés a 

szervezőknek.  

Mi, a BSK könyvtárosai nagyon jól éreztük magunkat, s már lélekben készülünk a jövő nyári rendezvényre. 

Viszontlátásra Szegeden! 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 

BSK, Eger 

 

„PALÓC ÚT” – hagyományőrzés könyvtáros szemmel 
 

2006. szeptember 18-án az MKE Heves Megyei Szervezete – 36 fő részvételével – nagysikerű szakmai kirándulást szervezett. A résztvevők Rajnavölgyi Vilmos könyvtáros vezetésével meglátogatták a siroki Községi és Iskolai Könyvtárat, megtekintették Borics Pál szobrászművész alkotásait. Meghódították a siroki vár ormait, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a környező 

szervezett. A résztvevők Rajnavölgyi Vilmos könyvtáros vezetésével meglátogatták a siroki Községi és Iskolai 

Könyvtárat, megtekintették Borics Pál szobrászművész alkotásait. Meghódították a siroki vár ormait, ahonnan gyönyörű 

kilátás nyílt a környező vidékre.  A Palóc út folytatásaként a 

mátraderecskeiek vendégszeretetét élvezhették a résztvevők. 

Kovács Györgyné Klárika könyvtáros gondos szervező 

munkájának köszönhetően megtekintették a háziipari 

szövetkezet gyönyörű kézi szövésű munkáit és a palóc 

magángyűjteményt. A palóc ízek kedvelői megkóstolhatták a 

derecskei túróslepényt, krumplis pogácsát, molnár kalácsot, a 

Két Vándor Fogadóban pedig a palóc gulyást és túrós 

sztrapacskát is. Különleges élményt nyújtott a Mofetta 

szárazgőz gyógyfürdő bemutatása. Dr. Gyetvai Gyula 

vezetésével pár perces széndioxidos „fürdőzésre” is volt 

lehetőség. Délután szakmai tréninget tartottak Dr. Pataki 

Miklósné irányításával.  

Napsütéses őszi időben, nagyon szép élménnyel gazdagodtunk! 

 
 

 

Meghívó 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára tisztelettel meghívja tagjait a felújított gyermekkönyvtár megnyitása alkalmából 2006. október 16-

án „Gyermekkönyvtárak határon innen és túl” című szakmai bemutatóra.  

A szakmai napon való részvétel ingyenes. 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger, Bartók tér 6. 

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon vagy e-mail-ben: MKE Heves Megyei Szervezete (Eger, Kossuth L. u. 16.) 

Guszmanné Nagy Ágnes (tel: 36/516-632/22 m.; guszman@brody.iif.hu), Farkas Márta (tel: 36/517-576; 

fmarta@brody.iif.hu) . 

A részletes program megtalálható a www.brody.iif.hu oldalon. 

A rendezvényt az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta. 
 

 

mailto:guszman@brody.iif.hu
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Képzés, továbbképzés 
 

A PROJEKTTERVEZÉS ÉS PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ALAPJAI 

A könyvtári Intézet akkreditált képzési programot indít 2006. novemberében. (FMK nyilvántartási száma: 01-0258-04); 

(FAT-lajstromszám: PLM-97) 

A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap, részvételi díj: 25 000,-Ft 

A tanfolyam időpontja: 2006. november27-28.; december 13-14. 

Tanfolyamvezető: Dr. Rónai Tamás 

A tanfolyam helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári Palota F épület) 

Jelentkezési határidő: 2006. november 10. 

A jelentkezési lap letölthető:a KI honlapjáról (http://www.ki.oszk/dok/tanfjelentkezes.rtf). 

További információ: Haralyi Krisztina; tel: 22-43-892; e-mail: haralyi@oszk.hu. 
 

BIBLIOTERÁPIA 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Piliscsabán - a szakirányú továbbképzések között meghirdették a biblioterápia 

képzést is, amelynek fontosabb tárgyai:  

 

esztétika irodalomelmélet irodalomtörténet 
személyiségelméletek pszichoterápia addiktológia 
szuicidológia krízis-intervenció pszichiátria alapjai 
pedagógia művészetterápiák speciális irodalmi műelemzés 
alkalmazott irodalomtudomány narratológia versírás-terápia 
művelődésszociológia olvasásszociológia pszichológia 
kreatív írás hospitálás kreatológia, 
önálló csoportszervezés   

 

A tanfolyam felsőfokú végzettséggel rendelkező tanár, tanító, antropológus, esztéta, könyvtáros, szociológus, orvos, 

szociális munkás, diplomás ápoló számára ajánlott.  

Az oklevél kiadásának feltétele: középfokú C típusú nyelvvizsga angol, német, vagy francia nyelvekből. 

A képzés kezdete: 2006. szeptember  

Képzési idő: 5 félév 

A képzés díja: 110 000,-Ft/félév 

Felelős tanár: dr. Hargittay Emil. 

Gyakoriság: havonta egy alkalommal péntek du. 4-től, szombat, vasárnap. 

Helyszín: PPKE-BTK Piliscsaba és Budapest. 

A jelentkezés határideje: 2006. szeptember 13.  

A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok: diplomamásolat, 2.300,- Ft jelentkezési díj (bankon át vagy a 11707024-

20460004 számlaszámra, feltüntetve a „biblioterápia jelentkezés” megjegyzést). 

Jelentkezési lapot kérni az alábbi módon is lehet:  

Továbbképzési osztály Piliscsaba, Questura 107. Tel.: 26 375-375/2025, 2038; fax: 06-26-577-026; e-mail: 

tpo@btk.ppke.hu (Még 7 jelentkezőt várnak az induláshoz!) 
 

FEJLESZTŐ BIBLIOTERÁPIA ALKALMAZÁSA A GYERMEKKÖNYVTÁRI MUNKÁBAN 

2006. október 25. és november 24. között a Pest Megyei Könyvtár ismét elindítja a „Fejlesztő biblioterápia alkalmazása 

a gyermekkönyvtári munkában” című akkreditált tanfolyamát. 

A továbbképzés 60 órás. 

Részvételi díj: 60 000,-Ft. 

Érdeklődni lehet Magyarné Fekete Katalin tanfolyamvezetőnél lehet a 26-310-222-es telefonszámon, e-mail: 

mag7592@freemail.hu. 
 

HUNGARNET TANFOLYAMOK 

A HUNGARNET egyesület az NIIF programmal karöltve hosszú évek óta sikeresen építi a magyar kutatói hálózatot, a 

tudományos kutatás, felsőoktatás és közgyűjtemények számára. A hálózat építésével párhuzamosan hatékonyan 

támogatja a felhasználói kör oktatását. Az oktatás szervezését és kivitelezését az INKA végzi. Az INKA szakmában, 

neves előadók közreműködésével, korszerű technikai háttér birtokában biztosítja az oktatás eredményességét.  

A tanfolyam szervezője:  Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány  (INKA). 

Cím:  1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 

Posta cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. 

E-mail:  inka@zmne.hu 

Ügyintézők: Tamáska Lajos 

e-mail: tamaska.lajos@zmne.hu 

 Mánfai Miklósné 

http://www.ki.oszk/dok/tanfjelentkezes.rtf
javascript:void(0);
mailto:inka@zmne.hu
mailto:tamaska.lajos@zmne.hu
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e-mail: manfai.miklosne@zmne.hu 

Tel:  1 432-9130 

FAX: 1 432-9121 

Tanterem helye:  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. 41. ép. fszt. 24. 

Tanteremi tel:  1 432-9000/29-546 

 

A tanfolyamokra jelentkezni a online módon: "Oktatás/Jelentkezési lap" menüpontra kattintva vagy Word dokumentum 

letöltésével, legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 10 nappal kell. A jelentkezést a tanfolyam megkezdése előtt 5-7 

nappal visszaigazolják. HUNGARNET egyesület az egyesület tagjai részére oktatás támogatás címén támogatást nyújt. 

A támogatás mértéke, a megjelölt tanfolyamok díjának 50%-a, a rendelkezésre álló pénzkeret összegéig. 

A tanfolyamok időtartamára, korlátozott számban, az egyetem kollégiumában van szálláslehetőség. A szállás 

önköltséges és 1 800,-Ft/fő/nap. Hely függvényében az UNION Hotelben(***) is biztosítunk szállást. Kétágyas szoba 

ára 7 000,-Ft/nap, reggelivel. Háromágyasé 10 500,-Ft/nap reggelivel. 
 

 

2006. év. második félévre tervezett tanfolyamok: 
 

Megnevezés Ideje  Díja      

Internetes alkalmazások (akkreditált tanfolyamok)   

Minősített kutatók tanfolyamai (8 óra, 1 nap) igény szerint 10.000,-Ft. 

Internet használata könyvtári környezetben (30 óra, 4 nap) okt. 9-12. 60.000,-Ft. 

Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai (30 óra, 5 nap) okt. 17-20. 60.000,-Ft. 

Internet, mint a könyvtári menedzsment eszköze (30 óra, 4 nap). nov. 13-16.  65.000,-Ft 

Helyi forrásgyűjtemények digitalizálása (30 óra, 4 nap) nov. 6-9. 65.000,-Ft 

Akadálytalanul az infosztrádán: barátunk az XML (30 óra 4 nap) nov. 27-30.  80.000,-Ft 

Virtuális kiállítások előkészítése, megszervezése (30 óra, 5 nap) nov. 20-23. 70.000,-Ft. 

Digitális könyvtárak létrehozása (30 óra 4 nap) dec. 4-7.  70.000,-Ft. 

Internet, mint a menedzsment eszköze vállalkozóknak (30 óra 4 nap) igény szerint 70.000,-Ft 

Hálózati operációs rendszerek (Akkreditált tanfolyamok)   

Windows NT operációs rendszer (30 óra 4 nap) igény szerint 70.000,-Ft 

LINUX felhasználói ismeretek (30 óra 4 nap) nov. 6-9. 70.000,-Ft 

LINUX adminisztrátori ismeretek (30 óra 4 nap) dec. 4-7. 70.000,-Ft 

 Felhasználói ismeretek (Akkreditált tanfolyamok)   

Számítógép ismeret-Internet (30 óra, hetente 2x3 óra) igény szerint 60.000,-Ft. 

ECDL a kulturális szakemberek és könyvtárosok részére szept. 18-tól. 96.000,-Ft. 

ECDL START könyvtárosok részére szept. 18-tól. 60.000,-Ft. 

Interaktív távoktatási oktató anyagok (akkreditált tanfolyamok)   

ECDL a kulturális szakemberek és könyvtárosok részére szept. 18-tól. 70.000,-Ft 

ECDL START kulturális szakemberek és könyvtárosok részére szept. 18-tól. 
55.000,-

Ft        

Az ECDL moduljai külön is elvégezhetőek:   

Információ-technológiai alapismeretek. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Operációs rendszerek MS Windows2000 alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Szövegszerkesztés MS Word2000 alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Táblázatkezelés MS Excel2000 alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Adatbázis-kezelés MS Access2000 alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Prezentáció MS PowerPointl2000 alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

Információ és kommunikáció MS Outlook alapon. (18 óra) igény szerint 12.000,-Ft 

 
 

SZEMÉLYI HÍREK 
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetői augusztus 20-a alkalmából kormánykitüntetéseket, közgyűjteményi, 

közművelődési és oktatási díjakat, valamint miniszteri elismeréseket adtak át Budapesten, a Néprajzi Múzeumban. A 

könyvtáros szakmából Bakos Klára, Karbach Erika, Krasznahorkai Géza, Orosz Ágnes és Oroszlánné Mészáros Ágnes 

Szinnyei-díjat, Bakonyi Géza pedig Trefort Ágoston-díjat kapott. A díjazottaknak gratulálunk. 

mailto:manfai.miklosne@zmne.hu
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FELHÍVÁS 
 

Európában egyre több helyen hoznak létre 

műsorszolgáltatói kötelespéldány archívumokat. 

Franciaországban, Angliában, Hollandiában, 

Svédországban, Norvégiában és  Finnországban már 

működik. 

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) a magyar 

nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű 

televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos 

Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Ilyen 

kötelespéldány archívum eddig Magyarországon nem létezett. A NAVA különlegessége lesz, hogy gyűjteményéhez on-

line hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül. Ezen kívül segítséget nyújt a helyi műsorszolgáltatók 

archívumainak feldolgozásához. NAVA katalógusa az interneten bárki számára szabadon hozzáférhető, azonban a 

médiatartalom megtekintésére csak a NAVA zárt hálózatát alkotó NAVA-pontokban van lehetőség. A szerzői jogról 

szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5) bekezdése értelmében NAVA-pontokká válhatnak nyilvános szolgáltatásokat 

nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és 

hangarchívumok.  

A NAVA-pont létesítése regisztrációhoz kötött és nyilvántartásba vétel után engedélyezési eljárás követi. Az 

engedélyezett NAVA hozzáféréssel rendelkező intézmény látogatói ingyenesen használhatják a NAVA szolgáltatásait.  

Jelenlegi NAVA-pontok Heves megyében: 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 

Lőrinci Városi Könyvtár 

Regisztráció és további információ: http://nava.hu 
 

Kedves Kollégák! Szeretnénk, ha a megyében minél több könyvtár olvasója hozzáférhetne a NAVA anyagaihoz. 

Bővítsék könyvtáruk szolgáltatási körét NAVA-pont létrehozásával, biztosítsák olvasóiknak a NAVA anyagaihoz való 

hozzáférést! 

A szerkesztők 
 

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
 

A Wass Albert Törzsasztal, Bonyhád város valamint az idei évtől a Vörösmarty Mihály Általános Művelődési 

Központ ismét megrendezi Bonyhádon az egész Kárpát-medencére kiterjedő  
 

WASS ALBERT VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT. 
 

A rendezők - szándékuk szerint - a magyar nemzeti értékrendet tükröző irodalmi alkotások avatott, átélő 

tolmácsolásával korunk értékvesztő folyamatai ellen kívánnak szót emelni. Ezért nem csupán Wass Albert műveivel 

vehetnek részt a versenyen az indulók, hanem valamennyi Balassi-kard kitüntetésben részesült magyar költő 

életművéből is választható bemutatásra szánt mű. Ezt a lehetőséget azért is kínáljuk fel, mert – bár csak posztumusz - 

maga Wass Albert szintén részesült e díjban. A Balassi-kard-ot a költőtársadalom ítéli oda az arra érdemesnek tartott 

pályatársnak. Másrészt magát a kitüntető kardot minden évben Bonyhádon készíti Fazekas József kardkovács.  

A kitüntetésben részesült költők: Buda Ferenc, Csoóri Sándor, Döbrentei Kornél, Farkas Árpád, Ferenczes István, 

Gérecz Attila, Kiss Benedek, Nagy Gáspár, Tóth Bálint, Utassy József, Vári Fábián László és Wass Albert. 

A versmondók két életkori kategóriában nevezhetnek: 

A 14-24 éves korosztályban a közép- és felsőoktatási intézményekben tanulókat szeretnénk megszólítani, míg a 25 év 

felettiek esetén az érett felnőtt gondolkodás és értelmezés számára adunk teret. 

Nevezni lehet egy Wass Albert és egy Balassi-kard díjas költő versével vagy prózájával. 

Az előadásra szánt mű nem lehet hosszabb 5 percnél. A döntőben sorsolás alapján dől el, hogy a zsűri melyik mű 

előadását hallgatja meg. 

A 14 év alatti gyermekek számára meseillusztrációs versenyt hirdetünk, melynek során Wass Albert csodálatos 

mesegyűjteményéhez, a Tavak könyve és Az erdők könyve meséihez várjuk grafikai vagy festészeti technikával 

megfogalmazott gondolataikat. A pályaműveket A/4-es illetve A/3-as méretben küldjék 2006. november 20-ig a 

Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ címére. 

A rendezők szeretnék, ha Magyarország 19 megyéjében, Budapesten valamint a határon túl - Burgenlandban, 

Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken, Horvátországban és Muravidéken - is lennének elődöntők. 

A soron következő szavalóverseny döntője: Bonyhád - 2007. január 6. 

Ezt az értékátörökítő programot minden évben meg kívánjuk rendezni. 

Örülnénk, ha a verseny elődöntőjének megszervezésével és lebonyolításával Ön is segítené irodalom-népszerűsítő 

munkánkat! A döntő szervezőinek nevében 2006. szeptember 20-ig várjuk visszajelzését az elődöntő megrendezésének 

szándékáról a következőelérhetőségekre: Juhász Józsa, a Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ 

igazgatója juhasz.jozsa@freemail.hu; 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.; tel: 74/451-455. 

http://81.0.72.126/nava/google/index.php
http://nava.hu/
mailto:juhasz.jozsa@freemail.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ 
Fenyő D. György (szerk.): Kiből lesz az olvasó? – Ötletek, módszerek, szülőknek, pedagógusoknak 

Tizenöt szerző, költő, író, könyvtáros, pszichológus ad izgalmas választ a címben feltett kérdésre. (Kiadó: Animus 

Kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., ISBN 96395633925, 1490,- Ft 
 

ÉRDEKESSÉGEK INNEN-ONNAN 
 

Nagy, sárga és könyvet árul 
 

Nagy, sárga és könyvet árul: új árusító automaták jelentek meg Párizs közterületein, de nem 

édességet, nem cigarettát és nem italokat értékesítenek, hanem könyveket. Két euró bedobásával 

azonnal egy könyvhöz juthat a kultúrára éhes vásárló. Az automaták választéka meglehetősen 

gazdag. A felső öt polcon olyan klasszikusok sorakoznak, mint Shakespeare Rómeó és Júliája vagy 

a Candide Voltaire-től. A kínálatban szinte minden szakterületet felölelő lexikonok, valamint 

szótárak is megtalálhatóak. Nagy számban képviseltetik magukat a történelmi és politikai művek is. 

A legalsó sorokban praktikus tanácsokat adó kézikönyvek helyezkednek el, például állásinterjú-

teszt, útikönyvek és szakácskönyvek. Az első tapasztalatok szerint a szótárak és a tanácsadó 

könyvek, közöttük is a szakácskönyvek fogynak a legjobban. Az egyes automaták forgalma szoros 

kapcsolatban van az elhelyezéssel. A legjobb helyen álló napi 35 kötetet, a kevésbé szerencsés helyre elhelyezett 

könyvautomata pedig alig tízet ad el. 

Forrás: Litera.hu 
 

Elkelt az első Shakespeare összes 
 

2,8 millió angol fontért (mintegy 1 milliárd 136 millió 642 ezer forint) kelt el a 

Sotheby's aukciós ház árverésén William Shakespeare összes drámáinak első 

gyűjteményes kiadása, amit sokan az angol irodalom egyik legfontosabb művének 

tartanak. 

A 17. században nyomtatott, még eredeti borjúbőr kötését is őrző gyűjteményes kötet 

vásárlója nem kívánta felfedni kilétét - közölte a tekintélyes londoni árverési ház. 

A könyvritkaság Shakesepeare összes művei legelső kiadása első példányainak egyike, 

amelyet 1623-ban, a drámaíró óriás halála után hét évvel nyomtattak. A Mr. William Shakespeare,s Comedies, Histories 

and Tragedies (William Shakespeare úr komédiái, történelmi játékai és tragédiái) címet viselő kötet összesen 36 

színművet tartalmaz, amelyek közül 18 - például a Machbeth - első ízben jelent meg nyomtatásban.  

Az első Shakespeare-gyűjteményt mintegy 750 példányban nyomtatták ki annak idején, de csak harmada maradt az 

utókorra, s az ismert példányok jelentős része azonban nem teljes. A kutatók - a most árverésre kerülttel együtt - 

összesen mintegy 40 teljes épségben fennmaradt kötetről tudnak, de ezek legnagyobb része múzeumok, egyetemi 

könyvtárak tulajdonában van, a szakértők szerint mindössze egyetlen példány van magánkézben. 

A most elkelt könyvet egy 18. században alapított londoni magánkönyvtár bocsátotta árverésre, értékét a szakértők 2,5-

3,5 millió fontra (1 milliárd 800 ezer-1 milliárd 421 millió) forintra becsülik.  

Forrás: AP 
 

Újabb könyváruház a neten 
 

Megkezdte működését a Könyvlelő Online Könyváruház, ahol közel 20 ezer könyv közül 

válogathatnak a látogatók. A kínálatban szinte minden témakörben bőséges választék várja a 

böngészőket. 

A "polcokon" megtalálhatóak tankönyvek, gyermekkönyvek, informatikai könyvek, 

útikönyvek és térképek, regények, ezoterikus könyvek, sportkönyvek, nyelvkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, vallási témájú könyvek és még számtalan egyéb témakör könyvei. 

A Könyvlelő Online Könyváruház a legfejlettebb technológiával elkészített, a látogatók 

számára könnyen áttekinthető és egyszerűen használható webáruház, melyben a vásárlók 

többek között nyomon követhetik rendeléseik állapotát is. Valamennyi könyvet 20-50 százalékos kedvezménnyel 

kínálják, de folyamatosan zajlanak nyereményjátékok, melyek során a vásárlók akár ingyen is hozzájuthatnak a 

kiválasztott könyvekhez. Az áruház kínálata naponta bővül. Könyvlelő áruház: www.konyvlelo.hu 
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