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XVI. évfolyam, 3. szám  (52.)     A Heves megyei könyvtárosok lapja       2007. szeptember 
 

 

Felhívás összefogásra 

2007 őszén ismét sor kerül a "Könyvtárak összefogása a társadalomért" 

országos rendezvénysorozatra az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 

Október 2-12. között a "Nagy Olvashow" a társadalom minden 

korosztályának figyelmét igyekszik ráirányítani az olvasásra. 
 

Programok Heves megye településein 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
 

2007. október 3-án, kedden 10:00 órakor 

BABUSGATÓ Közreműködik: Ádámné Szoboszlay Etelka zenepedagógus 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók tér 6. 1 em. 105. ajtó) 
 

2007. október 3-án, kedden 16:30 órakor 

SZÜLŐ LESZEK – LÉLEKBEN IS Könyvajánlás és beszélgetés dr. Moretti Magdolna pszichiáterrel 

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

2007. október 7-én, vasárnap 

KÖNYVES VASÁRNAP Nyitva tartás: 10 – 16 óráig 

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

Október első vasárnapja hagyományosan KÖNYVES VASÁRNAP a könyvtárak és a Magyar Rádió összefogásában.  

10:00 – 16:00 Babaolvashow. Babaolvasó füzet átadása három éven aluli átogatóknak 

 Csatlakozási lehetőség az országos internetes játékokhoz  

Legyél Te is kölyökolvasó – egyéni játék általános iskolás korú gyerekeknek 

Betűbuli - 14 év alatti illetve 14 év feletti egyéni játékosoknak 

10:00  Amikor a mesék életre kelnek. Bartos Erika meseíró bábelőadása. 

15:00 Együgyű Misó magyar népmese. A Babszem Jankó Gyermekszínház előadása. 
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2007. október 8-án, hétfőn 10:00 órakor 

LUCA MESÉK Luca, a derűs bükki boszorkány történetei ovisoknak (meghívott csoportnak) 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók tér 6. 1 em. 105. ajtó) 
 

2007. október 8-án, hétfőn 14:00 órakor 

KEDV-TELÍTŐ Vidám, nevetős együttlét a könyvek birodalmában (meghívott csoportnak) 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók tér 6. 1 em. 105. ajtó) 
 

2007. október 8-án, hétfőn 17:00 órakor 

BÉBILLÉR MESEKÖR A második évébe lépett Bébillér Mesekör – közkedvelt nevén „A bébillér” – a régimódi 

fonók hangulatát idéző mesés együttlét felnőtteknek és gyerekeknek, időseknek és fiataloknak. Családi program. 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók tér 6. 1 em. 105. ajtó) 
 

2007. október 9-én, kedden 14:30 órakor  

Te is író vagy! Nem tudtad? Íróiskola Nógrádi Gáborral Tollforgatóknak, akik már írnak, akik szeretnének 

írni, jól írni, vagy csak gondolataikat érthetően megfogalmazni. 

Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók tér 6. 1 em. 105. ajtó) 
 

2007. október 9-én, kedden 17:00 órakor  

BARÁTOK KÖZT BELGIUMBAN, AVAGY BESZÉL ÖN FLAMANDUL? Lovászné Szűcs Mária előadása erről 

a furcsa kis országról, amelynek nyelve nem a belga, lakói vallonok és flamandok és „egyetlen hegyei a katedrálisok”. 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen nyelvi részlege Eger, Széchenyi u. 16. (Művészetek Háza) 
 

2007. október 10-én, szerdán 16:30 órakor 

Te melyiket olvasnád? Nagyik ajánlják kedvenc olvasmányaikat a gyerekeknek. A gyerekekből álló zsűri dönti el, 

melyik ajánlás volt a legmeggyőzőbb. 

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

2007. október 11-én, csütörtökön 16:00 órakor 

Pályázat angolul olvasóknak – Eredményhirdetés.  
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete (Eger, Kossuth Lajos u.16.) 
 

2007. október 11-én, csütörtökön16:30 órakor 

A HALLGATHATÓ KÖNYV Vetélkedővel színesített, nyereményekkel gazdagított hangoskönyv bemutató.  

Vendégünk a Hangoskönyvek.hu online áruház. 

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

2007. október 1-12. 

NAGYINET Internethasználat tanfolyam az Egri Barátnők a Jövőért Egyesület nyugdíjasainak. 
 

Nagyiolvashow – novelladélután Felolvas: Nádasy Erika, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze 
 

2007. október 10. 13:30. Öregek Napközi Otthona. Eger, Erzsébet udvar 

2007. október 3. 15.00 Idősek Berva-völgyi Otthona. Eger, Berva-völgy 
 

A Bródy Sándor Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató helyeinek programja: 
 

Együgyű Misó magyar népmese 

A Babszem Jankó Gyermekszínház előadása 
 

2007. október 3. 15:00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Egerbakta, Egri út 105. 

2007. október 4. 14:00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Dormánd, Latinovits kastély 

2007. október 5. 14:30 Községi és Iskolai Könyvtár Szilvásvárad, Egri u.8. 

2007. október 8. 13:30 Községi és Iskolai Könyvtár Erk, Fő tér 10. 
 

Nagyiolvashow – novelladélután Felolvas: Nádasy Erika, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze 

2007. október 11. 15:00 óra Művelődési Ház és Könyvtár Egerfarmos, Rákóczi u.1. 
 

Besenyőtelek 
 

2007. október 2.  

HÉT HATÁR VÁNDORAI Kisiskolások vetélkedője magyar népmesékből 
 

2007. október 3. 16:00 óra  
BABUSGATÓ Versek, mondókák a legkisebbeknek, "Anyuka leszek" -előadás babaváró anyukáknak 
 

2007. október 8.  

LÓGJ A NETEN Benevezés az on-line internetes vetélkedőre 
 

2007. október 8. 14:00 óra  
NAGYI KLUB Helyi költők verseinek felolvasása, saját versek előadása, öregbetűs könyvből és hangoskönyvből 

bemutató 
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Helyszín: ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár Besenyőtelek, Fő u 108. 
 

Füzesabony 
 

2007. október 2-12.  
KÖNYVVÁSÁR, KÖNYV-TURKÁLÓ Új könyvek és használt könyvek vására.  
 

FÜZESABONYI KÉPESLAPOK Kiállítás 

Helyszín: Városi Könyvtár (Füzesabony, Rákóczi F. u. 52-54.) 
 

Gyöngyös 
 

2007. október 2-12.  
PÁLYÁZAT ex libris készítésére  

KÖNYVES TOTÓ  

MEGBOCSÁTÁS IDŐSZAKA (Ezen idő alatt késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza olvasóink a lejárt 

határidejű könyveket)  
 

2007. október 7-én, vasárnap 

KÖNYVES VASÁRNAP Nyitva tartás: 10 – 14 óráig 

 Ex-libris pályázat, irodalmi TOTÓ eredményhirdetése 11 órakor,  

 Irodalmi játék egy percben.  

 Ingyenes beiratkozási lehetőség, ingyenes internethasználat,  

 Ingyenes tárlatlátogatási lehetőség: Herman Lipót festőművész állandó kiállítása, Huszár Lajos éremtár 

 könyvajánlások  

 leértékelt könyvek értékesítése 

Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös, Fő tér 10.) 
 

Hatvan 
 

2007. október 2-án 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ÉS KI NYER MA? VETÉLKEDŐ Újonnan megjelent könyvét mutatja be és 

dedikálja Juhász Előd, valamint délután Ki nyer ma? zenei vetélkedőt tart az érdeklődőknek 
 

2007. október 4-én 

ART CAFÉ Klasszikus zenei est kávéházi környezetben 
 

LEGEK KÖSZÖNTÉSE A könyvtár leghűségesebb olvasóinak köszöntése 
 

2007. október 5-én 19:00 órától 

FILMKLUB Válogatás a világ filmművészetéből címmel filmklub indul. 
 

2007. október 5-én 19:00-24:00 óráig 

ÉJSZAKAI INTERNET Éjszakai ingyenes internetezési lehetőséget nyújtunk minden érdeklődő olvasónknak 
 

2007. október 11-én 19:00 órától 

AULA PÓDIUM Pálffy Margit előadóművész Kondor Béla estje 
 

2007. október 2-12. 

MEGBOCSÁTÁS A KÉSEDELMES OLVASÓINKNAK A lejárt határidejű könyvek visszavétele 

BEIRATKOZÁS AKCIÓKKAL, KEDVEZMÉNYEKKEL 

JÁTÉKOS FEJTÖRŐK, REJTVÉNYEK MINDENKINEK 
 

Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hatvan, Kossuth tér 4. 
 

Heves 
 

2007. október 3. 

CSILLAGOS ESTÉK Ezoterikus előadás 
 

2007. október 4. 

NAVA TANFOLYAM középiskolásoknak 
 

2007. október 3-30. 

ALKOTÓ KÖNYVTÁRTAGOK A KÖNYVTÁRBAN Kiállítás olvasóink alkotásaiból 
 

Helyszín: Városi Könyvtár Heves, Erzsébet tér 8. 
 

Kisköre 
2007. október 6. 09 - 12 óráig 

ÜGYESKEDEM Kreatív gyermekfoglalkozás 14 éves korig 

Helyszín: Városi Könyvtár Kisköre, Kossuth út 8. 

http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/20071005_ex_libris.html
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MEGÚJULTUNK 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban a 

nyári zárva tartás alatt kemény munka folyt. 

Könyvtárosok és mesteremberek dolgoztak annak 

érdekében, hogy augusztus 27-től megújult 

környezetben fogadhassuk az olvasókat. 

 

Célunk tágasabb, színesebb, izgalmasabb könyvtári 

belső kialakítása volt. A hivatali terek 

csökkentésével, a szolgáltatási egységek 

áthelyezésével, eddig zárt ajtók nyitásával sikerült 

tágasabbá tenni az olvasói övezeteket. A tervezés 

során figyelembe vettük a használók igényeit, 

szokásait, a zajosabb és csendesebb könyvtári 

tevékenységek arányát.  

Tapasztaltuk, hogy egyre nő az internet- és 

számítógép-használat iránti igény és csökken az 

olvasótermet használók száma. Az elmélyülten 

olvasni, tanulni vágyókat zavarta a számítógépek 

zaja, a billentyűzet kopogása. Az olvasói övezetek és a könyvállomány átrendezésével a régi olvasóterembe kerültek a 

mozgalmasabb tevékenységek. Mivel itt lehet böngészni az interneten, a kölcsönözhető szépirodalmi gyűjteményben és 

a folyóiratok között ezért a régi olvasóterem a „böngésző” elnevezést kapta.  

A helyismereti gyűjtemény helyiségeit átjárhatóvá tettük, többé nem találkozhat zárt ajtóval, aki az itt elhelyezett 

dokumentumok iránt érdeklődik.  

Az olvasótermi állomány két termet foglal el. Újdonság, hogy a szakfolyóiratokat az olvasóteremben helyeztük el, ezzel 

is segítjük a tanulók, kutatók munkáját. A szakirodalmi állomány elhelyezési lehetősége a volt munkaszoba és a 

regisztrációs pont kölcsönző térré alakításával bővült. Mindenki örömére végre láthatóvá vált a nyilvánosság elől eddig 

elrejtett műemlék cserépkályha. 

Törekedtünk arra, hogy könyvtárunk arculatához illeszkedő színek – bordó és homokszín - köszönjenek vissza a 

padlószőnyeg, az ülőbútorok, a tájékoztató feliratok felületén. Az új asztalokkal és fotelekkel egy oldottabb „kávéházi” 

hangulatot kívántunk teremteni. 

A más helyre került regisztrációs pult és tájékoztató pontok, valamint a hagyományos katalógusok elektronikus katalógusokkal való kiváltása miatt a számítógépes hálózatunkat is bővíteni kellett. 

A zárva tartás ideje alatt pályázati forrásból, szakemberek közreműködésével került sor a teljes helyismereti gyűjtemény 

és a bekötött folyóirat állomány egy részének a portalanítására, szükséges esetben fertőtlenítésére. 

A tárgyakban, terekben, eszközökben megnyilvánuló 

változások nagyon látványosak, de úgy gondoljuk, a lényeg 

nem ebben rejlik. Célunk, hogy szolgáltatásaink 

népszerűbbek, könyveink olvasottabbak, 

könyvtárhasználóink elégedettebbek legyenek. Az új 

könyvek elhelyezésével, a sokak érdeklődésére számot tartó 

témák kiemelésével, az olvasói vélemények folyamatos 

figyelésével a könyv az olvasó és a könyvtáros hármas 

kapcsolatát kívánjuk erősíteni. Továbbképzésekről, külföldi 

tanulmányutakról hozott ötletek honosításával – pl. a nap 

könyve, a hónap verse, a tetszést-nemtetszést kifejező 

könyvjelző elhelyezése az olvasott műben – szeretnénk 

elérni, hogy látogatóink minél tartalmasabban tölthessék az 

olvasásra, könyvtárhasználatra szánt időt. 

 

A nyári szünet alatt könyvtárunk honlapján folyamatos, 

fényképes tájékoztatást adtunk az átalakulásunkról. Akik a nyitás után felkeresnek bennünket, azoknak a tájékozódását 

segítik az új eligazító táblák és feliratok. A megváltozott környezet, az eligazodás az újfajta elrendezésben még egy 

ideig tanulást, kölcsönös türelmet kíván az olvasóktól és a könyvtárosoktól. 

Szlogenünk a régi: A mi könyvtárunk az Ön könyvtára! 

Sohajdáné Bajnok Katalin 

igazgatóhelyettes 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
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Hírek, információk 
 

OKM közlemény a kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez biztosított továbbképzési 

támogatás fajlagos összegéről 
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. 

(I. 14.) NKÖM rendelet 11. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kulturális szakemberek szervezett 

továbbképzéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. évi fejezeti előirányzatából biztosított továbbképzési 

támogatás fajlagos összegét az alábbiak szerint állapítom meg: A kulturális intézmény számára 2007-ben a fenntartó 

által engedélyezett állományi létszáma után járó továbbképzési támogatás fajlagos összege: 8000 Ft, azaz nyolcezer 

forint, személyenként. 
 

Az oktatási és kulturális miniszter 31/2007. (VIII.9.) OKM rendelete a nevelési-oktatási 

intézmények névhasználatáról (Magyar Közlöny 2007/106. szám) 
„Ha egy épületben több különböző intézmény található, minden intézmény – intézményegység, tagintézmény – esetén 

önálló címtábla elhelyezése szükséges. A címtáblát mindenki által jól látható helyen kell elhelyezni.” 


TIOP 
2007. július 30-án az Európai Bizottság elfogadta a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot. 

Olvasható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján: http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok 

Ez a program rendkívüli jelentőséggel bír a kulturális terület számára, mivel meghatározza a 2007-2013 közötti 

időszakra vonatkozó, európai uniós forrásból biztosítandó infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket. 
 

A TIOP 2007-2008 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ AKCIÓTERVE 

Ez a dokumentum részletes, gyakorlati információkat tartalmaz a továbbiakban kiírásra kerülő pályázati 

konstrukciókról. A TIOP akcióterv jóváhagyott változata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján olvasható 

A konstrukciók a következők: 

1.2.3.  "Tudásdepó Expressz: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése"  

1.3.4.  "Regionális Tudástárak: A fejlesztési pólus- illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó 

könyvtárfejlesztések" 

1.2.4. "Kulturális értékek digitalizálása" elnevezésű konstrukció is. 

Az akciótervben foglaltak szerint a könyvtári pályázatok kiírásának időpontja 2008. első negyedévére várható. 
 

TÁMOP 
2007. szeptember 6-án az Európai Bizottság elfogadta a Társadalmi Megújulás Operatív Programot. 

Közvetlen elérhetőség: http://www.nfu.hu/doc/336 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program akciótervében a könyvtári terület fejlesztési konstrukciója a következő 

helyen található: 

3. prioritás (Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek)  

2. intézkedés (A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása) 

3.2.4. konstrukció: „Tudásdepó Expressz” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 

erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.  

Várhatóan 2008. I. negyedévében kerülnek kiírásra a könyvtárfejlesztési pályázatok.  
 

 Könyvtárosok állami kitüntetése 2007. augusztus 20-án 
 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter Szinnyei József-díjjal ismerte el Pelle Sándor, a gyöngyösi 

Vachott Sándor Városi Könyvtár igazgatójának munkáját.  
 

A kitüntetéshez a megye könyvtárosai nevében gratulálunk! 
 

 

A Népmese Napja 
 

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. 

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 eleinktők kapott, 

élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket 
 

Elevenítsük fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassuk meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzünk meg 

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

mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja.  

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

http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?cat.1
http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?cat.1
http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?cat.1
http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok
http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?cat.1
http://www.nfu.hu/doc/336
http://www.nfu.hu/download/1671/AT_TAMOP3_vegl.pdf
http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?cat.1
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Kipróbáltuk, ajánljuk 
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Könyvtárosok a dinnyefesztiválon 
Az idei – immáron 15-dik – hevesi Dinnye-fesztiválon mi a hevesi 

könyvtárosok is programokkal kedveskedtünk a fesztivál vendégeinek. Az 

Európai Uniós sátorban az Unióval kapcsolatos feladatlapokat lehetett 

megoldani, amelyhez segítséget az ott lévő kiadványokból szerezhettek a 

résztvevők. A tesztek helyes kitöltői között EU-s ajándékokat sorsoltunk 

ki, amelyek között volt hátizsák, sporttáska, Uniós honfoglaló társasjáték 

és EU-s ajándékcsomagok. A nyereményeket az egri Europe Direct 

ajánlotta fel.  

Délután 4 órától a napsütéses nyárban egy frissítő koktélozásra invitáltunk 

mindenkit a Gyermek-könyvtár udvarára, ahol Göröcs Attila, a Sziráki 

kastélyszálló mixere különféle italkülönlegességeket készített. A 

gyermekekre is gondoltunk, hiszen alkoholmentes koktélokat is kaphattak, 

valamint a könyvtárban felügyelet mellett játszhattak, így a szüleik nyugodtan szórakozhattak. 

A sikerre való tekintettel, úgy gondoljuk, hogy a jövőben is szervezünk hasonló programokat fesztiválokhoz 

kapcsolódva. Reméljük, akik ott voltak, legközelebb is visszatérnek hozzánk. 

Balláné Fülöp Márta, Heves 

Olvasótábor Recsken 
 „Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, 
mert ez csapatjáték, s már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.”  William Shakespeare 

 

Az olvasótábort 2007. július 16-20. között szerveztük meg napközis jelleggel. A foglalkozások több helyszínen folytak: 

a könyvtárban, az iskolában és a tájházban. 

 

A táborban 8-14 éves korú gyerekek vettek részt: Parádról, 

Recskről és Mártraderecskéről, összesen 19 fő.  

Foglalkozásvezetők: Nemes Marianna és Bolykiné Szabó 

Marianna voltak. A délutáni kézműves foglakozásokban 

segítségünkre volt még: Vitézné Kovács Krisztina és 

Nemes Katalin.  

Színes tartalmas programok várták a gyerekeket: a délelőtti 

foglalkozásokon szinte mindennap feldolgoztunk egy-egy 

történet, - a történetek feldolgozása 3 csoportban történt - 

amelyet megbeszéltünk illetve a drámajátékok különböző 

formáit alkalmaztuk. 

A játékkal a közösség formálása volt a célunk. A 

drámajáték segítette a személyiség alakulását, a 

kapcsolatfelvételt, a kapcsolattartást egymás között, a 

csoportmunka módszer serkentette a gyerekek aktivitását 

és elősegítette az önfeledt játék kialakulását. 

 

A tábor meghívott vendégei:  

Az élő zene varázsát a NarcoPolo együttes koncertje által élhették át a gyerekek – az együttes világzenét játszik a 

magyar népzene ill. a keleti kultúrák zenei motívumainak felhasználásával. A koncert után a gyerekek nagy örömmel 

fogadták, hogy a különböző hangszerek kipróbálására is volt lehetőség. 

Egyik este a gyöngyösi PRAESEPE Csillagászat Kör tagjai távcsöves bemutató és előadás keretében elkalauzoltak 

bennünket az égbolt csodálatos világába. 
A tábor programjából nem hiányozhatott a kirándulás, és ehhez kapcsolódóan beszélgettünk a környezetünkről és a 

környezetvédelemről. Segítségünkre volt két szakember: Hlavács Zsolt erdész és Kaleta Márta környezetmérnök. A 

gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásukat az erdőről, a vadakról és a környezetvédelemről. 
 

Egy délelőttre vendégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató és meseterapeuta, akivel bepillantást nyertünk a mesevilág 

rejtelmeibe. Játékos előadásával teljesen elvarázsolta a gyerekeket.   

A „Palócnapi vígasságok” a recski Tájházban zajlottak az érdekes bemutatón, a vidám népi játékokon és a 

hagyományos palóc ételeken túl este táncház várta a gyerekeket. 

A táborban filmet is néztünk: Szaffi – magyar rajzfilm Dargay Attila rendezése, a film Jókai Mór: A cigánybáró c. 

kisregényéből készült. 
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Délutánonként a kézműves műhelyben a gyerekek 

fejleszthették kézügyességüket, kreativitásukat, nagy 

sikere volt a gipszalapú álarckészítésnek, de lehetőség volt 

szalvétatechnikával dolgozni, „mini” sámán dobot 

készíteni, virágot hajtogatni, „scoubidou” fonást 

gyakorolni, zsugorkából névtáblát „sütni”.  

 

A tábornak nagy sikere volt, a gyerekek nagyon 

jól érezték magukat a szülők pozitív visszajelzései is, ezt 

igazolták. Az „olvasótáborral” hagyományt szeretnénk 

teremteni, igyekszünk, hogy minden évben színvonalas, 

tartalmas programokkal várjuk az értelmes szórakozásra 

vágyó fiatalokat. 

 

Nemes Marianna, Recsk 

 

 

Pályázatok 
 

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. II. félévében az alábbi 

témakörökre: 

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére 

2. Állománybővítésre  

A pályázók köre: 

Egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén 

szereplő szak- és közkönyvtárak 

Beadási határidő: 2007. október 4. 

További információ: http://www.nka.hu 

 
 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet akadálymentesítés támogatására Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címmel. 

A pályázat célja: A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 

A pályázók köre: Helyi önkormányzat, egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, egyéb jogi személyiségű nonprofit 

szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, iskola, 

gyermekvédelmi-, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat 

Beadási határidő: 2007.11.16 

További információ: http://www.nfu.hu/tender 

 
 

eMagyarország Pontok támogatása 
 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázat célja az eMagyarország Pontok támogatása, az 

információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása.  
 

A 2007. évben a fő preferencia-szempont az idei évben a rászorultság, a hátrányos helyzet javítása az esélyegyenlőség 

jegyében. A 2008-2011. években azonban a GKM több milliárd forintot tervez szétosztani támogatás formájában a fenti 

célok elérésének érdekében. A 2008-2011. években meghirdetett pályázatokon előnyt élveznek azok, akik már 2007-től 

részt vettek a programban.   

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, amelyet infokommunikációs eszközök beszerzésére 

(hardver, szoftver), valamint személyi jellegű ráfordításokra lehet felhasználni. 

Az elnyerhető támogatás mértéke: pályázónként bruttó 280 ezer forint. 
 

Pályázhatnak az alábbi szervezetek: 

• Önkormányzatok (illetve azok fenntartásában működő szervezetek); 

• Társadalmi szervezetek (kivéve biztosító egyesületet és politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói 

érdekképviseleti szervezeteket); 

• Alapítványok;• Közhasznú társaságok vagy 2007. július 1. után alapított nonprofit gazdasági társaságok; 

• Kamarák. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. október 15. 

További információ: http://www.emagyarorszag.hu/index.ivy 

 

http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/
http://www.nfu.hu/tender
http://www.nfu.hu/tender
http://www.nfu.hu/tender
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Könyvajánló 
 

 

Fodor Péter - Havas Katalin: Könyvtári protokoll 
Budapest, KI, 2007. 86 p. 

A sorozatban korábban megjelent A magyar könyvtárosság etikai kódexe - 

magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel (200620003) című kiadvány 

elméleti alapvetéséhez csatlakozva a szerzők egy, a mindennapokban használható 

gyakorlati útmutatót állítottak össze. A hiánypótló kötet a könyvtárosok eddig 

íratlan viselkedési szabályait foglalja össze. Az első egységben Fodor Péter 

elsősorban oktatói szemlélettel, pontokba szedetten, illetve a munkáltató 

szempontjából mutatja be egyebek közt a kommunikáció, a viselkedéskultúra, a 

megjelenés, az illem vonatkozó szabályait, a könyvtár és a könyvtáros feladatát, 

kultúraközvetítő szerepét szem előtt tartva. Ezt követően Havas Katalin kissé más 

szemszögből megközelítve a témát, hosszú pályafutása tapasztalatait adja át az 

olvasóknak, a követelményrendszert és a használható eszközrendszert is feltárva. A 

kötet végén angol nyelvű összefoglaló, az első fejezet végén a felhasznált irodalom 

jegyzéke található. 

A kötet 800,- Ft-os áron kapható  a Könyvtári Intézet Web-áruházában 

http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?61 

 
 

Képzés, továbbképzés 
 

Heves megyei könyvtárosok továbbképzése 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2007. október 18-án szakmai napot rendez, amelyre tisztelettel meghív 

minden érdeklődő könyvtáros kollégát. 
 

Időpontja: 2007. október 18. (csütörtök) 9-13 óráig 

Helyszíne: BSK Központi épület Eger, Kossuth Lajos u. 16. 

A továbbképzés témái: 

 Bemutatkozik a Nemzeti Audiovizuális Archívum 

Előadó: a NAVA meghívott munkatársa 

 Fókuszban az olvasó! Ötletek, fortélyok a használói igényeinek megismerésére 

Előadó: Dr. Pataki Miklósné, Dr. Balázsné Mihály Andrea  

 Könyvtártúra: A Bródy Sándor Könyvtár felújított övezeteinek megtekintése 

 Gyorsjelentés a megye könyvtáraiból: szakmai beszélgetés 

A továbbképzésen a részvétel ingyenes.  
 

A részvételi szándékról 2007. október 12-ig visszajelzést kérünk az alábbi e-mail címre vagy telefonszámra: 

Farkas Márta (tel: 36/517-576, 20/546-1826; e-mail: fmarta@brody.iif.hu) és Komlóné Szabó Ágnes (tel: 36/517-576, 

70/538-3347; e-mail: szaboagi@brody.iif.hu) 

Mindenkit szeretettel várunk!  
 

MKE-hírek 
 

Őszi programajánlat 
2007. október 8. hétfő 9-17  A könyvtári marketing lehetőségei mindennapjainkban c. szakmai nap 

Délután kirándulás Bélapátfalva-Szilvásvárad útvonalon 

Helyszín: Forrás Gyermek- és Ifjúsági Központ Eger, Bartók tér 6.  
 

Mindenkit vár az MKE Heves Megyei Szervezete! 
Szervezetünkről információ, a programjaink, jelentkezési lap egyesületi oldalunkról letölthető az alábbi címről: 

http://www.brody.iif.hu/mke/index.htm 

Címünk: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: 36/516-632 

Bankszámla-vezetés: Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet, számlaszám: 61500073 - 10300985  
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