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Kistérségi könyvtári ellátás elindításának
tapasztalatai Heves megyében
Helyzetkép
Heves megyében a lakosság könyvtári ellátása –az országos helyzethez hasonlóan – a
települések egy részén, különösen a kistelepüléseken, nem kielégítő.
A megyében jelenleg a községek egy adott köre nem képes önállóan könyvtári
szolgáltatást nyújtani a lakosságának, egy további könyvtári körnek pedig a
szolgáltatási szintje nem felel meg a követelményeknek. A könyvtári épületek rossz
állapotúak, az állományok egy része tartalmilag elavult, fizikailag rongálódott, a
gépesítettség sok helyen megoldatlan – azaz szinte nincs olyan kistelepülési könyvtár,
amelynek korszerűsítése ne lenne indokolt megyénkben. A szolgáltatások
túlnyomórészt a könyvek kölcsönzésére korlátozódnak. Alig van lehetőség a korszerű
információszolgáltatásra, a közéletben hasznos információk összegyűjtésére,
szétsugárzására.
A megye településein csak részben teljesül a nyilvános könyvtári ellátás megoldása.
Bár az elmúlt években megyénkben a könyvtárak 85 %-a szerepelt a nyilvános
könyvtárak jegyzékén (a fennmaradó 15 % nagy része szünetelő könyvtár), azt
mondhatjuk, hogy a 85 %-nak legalább a felében kérdéses volt a nyilvános könyvtár
alapkövetelményeinek és alapfeladatainak való megfelelés.

Jogi háttér
Az 1997 évi CXL. Törvény alapján a könyvtári ellátás biztosítása kötelező
önkormányzati feladat. A jogi háttér tehát biztosított a kistelepülések könyvtári

ellátásához – a pénzügyi háttér azonban nem. Nyilvánvaló, hogy bár egy adott
MKE hírek
feladatot különböző színvonalon is el lehet látni, a jogi értelemben vett könyvtár
fogalom alapvető és elhagyhatatlan eleme a dokumentumok rendszeres gyűjtése és
gyarapítása. Emellett ma, a 21. században, amikor a könyvtárak szerepköre megváltozott, a könyvtáraknak a
hagyományos feladatokon (dokumentumszolgáltatás) túl közcélú, közérdekű szolgáltatásokat is nyújtaniuk kell,
valamint az információhoz való hozzájutást nem csak hagyományos dokumentumokon keresztül kell megvalósítani. Ez
utóbbihoz elengedhetetlen a könyvtárak gépesítése, Internet kapcsolattal való ellátottsága.
Egyértelmű, hogy a kistelepülési önkormányzatok önerőből nem képesek megvalósítani a fejlesztéseket. A
számadatok viszont azt mutatják, hogy Heves megyében a könyvtárhasználók 43 %-a kistelepüléseken iratkozik be1, és
mégis ott a legkevesebb a használat, mert ugyan beiratkoznak a felhasználók, de mivel nem találnak megfelelő
színvonalú szolgáltatást, így többször már nem látogatnak el a könyvtárba.
Az elmúlt években megjelentek azok a jogszabályok 2, amelyek nem csak jogilag, hanem pénzügyi vonatkozásban is
megoldást nyújthatnak a kistelepüléseknek könyvtári szolgáltatásaik fejlesztésére, lehetővé téve a kistérségi társulások
számára, hogy állami normatíva segítségével magasabb szakmai színvonalon tudjanak könyvtári ellátást
biztosítani. A támogatás célja az, hogy mozgókönyvtári ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás utazás nélkül
elérhetővé váljon a kistérség településein élő lakosság számára. A jogszabályok értelmében azok a Társulások, amelyek
4, nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltatóhely kialakítását vállaló – településsel rendelkeznek,

A 2005. évi statisztikai adatok alapján
2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról és a 36/2005. (III. 1.) Korm.
rendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról
1
2
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megállapodást kötnek egy szolgáltatókönyvtárral. A szolgáltatókönyvtár a településekre megfelelő szállítóeszközzel (pl.
kishaszongépjármű) kiszállítja az igényelt könyvtári állományt.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. Emellett a mozgókönyvtári feladat ellátásának
sérelme nélkül felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári
szolgáltatóhely egyben közösségi színtérként is működhessen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő
kiadásokra fordítható.
A jogszabályok alapján a többcélú kistérségi társulások keretében igényelhető támogatási rendszer segítségével
lehetőség nyílik a könyvtári szolgáltatás biztosítására azokon a településeken is, amelyek eddig kénytelenek voltak
nélkülözni az ellátást, vagy nem megfelelő színvonalon működtették könyvtáraikat.
A Heves megyei projekt
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a kistérségi társulásokat személyes megkeresés és írásbeli tájékoztatók
útján is tájékoztatta arról, hogy a többcélú kistérségi társulási modellkísérletek támogatásáról szóló rendelet lehetőséget
biztosít arra, hogy a társulások normatív támogatást igényeljenek a kistelepülések könyvtári ellátásának javítására.
Fölhívtuk a figyelmet arra, hogy ezen a területen olyan állami források állnak rendelkezésre, amelyek kihasználása
eddig még nem történt meg és, hogy más forrásból állami támogatás, fejlesztés, pályázati lehetőség a kistelepülések
könyvtárai számára hosszabb távon nem várható. Azoknál a kistérségeknél, ahol nem volt 4 nem nyilvános könyvtár,
arra is rávilágítottunk, hogy jelenleg ugyan nincs 4 ilyen település a kistérségben, de a könyvtári szakfelügyeleti
vizsgálatok kimutatták, hogy valójában ennél jóval több község nem tud eleget tenni az 1997. évi CXL. törvény által
előírt nyilvános könyvtárak intézmény fenntartási feladatainak.
A tárgyalások eredményeként Heves megye hét kistérsége közül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint
szolgáltatókönyvtár öt kistérséggel kötött megállapodást. Az öt kistérségből 39 település rendelte meg a
szolgáltatást. A szerződések megkötése után egy hónappal a Pétervásárai Kistérségből még 3 település jelezte
szerződéskötési szándékát, így az öt kistérségből összesen 42 településsel kötött szerződést az egri megyei könyvtár. A
települések kistérségi megoszlását a következő táblázat mutatja:
Kistérség
Egri Kistérség
Bélapátfalvai Kistérség
Hevesi Kistérség
Pétervásárai Kistérség
Füzesabonyi Kistérség

Települések száma
9
11
5
10
7

A Gyöngyösi és a Hatvani Kistérséggel nem került sor szerződéskötésre. A Gyöngyösi Kistérség többszöri tárgyalás
után végül a gyöngyösi városi könyvtárat jelölte meg szolgáltató könyvtárnak (a szolgáltatás elindításáról nincs
információnk). A Hatvani Kistérségben főleg jól ellátott, nagytelepülések találhatók, így ebben a kistérségben nem
volt lehetőség 4, nyilvános könyvtárral nem rendelkező könyvtári szolgáltató hely kialakítására.
A mozgókönyvtári ellátást megrendelő települések mellett 7 egyéni partnerrel is szerződést kötöttünk. Ezek a
települések a KSZR szolgáltatást rendelték meg.
Megyénkben a 2006-ban a statisztikai adatok alapján a 119 település közül
 9 településen szünetelt a községi könyvtári ellátás,
 3 településen pedig egyáltalán nem volt könyvtári ellátás.
A szolgáltatási szerződések megkötése után ez az adatsor a következőképpen változott 2007-ben:
 4 településen szünetel községi könyvtári ellátás. Ebből 2 település (Vécs, Mátraszentimre) a Gyöngyösi
Kistérséghez tartozik. Szünetel még Tarnaszentmária és Terpes, közülük Terpes önkormányzata már
érdeklődött a szolgáltatás iránt.
 1 településen egyáltalán nincs könyvtári ellátás (Kisfüzes)
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A mozgókönyvtári ellátást igénybevevő települések lakosság szerinti megoszlását az alábbi táblázat és diagram
mutatja:
Mozgókönyvtári ellátást igénybevevő települések lakosság
szerinti megoszlása

Lakosság
0-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2000 felett

Települések száma
7
16
9
6
4

10%

17%

14%

0-500
501-1000
1001-1500
1501-2000

21%

2000 felett
38%

A táblázat és a diagram adatai rávilágítanak arra, hogy a mozgókönyvtári normatíva által nyújtott korszerű és
gazdaságos könyvtárellátási forma és a könyvtári fejlesztési lehetőségek felé Heves megyében a települések
önkormányzatai nyitottak.
Helyszíni szemle és szakmai állásfoglalás
A szerződések beérkezése után a Módszertani Osztály munkatársai felkeresték a települések önkormányzatait és
könyvtárait. A helyszíni szemlék alkalmával a cél az volt, hogy munkatársaink:
 felmérjék a könyvtárak jelenlegi helyzetét,
 megismerjék a fejlesztési elképzeléseket,
 és ezek alapján ütemezzék az elvégzendő szakmai munkákat.
A helyszíni szemlék után az önkormányzatoknak írásos szakmai állásfoglalást küldtünk a látogatás alkalmával
szerzett tapasztalatokról. Az állásfoglalás minden esetben tartalmazta a helyi problémák felsorolását, a megoldási
javaslatokat és az új helyzet előnyeit.
Problémák
a) Nincs megfelelő helyiség a szolgáltatás fogadására. Ez főleg azokon a településeken fordult elő, ahol eddig
szünetelt vagy nem volt könyvtári ellátás. Ezekben a községekben az iskolában, a faluházban, vagy
ideiglenesen az önkormányzat épületében (pl. tárgyalóterem) nyílt meg a könyvtár.
b) Van könyvtári célra alkalmas helyiség, de felújításra szorul, nem felel meg a mozgókönyvtári szolgáltatás
fogadására.
c) A könyvek állapota könyvtári célokra alkalmatlan (elavult, poros, penészes), vagy egyáltalán nincs könyv.
d) Azokon a településeken, ahol eddig nem volt folyamatos könyvtári szolgáltatás, a könyvtáros személyének
kiválasztása is problémát okozott az önkormányzatnak. Javaslatunk alapján mindenütt érettségivel
rendelkező, helyi személyt választottak könyvtárosnak, aki jól ismeri a település adottságait.
e) Nincsenek meg a könyvtári szolgáltatás zavartalan és kulturált működéséhez szükséges tárgyi feltételek. A
legtöbb könyvtárban korszerűtlen a berendezés: különböző stílusú, elhasználódott polcok, székek alkotják a
bútorzatot.
f) A nyitvatartási idő kérdése: állásfoglalásunk alapján minden településen a lakosság igényeinek megfelelő,
de minimum 4 óra, délutáni vagy esti időpontokban történő nyitva tartás került kialakításra. Számítógépes
szolgáltatások esetén hosszabb nyitva tartást javasoltunk.
g) Informatikai háttér fejlesztése (számítógépek, szélessávú Internet elérés, telefon, telefax, többfunkciós
nyomtató hiánya). A településeken azt javasoltuk, hogy a lakossági Internet használatra biztosítani kívánt
számítógépeket a könyvtári helyiségben helyezzék el, hogy a könyvtár információs pontként is működhessen
a községben. Így egy személy azonos időben biztosíthatja a könyvtári szolgáltatásokat és a gépek
felügyeletét.
Selejtezés, könyvtárrendezés
Azokban a könyvtárakban, ahol a helyszíni szemle azt állapította meg, hogy a könyvtári állomány elavult, sor került a
községi könyvtár meglévő állományának teljes körű leválogatására, a fizikailag rongálódott, tartalmilag elavult
és gyűjtőkörbe nem tartozó kötetek kivonására. Szükség esetén a könyvtári helyiség célszerű átrendezése és a
polcokon a könyvtári rend helyreállítása is megtörtént.
Ezt a munkát – a községi könyvtárossal történő időpont egyeztetés után – a Módszertani Osztály munkatársai és a
helyi könyvtáros végezte el. Nagyobb állományú könyvtárak esetében az Olvasószolgálati Osztály munkatársai is
bekapcsolódtak a selejtezésbe. Munkák egy, vagy két naposak voltak az állomány nagyságától függően.
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Folyóirat- és nyomtatványrendelés
A mozgókönyvtári szolgáltatás keretében minden partnerkönyvtárunk 50 000 Ft értékben rendelhetett
folyóiratokat, napi- és hetilapokat, valamint, ahol szükséges volt, a könyvtári működés elindításához igényelhettek
könyvtári nyomtatványokat (olvasójegy, kölcsönző tasak, könyvkártya) is.
A folyóirat-rendelésnél partnerkönyvtáraink 23-féle folyóiratból válogathattak. A folyóiratlista összeállításánál
igyekeztünk minden korosztály és többféle érdeklődési kör
számára választani folyóiratot. Gyerekek, tinik, kismamák,
a kulinária iránt érdeklődők, utazni vágyók, kertészkedők,
ezermesterek és autósok is kedvükre lapozgathatják a
témával foglalkozó folyóiratokat partnerkönyvtárainkban.
Napilapként csak a megyei újságot kínáltuk.
Kiegészítő szolgáltatások
Az önkormányzatok kérésére a szolgáltatás keretében
kiegészítő
szolgáltatásokat
is
nyújtunk partnerkönyvtárainknak:
 könyvtári kézműves foglalkozások gyerekeknek,
 Internet tanfolyam felnőtteknek,
 vándorkiállítások,
 számítógépes rendszerfelügyelet
Csodanet előadás kisiskolásoknak az Egerfarmoson
Az állomány
A gyűjtés legfőbb szempontja, hogy az adott településen élő könyvtárhasználókat olyan mennyiségű kurrens
dokumentumhoz juttassuk, amelyhez a helyi könyvtár saját ereje nem elegendő. A szépirodalom területéről a klasszikus
és szórakoztató regények mellett színes mesekönyveket és izgalmas ifjúsági regényeket szerzünk be
partnerkönyvtáraink számára. A szakirodalmi művek közül főképpen az ismeretközlő irodalom egészségüggyel,
kisállattenyésztéssel, kertészettel, termékfeldolgozással foglalkozó műveit, a hobbi tevékenységet (barkácsolás, szabásvarrás, sport, autó-motor, kertészkedés, kisállat tartás stb.) segítő szakirodalmat, valamint a gyermek és ifjúsági
ismeretterjesztő irodalmat gyűjtjük.
A könyvek mellett hangoskönyvek és videókazetták állnak partnerkönyvtárainkban az olvasók rendelkezésére.

Községi Könyvtár, Szentdomonkos – régen

… és ma

A dokumentumok kiszállítása
A dokumentumok kiszállítása negyedévente történik, a könyvtár saját gépkocsijával, előzetes időpont egyeztetés
után. Alkalmanként 100-100 dokumentumot szállítunk minden partnerkönyvtárba. Az útvonal összeállításánál
igyekszünk olyan településeket választani, amelyek egymás szomszédságában fekszenek, így egy nap alatt 2-3
könyvtárban tudjuk a cserét lebonyolítani.
A szállítás előkészítése a Feldolgozó Osztályon történik:
 dokumentumok szétválogatása és műanyagládákban való elhelyezése,
 az adatbázis ellátó és letéti moduljában a leltári szám alapján a dokumentumok lelőhelyének módosítása,
 a dokumentumok legfontosabb bibliográfiai adatait tartalmazó lista elkészítése, amely a dokumentumok
átadására is szolgál.
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A településre kiérkezve az új és a visszahozandó dokumentumok átvétele egyesével a lista alapján történik.
Partnerkönyvtárainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kölcsönzésben levő, keresett vagy előjegyzett
dokumentumok hosszabb ideig a könyvtárban maradhassanak.
Személyi feltételek
A mozgókönyvtári ellátás munkáit a Módszertani Osztály koordinálja (jelenleg 2 fő).
A könyvek szerzeményezése, állományba vétele, feldolgozása, szerelése, raktározása, kiszállításra való előkészítése és a
letéti nyilvántartás vezetése könyvtárunk Állománygyarapító és Feldolgozó Osztályán történik. Két kollégánk egész
munkaidejét ez a tevékenység tölti ki. A kiszállítások illetve a dokumentumcserék alkalmával a gépkocsit is ez a két
kolléga vezeti. A könyvpiacon való tájékozódás és a megrendelés munkafolyamatában a Módszertani Osztály egy
munkatársa vesz részt heti rendszerességgel. A kiegészítő szolgáltatások (leválogatás, selejtezés, Internet tanfolyam
felnőtteknek, számítógépes rendszerfelügyelet) lebonyolításában más osztályokon (olvasószolgálat, informatika)
dolgozó kollégák is részt vesznek.
Összegzés
Heves megye kistérségeiben és településein kedvező fogadtatásra talált a mozgókönyvtári ellátás kezdeményezése. A
program megvalósítása minőségi ugrást jelent mind a projektben résztvevő kiskönyvtárak, mind a megyei
könyvtár életében. Úgy gondoljuk, hogy átgondolt tervezéssel, megfelelő párbeszéddel, az egyéni igényeket is
érvényre juttató munkával a kistérségi könyvtári ellátás fejlesztése megvalósítható megyénkben. Reményeink szerint a
normatíva felhasználásával, egy újszerű könyvtári munkastílus kialakításával és a KSZR-ben szerzett tapasztalatainkkal
felhasználó-központú, korszerű és minőségi könyvtári ellátást tudunk kialakítani Heves megye kistelepülésein.
Jegyzetek
Tőzsér Istvánné: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakítása Heves megyében
URL: http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/valcikkek0510/tozser.html
A kistelepülésen élő lakosság könyvtári ellátásának korszerűsítése : könyvtári innovációs projekt
URL: http://www.brody.iif.hu/kszr/KSZR.doc
Komlóné Szabó Ágnes, BSK, Módszertani Osztály

Guruló könyvtár Egerszalókon
Hát az meg már milyen? Ezt kérdezték tőlem sokan, amikor először beszéltem a gurítható polcokon tartható
könyvekről.
A csodálkozás ellenére azonban mindannyian egyetértettünk abban, hogy a dohos könyvtári helyiségből, ami a
faluközponttól is kívül esik, szerencsés lenne áthelyezni a községi könyvtárat egy jól frekventált helyre, ahol a
lakosok könnyebben elérhetik, ez által jobban kihasználható.
A változtatást elősegítette, hogy a hatezer kötetes
könyvanyag egy részét tönkretette a régi könyvtárépület
dohos levegője, szélüket megrágcsálta az egér és több száz
kötetet elkezdett „lapozgatni” a penész.
Az új könyvtár számára kitűnő helynek ígérkezett a
község központjában található faluház.
Úgy vélekedtünk, hogy ha ide helyezzük el a könyveket,
akkor újabb esélyt adunk a sok hátránnyal rendelkező,
eldugott kis könyvtárunk számára, aminek, azon túl, hogy
egy vidéki könyvtár sem kerülheti el a modernizációval járó
változtatásokat, nem könnyű felvenni a versenyt Eger város
közelsége mellett a mindent eluraló, képernyőfüggő
médiavilággal.
A faluházban működtetett teleház tehát újabb megerősítést
jelentett arra vonatkozóan, hogy a két kulturális
szolgáltató eggyé olvadva hatékonyabban tudja majd
ellátni feladatát és így egymást kiegészítve, mindkettőjük számára szerencsés szimbiózis jöhet létre.
Nehézséget csupán az okozott, hogy a faluház nem rendelkezett olyan helységgel, a közösségi rendezvényeknek is teret
adó nagytermén kívül, ami alkalmas lett volna a könyvtári szolgáltatás zavartalan megtartására.
Úgy kellett tehát elhelyeznünk a könyveket, hogy azok ottlétükkel ne tegyék lehetetlenné más rendezvények
megtartását és ne kizárólagos használói, hanem a többi programmal együtt, társbérlői legyenek a faluháznak.
Ezért olyan könyvszekrényekben kellett gondolkodnunk, ami a legnagyobb pakolható felület kihasználása mellett sem
uralkodik el a termen, ezen kívül zárható, és ha nyitott állapotban van, akkor sem ütközünk folyton szekrényajtókba.
A beépítés során két teljes falrészt fix polcrendszerrel láttunk el, ajtók helyett az egyik polcot pedig görgőkre szerelt teli
fából készült, paravánnak is alkalmas táblákkal zártuk le, míg a másik rögzített polchoz gurítható ellenpárokat
készítettünk. A két könyvtartó összefordítva így teljesen védett, zárt helyet biztosít a dokumentumok számára, kigurítva
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pedig dupla tároló felületet jelent, és mozgathatóságának köszönhetően kiválóan alkalmas arra is, hogy a könyvtár
nyitva tartása idején zárt teret alkotva, biztosítsa a könyvtári szolgáltató rész harmonikus egységét, átláthatóságát.
A guruló könyvtárba a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral kötött szerződésnek köszönhetően negyedévente, még a
könyvek is gurulva érkeznek. Ilyenkor cserélik azt a száz
kötetet, amit külön polcon helyeztünk el, hogy olvasóink
könnyebben átnézhessék ezt a rendszeresen cserélődő
kínálatot.
A könyvtár helyével és működésének jellegével kapcsolatos
elképzeléseink beigazolódni látszanak. Nincsenek olyan
könyvtári napok, amikor ne lenne látogató, lassan, de
gyarapodik a kölcsönzők száma, és ami külön
figyelemreméltó, hogy nincs kizárólagos internet használó
olvasónk!
A könyvtár avató ünnepségén egy író olvasó találkozó
során Jókai Annának adtuk át az új intézmény első
olvasójegyét, és a kis lámpákkal megvilágított könyvsorok
között kimondatlanul is arra gondoltunk, hogy a
„megszületés pillanatáért” érdemes volt minden fölmerülő
problémát és ellenérzést (akárcsak a polcainkat), egyszerűen
félretolni.
Baráth Zoltán, Egerszalók

Heves megyei mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek képekben

A megújult váraszói könyvtár

Mozgókönyvtári újdonságok Váraszón

Folyóirat választék Bükkszenterzsébeten

…és Bükkszenterzsébeten
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Kipróbáltuk, ajánljuk
Kedves Kollégák! Szívesen fogadjuk kollégáink olyan írásit, amelyekből bárki ötletet meríthet a színesebb, pezsgőbb
könyvtári mindennapok kialakításához. Az alábbi írás Pétervásáráról érkezett.
A pétervásárai Szántó Vezekényi Könyvtárban már az 1980-as évek közepétől szerveztünk a gyerekeknek játszóházi
programokat. Kezdetben az origami volt népszerű. Aztán fokozatosan bővítettük a felhasznált anyagok körét, új
technikákat próbáltunk ki. Lassan hagyománnyá váltak az ünnepekhez kötődő rendezvényeink. A gyerekek szívesen
vettek részt a programokon, amelyeken egyre több szülő is részt vett. A kellékek megválasztásánál igyekeztünk
természetes anyagokkal dolgozni. 2005-ben pályázat útján sikerült 6 számítógépre bővíteni a gépparkunkat, ingyenes
Internet használattal. Ebben az évben született meg az az ötlet, hogy szervezzünk napközis tábort a vakációzó
gyerekeknek. A tábornak nagy sikere volt, és van, ezért az idén a nagy érdeklődésre való tekintettel már 3 turnust
indítunk. A foglalkozásokon a számítógépezést, Internetezést kombináljuk kézműveskedéssel. Minden napra más-más
ötlettel lepjük meg a gyerekeket pl.: cserépfigurákat készítenek, pólót festenek, különböző üvegfestési technikákkal
dolgoznak, szárazvirágból és kagylókból képeket alkotnak, dekopázs technikával díszítenek fadobozokat, kaspókat,
gipszképeket. A végeredmény kivétel nélkül eredményes és dekoratív. A tábor végén kiállítást rendezünk a gyerekek
munkáiból, ezzel szerzünk meglepetést a szülőknek. Természetesen ezek a programok nekünk könyvtárosoknak több
hetes szervezési, előkészítési, munkát jelent. Igyekszünk minél több ötletben gazdag elfoglaltságot nyújtani a
gyerekeknek. A részvételi összeg rendkívül szerény amely fedezi az étkezést és az anyagköltséget. A siker abból is
lemérhető, hogy a résztvevő gyerekek már a tábor végén jelentkeznek a következő évre. Célunk a gyerekek
képességeinek, esztétikai érzékének a fejlesztése. Ennek érdekében a pétervásárai Szántó Vezekényi István Könyvtár
dolgozói nagyon nagy szeretettel várják az érdeklődő gyerekeket.
Suszter Tiborné, Pétervására

Képzés, továbbképzés
A Könyvtári Intézet (FMK nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2007 őszére újra meghirdeti 60 órás akkreditált
továbbképzési programját Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak (FAT-lajstromszám: PLM-99) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2007. szeptember 10-11-12-13., október 15-16-17-18.
Jelentkezési határidő (módosított!): 2007. július 10.
A Könyvtári Intézet (FMK nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2007. őszére újra meghirdeti 30 órás akkreditált
továbbképzési programját Könyvtárosok mentálhigiénéje I. (FAT-lajstromszám: PLM-109) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2007. szeptember 10-11., 24-25.
Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 1.
További információ található a http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?item.179 oldalon.

Személyi hírek
Kollégánk elismerése
A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány az Év Pedagógusa címmel tüntette ki Rajnavölgyi Vilmost, aki nemcsak a
a siroki Országh Kristóf Általános Iskola pedagógusa, hanem a siroki Községi Könyvtár könyvtárosa is. Az elismerés
kapcsán a Heves Megyei Hírlap készített interjút kollégánkkal. Bár az interjú Vilmos pedagógusi pályafutását méltatja,
ő nem feledkezett meg szólni könyvtárosi munkájáról sem a beszélgetés során: „tizenkét éve másodállásom ez a
könyvtár. Az iskola 14. tantermének szoktuk nevezni, mert a gyerekek szinte hazajárnak ide. Nemcsak olvasgatunk,
hanem beszélgetünk, szerepet próbálunk, tanítom őket gitározni, segítek a házi feladatban, ami éppen akad.”
Gratulálunk az Év Pedagógusának!
(A Rajnavölgyi Vilmossal készült teljes interjú a Heves Megyei Hírlap 2007. június 3-ai számában, illetve a
http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2007-07-03&r=250&c=610709 weboldalon olvasható.)

Új könyvtári munkatársak megyénk településein
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatóhelyein és néhány településen új munkatárssal
találkozhatnak az olvasni vágyók, így Balatonban Hudik Károlynéval, Bükkszenterzsébeten Kerkuska Lászlónéval,
Demjénben Berecz Judittal, Egerbaktán Vitai Ildikóval, Egerszalókon Baráth Zoltánnal, Erdőkövesden Gecse
Balázsnéval, Erken Kovács Jánosné Torba Katalinnal, Mátraderecskén Kocsis Gábornéval, Nagytályán Lükő
Katalinnal, Nagyúton Szőnyi Vandával, Ostoroson Dér Attilával, Parádsasváron Gotyárné Polgár Ildikóval,
Szentdomonkoson Sipos Anitával, Szúcson Egyed Viktóriával, Tenken Kasza Renátával, Újlőrincfalván Ficsór
Imrével, Váraszón pedig Nagy Istvánnéval.
Üdvözöljük új munkatársainkat és eredményes munkát kívánunk számukra!
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Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Heves megyei adatai
2007
No.

Település

Önkormányzat hivatalos neve

Könyvtár neve

Támogatás
(ezer Ft)

1
2

Abasár
Adács

Abasár Község Önkormányzata
Adács Község Önkormányzata

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár

56
21

3

Aldebrő

Általános Művelődési Központ Könyvtára

49

4

Andornaktálya

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

61

5
6
7
8
9

Apc
Atkár
Balaton
Bélapátfalva
Besenyőtelek

Aldebrő Község Önkormányzata, Tófalu
Község Önkormányzata
Andornaktálya Települési
Önkormányzata
Apc Község Önkormányzata
Atkár Község Önkormányzata
Balaton Község Önkormányzata
Bélapátfalva Község Önkormányzata
Besenyőtelek Község Önkormányzata

33
34
35
36
37
38

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
Községi Könyvtár
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
Általános Művelődési Központ Művelődési Ház
Községi és Gyermek Könyvtár
Bodony
Bodony Község Önkormányzata
Községi Óvoda és Könyvtár
Boldog
Boldog Község Önkormányzata
Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
Detk
Detk Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Domoszló
Domoszló Község Önkormányzata
Klubkönyvtár
Dormánd
Dormánd Község Önkormányzata
Remenyik Zsigmond Községi és Iskolai
Könyvtár
Ecséd
Ecséd Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Eger
Heves Megyei Önkormányzat
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Eger
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Egerbakta
Egerbakta Község Önkormányzata
Egerbaktai Községi Könyvtár
Egercsehi
Egercsehi Község Önkormányzata
Egercsehi Községi Könyvtár
Egerfarmos
Egerfarmos Község Önkormányzata
Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
Egerszalók
Egerszalók Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Egerszólát
Egerszólát Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Erdőtelek
Erdőtelek Község Önkormányzata
Erdőtelki Művelődési Ház és Könyvtár
Feldebrő
Feldebrő Község Önkormányzata
Általános Művelődési Központ. Községi és
Iskolai Könyvtár
Felsőtárkány
Felsőtárkány Község Önkormányzata
Községi Közkönyvtár
Füzesabony
Füzesabony Város Önkormányzata
Városi Könyvtár Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyös Város Önkormányzata
Vachott Sándor Városi Könyvtár
Gyöngyösoroszi Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár, valamint
Művelődési Ház
Gyöngyöspata
Gyöngyöspata Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Könyvtár
Gyöngyössolym Gyöngyössolymos Község
Községi és Iskolai Könyvtár
os
Önkormányzata
Halmajugra
Halmajugra Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Hatvan
Hatvan Város Önkormányzata
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és
Innovációs Központ
Heréd
Heréd Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Heves
Heves Város Önkormányzata
Városi Könyvtár
Hevesaranyos
Hevesaranyos Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Hort
Hort Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Istenmezeje
Istenmezeje Község Önkormányzata
Községi és Iskolai Könyvtár
Kál
Kál Nagyközség Önkormányzata
Káli Általános Művelődési Központ Könyvtára

39
40

Kápolna
Karácsond

Kápolna Község Önkormányzata
Karácsond Község Önkormányzata

41
42
43
44
45

Kerecsend
Kisköre
Kisnána
Kompolt
Kömlő

Kerecsend Község Önkormányzata
Kisköre Nagyközség Önkormányzata
Kisnána Község Önkormányzata
Kompolt Község Önkormányzata
Kömlő Község Önkormányzata

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Községi és Általános Iskolai Könyvtár
Ady Endre Művelődési Ház, Községi és Iskolai
Könyvtár
Községi Könyvtár Kerecsend
Nagyközségi Könyvtár
Klubkönyvtár
Községi és Általános Iskolai Könyvtár
ÁMK Könyvtára

31
33
98
69
117
36
43
86
80
11
59
1030
2072
17
10
30
38
71
130
46
68
182
719
41
51
75
126
415
42
247
36
246
47
158
40
21
38
183
16
96
55
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Település
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76

Lőrinci
Ludas
Maklár
Markaz
Mátraballa
Mátraderecske
Mezőtárkány

Önkormányzat hivatalos neve

Könyvtár neve

Lőrinci Város Önkormányzata
Ludas Község Önkormányzata
Maklár Község Önkormányzata
Markaz Község Önkormányzata
Mátraballa Község Önkormányzata
Mátraderecske Község Önkormányzata
Mezőtárkány Község Önkormányzata

Városi Kulturális Intézmény és Könyvtár
Ludas Község Könyvtára
Petőfi Emlékkönyvtár Maklár
Közösségi Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
Községi Könyvtár
Községi Könyvtár
Általános Művelődési Központ Mezőtárkány.
Könyvtár
Nagykökényes
Nagykökényes Község Önkormányzata Klubkönyvtár
Nagyréde
Nagyréde Község Önkormányzata
Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Nagyvisnyó
Nagyvisnyó Község Önkormányzata
Általános Művelődési Központ Könyvtára
Noszvaj
Noszvaj Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Ostoros
Ostoros Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Parád
Parád Nagyközség Önkormányzata
Parád Nagyközség Könyvtára
Pély
Pély Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Pétervására
Pétervására Város Önkormányzata
Városi Könyvtár
Petőfibánya
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Petőfibányai Kulturális és Testnevelési
Közalapítvány
Közalapítvány Közkönyvtára
Poroszló
Poroszló Község Önkormányzata
Poroszló Község Önkormányzatának
Közművelődési és Iskolai Könyvtára
Recsk
Recsk Nagyközség Önkormányzata
Nagyközségi Könyvtár
Rózsaszentmárton Rózsaszentmárton Község
Községi Könyvtár
Önkormányzata
Sarud
Sarud Község Önkormányzata
Községi és Iskolai Könyvtár
Szihalom
Szihalom Községi Önkormányzat
Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai
Könyvtár
Szilvásvárad
Szilvásvárad Község Önkormányzata
Községi Könyvtár
Szűcsi
Szűcsi Község Önkormányzata
Községi és Iskolai Könyvtár
Tarnalelesz
Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet ,
Általános Művelődési Központ Községi
Fedémes, Szentdomonkos Község
Közkönyvtár
Önkormányzata
Tarnaméra
Tarnaméra Község Önkormányzata
Közművelődési Könyvtár
Tarnaörs
Tarnaörs Község Önkormányzata
Általános Művelődési Központ. Könyvtár
Tarnaszentmiklós Tarnaszentmiklós Község
Községi Könyvtár
Önkormányzata
Tiszanána
Tiszanána Község Önkormányzata
Általános Művelődési Központ Könyvtára
Verpelét
Verpelét Nagyközség Önkormányzata Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár
Visonta
Visonta Község Önkormányzata
Községi és Iskolai Könyvtár, Művelődési Ház
Zagyvaszántó
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Könyvtár és Művelődési Ház

9
Támogatás
(ezer Ft)
189
12
41
46
36
24
33
25
21
102
119
17
32
22
72
77
26
102
49
36
153
46
62
57

21
94
15
44
12
36
40

Vándorkiállítás – a Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából
A Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából országos plakátkiállítás indult Magyarország könyvtáraiban. A kiállítási
anyag 5 tablóból áll (594x841 cm). Heves megyében a plakátok kiszállítását a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár vállalja. Előnyben részesülnek a KSZR és a mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő községi könyvtárak.
Kérjük azokat a könyvtárakat, akik a kiállítást fogadni szeretnék, továbbra is jelezzék könyvtárunk Módszertani
osztályán (Tel.: 36/517-576).

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Előzetes őszi programjainkból
2007. október 8.
A könyvtári marketing lehetőségei mindennapjainkban
szakmai nap a Bélapátfalvi Művelődési Ház és Könyvtárban
2007. november 8-9.
A regionális könyvtári ellátás tapasztalatai az Európa Unió tagországaiban
szakmai tanácskozás 4 ország szakmai képviselőinek részvételével
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Innen-onnan
Szabó Magda kapta a Cévennes-díjat
Szabó Magda kapta meg Katalin utca című művéért a legjobb európai regény
jutalmazására alapított Cévennes-díjat, amelyet idén először ítéltek oda Franciaországban.
A dél-franciaországi Ales-Cévennes Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Francis Cabanat
kezdeményezésére született díj nyertesét bonyolult döntési folyamat révén határozták meg.
Az Európa Tanács 46 országában alkotó 86 szerző regényei közül tíz független
franciaországi könyvesbolt terjesztette fel azt a 11 alkotást, amelyek közül a nemzetközileg
elismert írókból és könyvkiadókból álló szakmai zsűri kiválasztotta Szabó Magda művét.
A párizsi Viviane Hamy gondozásban megjelent magyar regény szerzője 20 ezer eurós
pénzjutalomban részesült, a mű francia fordításért Chantal Philippe ötezer eurót vehetett át.
Szabó Magda 1969-ben írt regénye először 1974-ben jelent meg franciául. A Viviane Hamy kiadó tavaly ősszel új
fordításban jelentette meg a magyar regényt. A Katalin utca gyermekkori nosztalgiák, a gyermekkorban alakult
kapcsolatok továbbélésének és szétroncsolódásának regénye egy budai utcában élő három család történetén keresztül.
Szintén a Viviane Hamynál jelent meg 2003-ban Szabó Magda 1987-ben írt, önéletrajzi ihletésű regénye, Az ajtó,
amely abban az évben megkapta az 1904-ben alapított, kizárólag női zsűritagok által odaítélt Femina nevű francia
irodalmi díjnak az év legjobb külföldi regényét jutalmazó változatát. Viviane Hamy 2005-ben adta ki a magyar írónő
Pilátus című regényét, és jövő januárban tervezi megjelentetni az 1990-ben írt A pillanat című prózáját.
Forrás: MTI
Könyvtár és humor
Humor a könyvtárban; könyvtár a humorban... A könyvtárossággal kapcsolatos képeket nézegethetünk és humoros
írásokat, megtörtént esteket olvasgathatunk a http://humoroskonyvtar.freeblog.hu oldalon. A weblap szerkesztője várja
minden kolléga könyvtáros sztorijait!
Érdekességek a Harry Potter sorozatról
Ha a világon eladott összes Harry Potter-kötetet egymás mellé fektetnék, azok 1,6-szor érnék
körül a Földet az Egyenlítő vonalán, amelynek mentén egy Forma 1-es autó teljes
sebességgel egy hétig száguldana - szemléltette a sorozat sikerét a varázslótanonc történeteit
megjelentető brit Bloomsbury kiadó az utolsó, hetedik kötet közelgő megjelenése kapcsán az
MTI-nek. A 325 millió eladott könyv egymás mellé fektetve 1200 focipályát, vagy Monacót
4,4-szer fedné be. Az eladott kötetek súlya megegyezik 25 ezer afrikai elefánt súlyával,
illetve, ha a varázslótanonc üzeneteket szállító hóbaglyában mérik, akkor 70 millió madár
súlyával egyenlő - írták az MTI érdeklődésére eljuttatott összegzésben.
Az előző, hatodik kötet megjelenésekor az első napon csak Nagy-Britanniában kétmillió
példányt adtak el, és idén, a július 21-én megjelenő utolsó rész kapcsán is hasonló érdeklődésre számítanak. A befejező
kötet, amelyben J. K. Rowling írónő korábbi jelzése szerint két szereplő meghal, Harry Potter and the Deathly Hallows
címmel július 21-én kerül világszerte, így Magyarországon is a boltokba.
Balázs István a magyar nyelvű Harry Potter köteteket gondozó Animus Kiadó vezetője az MTI-nek elmondta, hogy
február második hetében jelenik majd meg a hetedik rész magyar fordítása. Hozzátette, hogy a Harry Potter and the
Deathly Hallows cím fordításaként már közszájon forog ugyan a Harry Potter és a halálos szentek cím, de az ügynökség
a "halálos ereklye", illetve a "halál ereklyéje" változatot is engedélyezi. Hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre
óvakodna a végleges cím kiválasztásától.
Forrás: MTI

Pályázat
A Kulturpont hírlevélben olvastuk:.
Talán néhány kisebb könyvtárat érdekelhet a gépparkja bővítése érdekében.
Pályázat ingyenes számítógépek kiosztására. A Biogreen Alapítvány számítógépek kiosztására hirdet pályázatot
nonprofit, valamint közhasznú célokat szolgáló szervezeteknek és egyéneknek. (Nonprofit.hu) Bővebb információ:
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=14592http://nonprofit.hu/paly/egypaly/2451.html
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