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A tűznek nem szabad kialudni 
 

Régi tervem volt, hogy az ecsédi könyvtárban helytörténeti témában rendezzünk 

ismeretterjesztő előadásokat, de úgy gondoltam, hogy érdemes erre egy megfelelő 

alkalmat kivárni. Ez az alkalom ebben az évben érkezett el, amikor több nevezetes 

évforduló is kapcsolódik településünk jeles alakjaihoz. A programok témáját a 

könyvtár helytörténeti dokumentumai alapján válogattam össze, és ezek aktualitása 

még a Kodály-emlékévvel is kiegészült. Szintén kapóra jött, hogy tavasszal pályázni 

tudtunk a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványhoz helytörténeti előadások 

rendezésére, és sikerült támogatást nyernünk. Mottóként a következő, Kodály 

Zoltántól származó idézetet választottam: 
 

„ A kunyhó hű maradt.... A falu megmentette a tradíció folytonosságát. A mi 

dolgunk átvenni tőle és tovább ápolni. A tűznek nem szabad kialudni.” 
 

Időpontként az őszi-téli hónapokat jelöltem ki, amikor az itt élő emberek számára már 

kevesebb a kinti tennivaló. Így került sor október 19-én este az első előadásra, 

melynek két témája is volt. Richter Gedeon, a magyar gyógyszergyártás 

megalapozója 135 évvel ezelőtt, 1872. szept. 23-án született Ecséden, a jelenlegi 

iskola épületében. Nevét 10 éve viseli községünk általános iskolája. Emlékét 

méltóképpen ápolják az iskola pedagógusai és tanulói, ezáltal szinte már  

gyermekeink többet tudnak róla, mint a felnőttek. Ezért kértem fel Nagy Lászlóné 

igazgatónőt Richter Gedeonról szóló kiselőadásra. Az este második témája is 

szorosan az iskolához kapcsolódott. Pelyhe Flórián nyugalmazott pedagógus a 

közelmúltban évekig kutatta, majd feldolgozta az Ecsédi Római Katolikus Elemi 

Népiskola krónikáját. Munkája bekötött kéziratként található meg a könyvtár 

helyismereti gyűjteményében. Vendégünket furulyaszóval és népdalcsokorral 

köszöntöttük. A megható percek után meghallgattuk érdekes, az iskola történetét 

összefoglaló előadását. Az azt követő, jó hangulatú beszélgetés során idősebb 

vendégeink is újra az iskolapadban érezték magukat. 

A novemberi előadásunk témája: 1937. november 28-án halt meg Ecséden Dr. Pikler 

Gyula jogtudós, aki 1864-ben született Temesváron. Nemzetközi hírű tudós és 

egyetemi tanár volt, a 20. század elején kiemelkedő alakja a főváros szellemi 

életének. Az 1920-as években nyugdíjazták. Ezután Ecséden telepedett le, ahol a 

feleségének volt földbirtoka. Itt halt meg 1937-ben, és a sírja is itt található. 

Előadónk, Dr. Saád József egyetemi tanár alapos ismerője az ő életének. Igen 

izgalmas előadást hallhattunk Pikler Gyuláról, akit az ecsédi emberek „ Hóembernek” 

neveztek el. Megtudhattuk, pl. hogy milyen zseniális, ugyanakkor ellentmondásos 

egyéniség volt. Egyetemi előadásaival, melyekre nemcsak a jogi, de más egyetemekről is tódultak a diákok, többször is 

parlamenti interpellációk foglalkoztak. A szép számú hallgatóság (40-50 fő) szintén nem érkezett felkészületlenül. Több 

történetet elmeséltek, melyeket a régi öregektől hallottak a Hóemberről. Előadónkat is sikerült meglepni, amikor a 

közönség soraiból előkerült Pikler Gyula eredeti, kutyabőrből készült diplomája. A késő estébe nyúló beszélgetés során 

közösen próbáltuk megfejteni, mi lehetett a titka, hogy ez a gyakran külföldre járó, ízig-vérig városi tudós ember 

Ecsédre vonult vissza, és itt szinte teljes magányban élt másfél évtizedig. Ígéretet kaptunk Saád József úrtól, hogy amint 

ideje engedi, újra előveszi ezt a témát, és tovább kutatja. 

A decemberi témánk időben is, de lélekben is a legközelebb áll napjainkhoz és az ecsédi emberekhez: Községünk népi 

hagyományai Péter József életműve halálának 5. évfordulója és a Kodály-emlékév alkalmából. Még aktuálisabbá vált 
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azáltal, hogy időközben bejegyzés alatt áll a Péter 

József Népművészeti Alapítvány. A könyvtár 

zsúfolásig megtelt. Péter Józsefről tudni kell, hogy 

szinte egész életét a néptáncnak, az Ecsédi Népi 

Együttes létrehozásának és életben tartásának 

szentelte, az általa színpadra állított Ecsédi lakodalmas 

c. előadás pedig messze földön híressé tette 

községünket. Mindemellett még arra is volt gondja, 

hogy papírra vesse a könyvtárban csak a „Józsi bácsi 

könyve”-ként emlegetett Ecséd történetét, amelyben a 

falu történetét, nevezetes eseményeit meséli el. 

A Kodály Zoltánról szóló megemlékezés után 

Maksáné Nagy Katalin, a Dübörgő Néptánccsoport 

vezetője volt az előadónk, aki stílusosan Borbála ággal 

érkezett.  A bevezetőben a helyi hagyományokról, a 

téli ünnepkör szokásairól szólt. Ezután végigkövettük 

Péter Józsi bácsi életútját, amihez „házi” 

helytörténészünk, Oláh József fotóiból készült egy kis 

kiállítás. Rendkívül szép, tartalmas, és élvezetes előadást hallhattunk színesítve citeraszóval, népdalcsokorral, közös 

népdalénekléssel. Láthattunk régi videofilmeket, és archív felvételről hallgattuk meg azt a három ecsédi népdalt, 

amelyek A Magyar Népzene Tárában szerepelnek. Az előadás Wass Albert szép versével zárult, és bár már este nyolc 

óra felé járt az idő (öt órakor kezdődött), még senki nem indult haza. Ismét többen egészítették ki a hallottakat érdekes 

és értékes hozzászólásaikkal, a kötetlen beszélgetés pedig fél tízig tartott. Összegezve a tapasztalatokat, egyik 

törzsvendégünket idézném: Jó volt ez a sorozat, és elérte a célját. Felhívta a figyelmet arra, hogy jobban meg kell 

becsülni az értékeinket. 

Szerencsénkre vannak, akik ezt teszik, akik őrzik a tüzet. Máskülönben ezeket a könyvtári rendezvényeket sem tudtuk 

volna megvalósítani. A siker elsősorban az előadók érdeme, és mások is sokat segítettek. Támogatta programjainkat a 

Községi Önkormányzat. Gyerekek és felnőttek is szerepeltek népdallal, verssel, zenével. Minden alkalommal jelen volt 

a helyi Ecséd TV, és nem utolsósorban a hallgatóság, akik között voltak állandó résztvevők, de olyanok is, akik csak 

egy vagy két alkalommal jöttek el. Volt, aki megjegyezte: „már egészen ide szokik”, volt, aki korábban soha nem volt 

tag, és most beiratkozott a könyvtárba. És olyan is, aki megkérdezte, hogy a jövő évre mit tervezek.  

Gondolkodom a folytatáson, és várom, hogy a Borbála ág kivirágozzék. 

Deméné Novák Zsuzsa  

Ecséd 
 

Kipróbáltuk, ajánljuk 
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Mozgalmas őszi napok Feldebrőn 
 

Negyven éves a feldebrői könyvtár 

1967 őszén adták át a feldebrői könyvtárat, amely Községfejlesztési Alapból, helyi kivitelezésben épült, s akkor igazi 

különlegességnek számított, hiszen ez volt az első önálló épületben lévő, ilyen célra épített kis községi könyvtár a 

megyében. Azóta sok minden történt… 

Ennek felelevenítésére a Könyves vasárnap programjához csatlakozva október 7-én délután 2 órától születésnapi partit 

tartottunk. Meghívóban invitáltam a korábbi, jelenlegi és leendő könyvtárhasználókat. A meghívót a jól hangzó 

„Találkozzunk a könyvtárban” szlogennel zártam. 

A kerek évforduló alkalmából pályázatot hirdettem „A könyvtárról jut eszembe…” címmel,  melyre olyan alkotásokat 

vártam, amelyek tükrözik a könyvtárról általában, illetve a feldebrői könyvtárról konkrétan kialakult gondolatokat. 

Bármilyen témában, szabadon választott technikával lehetett indulni. „A beékezett alkotásokból kiállítást rendezünk, 

melynek megnyitója a születésnapi partin lesz „ – ígértem a felhívásban. S így is lett. 

Elérkezett a nap, s én úgy készültem, mint egy otthoni vendégségre. „Családi vállalkozásban” (Anyukám és én) 

szombaton elkészítettük a sütiket. Vasárnap délelőtt elvégeztem az utolsó simításokat, s mint a kis herceg tele voltam 

izgalommal, s díszbe öltöztettem a szívemet. 

Polgármesterünk köszöntője után Bőhmné Mitterhuber Katalin és Kincs Gyöngyike korábbi könyvtárosok felidézték az 

akkori munkát, a legérdekesebb eseményeket, majd én is bemutattam napjaink könyvtárát, az igénybe vehető 

szolgáltatásokat, utalva a változásokra. Külön öröm volt számunkra, hogy a vendégünk volt Tőzsérné Andika, Farkas 

Mártika és Kulcsárné Marika.  

A születésnapi pályázat eredményeként igényes alkotásokkal gazdagodott a bibiliotéka: olajfestmény, plakát, rajz, fotó, 

vers, próza, kerámia alkotás egyaránt érkezett.  

Miután megnéztük a kiállítást, köszöntöttem a LEGeket, így a legfiatalabb (két és fél éves), a legidősebb (80 éves), a 

legtöbb könyvet kölcsönző, a legtöbb olvasást népszerűsítő versenyen résztvevő, a legtöbb könyvtárközi kölcsönzést 
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kérő és a könyvtár számára legtöbb művészi munkát készítő olvasót, valamint a pedagógusok közül a legtöbb könyvtári 

órát igénybevevő és a legtöbb könyvtári rendezvényen részt vevőt. 

Az irodalmi műsorban helyi előadók szerepeltek. Koczka Szófia, négyéves kislány a Himnuszt, egy korábbi olvasó, 

Bartáné Gáspár Róza Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban című költeményét mondta el. Háziorvosunk új oldaláról 

mutatkozott be, elszavalta  Szabó Lőrinc: Semmiért egészen című versét. Felesége saját prózai írását, lányuk pedig saját 

versét adta elő. Földi Gyula, kedves olvasó a könyvtár 40. születésnapja alkalmából írt verset, ezzel köszöntve az 

intézményt. A szervezés során „rábukkantam” egy olyan helyi költőre is, akiről eddig nem is tudtam,  hogy verseket ír, 

s így Lénárt László gondolataiból is kaptunk ízelítőt. 

Mondhatnám, hogy részben a kényszer (anyagi források hiánya)  szülte  azt a megoldást, hogy az ünnepséget helyi 

alkotók, előadók műsorával színesítsem. Ez igaz, mint ahogy az is,  mindig is híve voltam annak hogy a helyben élőket 

ismerjük meg, hiszen sokan nem is tudjuk,  a közelünkben élő embertársaink milyen értékkel bírnak. S mi más lenne  

alkalmasabb e felfedezések közkinccsé tételére   mint a könyvtár. Korábban is több ilyen kiállítás, előadói bemutatkozás 

volt már. Úgy érzem ezúttal sem csalódtam a feldebrőiekben. Tehetséges alkotókkal, előadókkal találkoztunk, akik 

maradandó élményben részesítettek bennünket, s a különleges eseményhez méltó módon ünnepelhettünk 

közreműködésükkel.  
 

A Népmese Napja 

Megtartottuk a Népmese Napját is, ahol 

felelevenítettük a mesemondás ősi művészetét, 

megemlékeztünk a mesegyűjtőkről és a mesékbe szőtt 

bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a 

mindennapjainkban is használható tudásról, ami a 

népmese sajátja. Ezúttal a szomszédos település, 

Verpelét óvodásait is meghívtam. Az  óvónők az első 

szóra partnerek voltak ebben, Dér Annamária 

mesemondást is vállalt. Elhozták  a tavaly még óvodás 

Gergye Bencét, aki mesemondó versenyt  nyert, így mi 

is részesei lehettünk mély átélésű mesélésének.  A 

feldebrőiek közül a négyéves Koczka Szófia és Rabné 

Vajna Katalin anyuka mesélt. A kicsik bájossága, a 

felnőttek kedves hangja, meséikbe szőtt szép 

történeteik elvarázsoltak kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Külön öröm volt számomra, hogy a verpeléti óvónők 

nemcsak az ovisokat hozták el, még szülőket, nagyszülőket  is sikerült a feldebrői könyvtárba csábítaniuk, s 

természetesen a helyi gyerekek és szüleik érdeklődésének is nagyon örültem. 
 

Kölyök Olvashow 

Részt vettünk a Nagy Olvashow programsorozat keretében általános iskolás korúaknak meghirdetett országos 

pályázaton is. A kölyökolvasó három fordulóján a feladat egy-egy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódott. A fejtörők 

megoldására a történetek elolvasása, egy csipetnyi fantázia és játékos kedv szükségeltetett. A három próbát sikeresen 

teljesítők elnyerik a Kölyökolvasó címet.  

Nálunk az általános iskola hetven tanulója közül 13 jelentkezett felhívásomra. Végül nyolcan csinálták végig mind a 

három fordulót. Remélem ők igazi Kölyökolvasók lesznek, ugyanis az ezzel járó jelvényeket és okleveleket ünnepélyes 

keretek között szeretném nekik átadni, természetesen a könyvtárban.  

Mi már helyben nemrégiben rendeztünk egy Kölyökolvasó találkozót, ahová nemcsak a kis kölykök, hanem 

néhányuknak az anyukája is eljött, ők folyamatosan élénk érdeklődéssel figyelték az eseményeket, az utcán is 

megállítottak olykor; mikor vihetik a következő könyvet, megjelent-e már az Interneten az új feladatsor? 

Érdekes feladatok voltak, s igazán ötletes megoldások születtek. Volt olvasást népszerűsítő plakát- és  varázsige 

készítés. Az utóbbiakból íme néhány:  
 

„Abraka dabra olvasás „Bűverő rejlik minden könyvben, 

Te vagy a legjobb szórakozás.” Olvass, hogy ajándékot kapj belőle!” 

(Balogh Péter 4. oszt.) (Szőlősi Judit 3. oszt.) 
 

„Abra, babra, fabra, „Abrakabadra rohanás, 

az olvasás a legjobb szakma!” legjobb dolog az olvasás!” 

(Farkas Viktória 5. oszt.) (Kászonyi Attila 5. oszt.) 
 

„Ha sokat olvasol „Ha nem megy az olvasás, 

Látóköröd kitágul ne keseregj, rá se ránts! 

Megismered nagyjaink, Menni fog ha bízol benne, 

Hogyan éltek apáink, Kezdd a vékonyabb könyvekkel! 

Honnan jött népünk, Ez az én jó tanácsom 

És hogyan éljünk!”  Jó szórakozást kívánok! 

(Ludányi Viktória 5. oszt.) (Francia Boglárka 8. oszt.) 
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Ezen a kölyökolvasó találkozón először elbeszélgettünk az elolvasott könyvekről, ki-ki elmondta a  számára 

legérdekesebb történetet. Ezzel az volt a célom, hogy felkeltsék egymás érdeklődését az általuk olvasott mű iránt is. Ezt 

a programot már az elején elterveztem, s hogy „képben legyek” az elmúlt hetekben én is „kölyökolvasó lettem”. Jó volt 

visszatérni gyerekkönyvekhez! 
 

Zajlik hát az élet a könyvtárban. Szerencsére. Bár bevallom őszintén ősszel egy kicsit izgultam.  

Sajnos a kisiskolákat érintő iskola összevonások Feldebrőt sem kerülték el. Verpeléttel társulva helyben csak hat osztály 

marad. Már ez is elég szomorú, de ennek sorsa is veszélybe kerülhet, ugyanis a szülők ezekből az osztályokból is sok 

gyereket elvittek. Így a korábbi 130 fős létszámmal működő iskola – ahová a környező településekről: Tarnaszentmária, 

Verpelét, Aldebrő, Tófalu, Kápolna is jártak diákok – ma 71-en tanulnak. 

Azok akik a környékről már nem idejárnak iskolába csökkentették az olvasók táborát. Szerencsére az itt tanuló általános 

és a hazajáró középiskolások érdeklődése megmaradt, s a felnőttek is gyakran betérnek. Az idősebbek, a kismamák 

olvasnivalóért jönnek, mások egy önéletrajz számítógépen történő megírásáért vagy a lemezen hozott szöveg 

kinyomtatásáért, fénymásolni, faxolni, rejtvényt fejteni, menetrendet, pályázatot megnézni, nyomtatványt letölteni, stb. 

Nagyon hasznos volt számomra az őszi szakmai nap; megtetszett a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban látott 

közösségi tér kialakítása, a könyvtár ezen funkciójának erősítése. A látottak alapján én is tervezem annak megoldását 

hogy például egy-egy délutáni beszélgetésre is igénybe vegyék barátnők, ismerősök. 

Egyre nehezebb helyzetben vannak a kis falvak, egyre nehezebb az önkormányzatok helyzete, s a bizonytalanság miatt 

kevésbé toleránsak az emberek. Ebben a nem könnyű időben talán még nagyobb feladat hárul a könyvtárakra, 

könyvtárosokra, hiszen azontúl, hogy végzik azt a szolgáltatást ami a feladatuk, többek között szociális funkciókat is 

ellátnak. S mindezt úgy kell tennünk, hogy olykor mi magunk is támogatásra szorulunk, hiszen a nehézségek minket 

sem kerülnek el. 

Ehhez a munkához kívánok minden kedves Kollégának kitartást, jó egészséget, könyvtárat működtetni akaró fenntartót 

és az ünnep közeledtével békés, boldog karácsonyt! 
 

Vadásziné Varga Éva 

Feldebrő 
 

Téli gyermekkönyvhét Hevesen 
 

A Heves Városi Művelődési Intézet városi könyvtárának gyermekrészlegében népszerűek az évtizedes hagyománnyal 

bíró téli gyermekkönyvheti rendezvények. Ezen a több napon át tartó programsorozaton ebben az évben több, mint 700 

gyermek vett részt. Már november második felében ünneplőbe öltöztettük a könyvtárat, így készülve az ünnepekre és a 

programjainkra. 

Az idei téli gyermekkönyvhetet december 3-

án Csáki Zsigmond polgármester úr nyitotta 

meg. Köszöntőjében hangsúlyozta a könyvtár 

szerepét, kiemelve azt az élményt, ami az 

embert egy ilyen helyen megérinti, a könyvek 

varázsát, a bennük lévő tudáshalmaz 

fontosságát. Mondandójában hangsúlyozta, 

hogy az olvasás megszerettetésében milyen 

fontos szerepe van a családnak, az iskolának 

és a könyvtárnak. 

Ezen a napon került sor a NÉPEK MESÉI 

elnevezésű uniós rajzpályázat 

eredményhirdetésére, és a díjak átadására. A 

pályázati kiírásnak megfelelően a rajzok 

kizárólag A/4-es méretben, de bármilyen 

technikákkal készülhettek. A már hetekkel 

korábban meghirdetett rajzpályázatra 

összesen 160 pályamunka érkezett. A 

szakavatott zsűri – Együd Árpádné, Juhászné 

Kis Edit,  Szabari Zoltán – döntése alapján az 

alábbi eredmények születtek: 

I. helyezettek: Polyák Luca (I.sz. Tagóvoda), Palla Eszter (III.sz. Tagóvoda), Kis Nikolett, Fenyves 

Alexandra ( Körzeti Ált. Tagisk.), Jurányi Viktória (Hevesi József Ált. Tagisk.), Ecsedi Attila, Árvai 

Lucia, Harnos Lilla (Újtelepi Ált. Tagisk.) 

II. helyezettek: Fodor Ágnes  (III. sz. Tagóvoda), Török Anna (I.sz. Tagóvoda), Laboda Gábor (Körzeti Ált. 

Tagisk.), Mezei Virág, Sári Natália (Hevesi József Ált. Tagisk.), Horváth Vivien, Bakos Mariann 

Boglárka (Újtelepi Ált. Tagisk.) 
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III. helyezettek: Kovács Gergő (III.sz. Tagóvoda), Járvási Judit (Körzeti Ált. Tagisk.), Kohán Gergely 

(Újtelepi Ált Tagisk.), Lajer István (Benedek Elek Általános Iskola, Molnár Klaudia (Kempelen Farkas 

Ált. Tagiskola), Susányi Barbara (Hevesi József Ált. Tagiskola). 

A helyezetteken kívül szép meseillusztrációjukért külön díjban részesültek: 

Pege Odett, Nagy István (I.sz. Tagóvoda), Patkovics Dóra, Vereb Viktória, Nagy Nóra, Szabó Milán, Bencsik Bence, 

Kis Boglárka (III.sz. Tagóvoda), Molnár Elizabet (Kempelen Farkas Ált. Tagisk.), Keskeny Kálmán, Csontos Tamás, 

Lólé Bianka, Sikúr Rikarda, Pajtók Dávid, Nagy Babett (Hevesi József Ált. Tagisk.) Borbás Csenge, Borbás Berta, 

Járvási Kata (Újtelepi Ált. Tagisk.) Ligeti Viola, Daru Réka (Körzeti Ált. Tagisk.) 

A „Hevesi Tehetséges Gyermekekért „Közalapítvány díját Sikur Imre a Hevesi József Általános Tagiskola tanulója 

vehette át. 

A könyvjutalmakat és oklevelet Csáki Zsigmond polgármester úr adta át a díjazottaknak. 
 

December 4-én a város iskoláiból 60-an egy csodálatos író-olvasó találkozó részesei lehettek Zsíros Simon Mária 

költővel. Az írónő megismertette a gyerekeket a Lúdas Matyi visszatér című meséjével, majd  sok-sok szép verset is 

előadott  olvasóinknak. Kedves személyisége, közvetlen viselkedése, csodálatos előadásmódja elvarázsolta közönségét. 
 

Hagyományos könyvheti rendezvényünk a kisiskolások versmondó versenye, melyen 22 alsó tagozatos kisdiák vett 

részt a város három tagiskolájából. A zsűri tagjai – Erdészné Turcsányi Katalin, Törökné Kán Andrea és Kovács Sándor 

pedagóus –, ez alkalommal sem voltak könnyű helyzetben. A gyermekek magabiztos verstudással, egyéniségükhöz illő 

versválasztással, tiszta szép beszéddel kápráztatták el a zsűrit és a közönséget.  

Évek óta tapasztalható a felkészítő tanárok előkészítő, alapos munkája a versmondó verseny előtt, hiszen hozzánk már 

csak a legjobb, legtehetségesebb versmondókat juttatják tovább minden általános iskolából. Köszönhető talán ez annak, 

hogy igyekszünk ezt a rangos eseményt minden évben megrendezni a kisdiákoknak, így tudatosan készülnek rá a 

pedagógusok, gyerekek egyaránt. 

A ”Hevesi Tehetséges Gyermekekért” Közalapítvány díját Oláh Milán a Körzeti Általános Iskola tanulója érdemelte ki 

Kányádi Sándor: Kecske című versének elmondásával. 

I. helyezettek: Szabó Adrián 2.oszt. (Újtelepi Ált. Tagisk.), Oláh Milán 3.oszt (Körzeti Ált. Tagisk.) 

Felkészítő tanárok: Kozma Péterné, Szabó Imre Tiborné. 

II. helyezettek: Kalóczkai Zsófia 2/a (Körzeti Ált. Tagisk.), Török Virág 3.oszt (Hevesi József Ált. Tagisk.), 

Gyarmati Balázs 4. oszt, (Újtelepi Ált. Tagisk.) 

Felkészítő tanárok: Sinkovics Ágnes, Baliné Nagy Rozália, Kecskés Tamásné. 

III. helyezettek: Balog Zoltán 2.oszt. (Újtelepi Ált. Tagisk.), Tóth Fanni 3/a. (Körzeti Ált. Tagisk.) Felkészítő 

tanárok: Kozma Péterné, Sándor Istvánné. 
 

A gyermekkönyvhét zárásaként került sor arra az ajándékműsorra, amit Heves Város Önkormányzatának támogatásával 

szervezhettünk meg a Művelődési Központban. Vendégünk a Gágogó együttes volt, akik sok új verssel, dallal, közös 

játékkal lepték meg a gyerekeket. A több mint 300 óvodáshoz, kisiskoláshoz a műsor végén megérkezett a várva várt 

Télapó, aki minden gyermeket egy-egy szaloncukorral ajándékozott meg. 
 

Köszönjük, az intézményvezetőknek, óvónőknek, pedagógusoknak, az önkormányzatnak, a Télapónak, valamint a 

Hevesi Tehetséges Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumának, hogy munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a 

2007. évi téli gyermekkönyvhét sikeréhez. 

Törökné Kán Andrea 

Heves 
 

Műhelytitkok – Helytörténeti vetélkedő Gyöngyösön 
 

Immár 17. alkalommal rendeztük meg november 22-én a helytörténeti versenyt, amely – talán elmondhatjuk ennyi idő 

után –, hogy komoly hagyományra tekint vissza. A verseny kiírója minden évben az Önkormányzat, annak Kulturális 

és Oktatási Bizottsága. A felhívás a tanév végén jut ki az iskolákba a pontos téma és a szakirodalom megjelölésével, 

hogy nyáron, ill. tanév elején legyen idő bejárni az esetleges meglátogatandó helyszíneket. Maga a verseny az október 

23-a előtti héten szokott megrendezésre kerülni. Kivételt jelentett ez az év, mivel a korábbiaktól eltérően később, csak 

szeptember végén indult a kiírás, és november 22-én volt szóbeli vetélkedő. 
 

A résztvevők a város általános- és középiskolásaiból kerülnek ki úgy, hogy egy-egy iskolát egy-egy négy fős csapat 

képvisel. Előfordul az is, hogy egy-egy iskolában „házi” versenyre is sor kerül. Kb. 10-12 éve a városkörnyék 

iskoláinak tanulói is meghívást kapnak a vetélkedőre: ez évben Detk, Gyöngyössolymos, Mátraszentimre, és Nagyréde 

csapatai voltak jelen.  
 

A tematika. Mindig valamilyen téma köré csoportosítjuk a vetélkedő anyagát, és természetesen mindig Gyöngyös 

város, a Mátra, a Mátraalja településeivel kapcsolatos az ajánlás, az irodalomjegyzék. Itt mindenképpen hangsúlyoznám 

a városkörnyékre való tudatos odafigyelést, hiszen miért maradnának ki a közelben lévő érdekességek, látványosságok? 

Gyöngyöst és a Mátrát sokszor nehéz is elválasztani egymástól.  
 

Az elmúlt évek jeles témái: a történelem egy-egy szakasza, műemlékek, gazdaságtörténet, természeti értékek, 

Mátravidék néprajza, mátraalji várak. Az utóbbi években két évfordulóhoz kapcsoltuk a versenyt: a holokauszthoz, ill. 

2006-ban 1956-hoz. Valljuk be, nekünk, felnőtteknek sem könnyű ezekben a témákban kellőképpen tájékozódnunk, 
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különösen akkor, ha még annak helyi vonatkozásait is szeretnénk számba venni. Ráadásul itt még gyerekekről, 

fiatalokról van szó... Az ismeretek feldolgozásában ezért fontosnak tartottuk, hogy legyen a verseny előtt néhány nappal 

egy felkészítő előadás, ahol Dr. Horváth László helytörténész „hozta közelebb” a holokauszt éveit.  
 

A versenyek előtt az utóbbi 6-8 évben volt egy-egy előzetesen elkészítendő pályamunka, „beugró”, amelyet a szóbeli 

versenyen szokott a zsűri értékelni, az utolsó fordulóban. Gyakran születtek nagyon szép és tartalmában is értékes 

dolgozatok. Kiemelhetném közülük azokat, amikor egy-egy mátraalji várat látogattak meg a gyerekek, és fotózták végig 

a még látható romokat (Markaz, Domoszló, Gyöngyöspata, Bene-vár). A holokauszt kapcsán egyes csapatok komoly 

kutatást végeztek, és nemcsak hogy kimentek a zsidó temetőbe, hanem sikerült kinyomozniuk az egykori túlélőket, 

hozzátartozókat.   
 

Ez évben különböző gyűjteményeket, kincseket, tájházakat ismerhettek meg a gyerekek. Az apropó a két új gyöngyösi 

kiállítás, a felújított Mátra Múzeum, és a városi könyvtárban nyílott Huszár Lajos Éremtár volt. Ezeken kívül feladat 

volt a ferences műemlékkönyvtár, az egyházi kincstár, a mátrafüredi palóc múzeum, a solymosi vízimalom, a detki 

régészeti múzeum, az abasári és a kisnánai tájházak megtekintése, és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom feldolgozása 

is. Sok szépet, érdekeset láthattak a versenyzők! 
 

A versenyek lebonyolítását minden évben a városi könyvtár és a Mátra Múzeum munkatársai szokták végezni (téma 

megjelölése, kitalálása, irodalomjegyzékek összeállítása, forgatókönyvek elkészítése, játékvezetés, zsűrizés). Ennek 

oka, hogy nem vagyunk pedagógusok, ill. a helytörténet iránti elkötelezettség. A forgatókönyvek elkészítése jelent 

számunkra nagyobb feladatot, ekkor igyekszünk érdekessé, látványossá tenni az egyes fordulókat. Emlékezetes 

feladványok voltak – talán nemcsak nekünk! – az elmúlt évekből  pl. Mátra Múzeum gyűjteményéből a helyszínre 

hozott és bemutatott tárgyak bemutatása, felismerése (mi ez? jellegű feladat). Említhetnénk másik évből a városi TV 

által készített rövidfilmeket a mátraalji várakról (sikerült a stábot is jól megdolgoztatnunk…!), vagy a legutóbbi, a zsűri 

által készített, Hol járunk? és Mit látunk? feladat kockái az egyes kiállításokról, az ott látható tárgyakról (projektoros 

vetítés).  
 

A vetélkedő helyszíne a Zeneiskola, amely két nagy termével, berendezésével, és segítőkészséggel áll 

rendelkezésünkre. Legutóbb az egyik teremben 6 csapat (középiskolások), a másikban pedig 10 (kisiskolások).  

versenyzett. A háttér munkálatokat a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti munkatársa irányítja és fogja 

össze, és ő bonyolítja kiértesítéseket, ill. a jutalmazást is. A verseny mögött természetesen pályázatok, szponzorok 

állnak, ezeket ugyancsak a kolléga irányítja.   
 

Díjazás. Minden versenyző jutalma valamilyen hazavihető ajándék (papíráruk, szponzorok), a helyezettek ezek mellett 

utalványokkal, könyvekkel térnek haza. (Természetesen a felkészítő tanárokról sem feledkeznek meg a kiírók). Az 

utóbbi 6-8 évben a versenyt követő néhány hét valamelyikén kirándulást is szervez az önkormányzat munkatársa olyan 

helyre, amely valamilyen módon kapcsolódik a témához. A kirándulásra az összes tanuló és felkészítő tanár, ill. a 

segítők is meghívást kaptak (két „busznyi” társaság). Emlékezetes helyszínek voltak a közelmúltban Visegrád, Szolnok 

(színházi előadás és Damjanich Múzeum), Budapest (zsinagóga és zsidó múzeum, majd az állatkert), parlament és a 

Csodák palotája, tavaly Jászberény (múzeum és állatkert).  

A vetélkedőről a városi TV és a helyi sajtó is tudósít. 
 

Hogyan tovább? Sajnos, az anyagi problémák itt is jelentkeznek, ez évben a szükséges anyagi hátteret igen nehéz volt 

előteremteni, emiatt csúszott is a kiírás. Az igen kedvelt jutalom, a kirándulás éppen az anyagiak miatt el is maradt. 

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a helyi értékek ismerete, megismertetése és ápolása – mint az annyi fórumon el is 

hangzik! – talán továbbra is fontos marad, és az arra illetékesek is fontosnak vélik a jövőben is. 
 

Az egyik tanárnő úgy fogalmazott nemrégiben: ő bizony máskor is elvitte már megmutatni diákjainak a gyöngyösi 

templomokat, még az Orbán és püspöki templomot is kinyittatta, mert nem biztos, hogy később eljut oda a gyerek, 

legalább most lássa. Diákjai most is itt voltak, és végigjárták a mind a kilenc helyszínt.  

Bizony nem könnyű a mindennapi munka és tanulnivaló mellett plusz feladatot vállalni gyereknek és pedagógusnak. Ez 

a vetélkedő is csupán egy lehetőség múltunk megismerésére. 

Lovász Béláné 

Gyöngyös 
 

Hírek, információk 
 

Megszűnt a kötészet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 

2007. szeptemberétől megszűnt a Bródy Sándor Könyvtár kötészete.  A megyei könyvtár jelenleg a B.V.B. Nyomda és 

Kiadó Kft.-vel kötteti dokumentumait. A cég elérhetőségei:  

B.V.B. Nyomda és Kiadó Kft., cím: Eger, Fadrusz J. u. 4., tel.: (36) 518-413, (36) 518-414, fax: (36) 323-149, mobil: 

(30) 251-52-03, e-mail: b3b4@chello.hu. Kapcsolattartó: Budavári Balázs 
 

Új helyen a BSK Módszertani Osztálya 

A Módszertani Osztály a megyei könyvtár főépületébe költözött, a kötészet helyére. Az új helyen is szeretettel várja a 

kollégák jelentkezését személyesen, e-mailben vagy telefonon Farkas Márta és Komlóné Szabó Ágnes a 36/517-576-os 

telefonszámon, illetve a fmarta@brody.iif.hu és a szaboagi@brody.iif.hu e-mail címen. 

 

mailto:fmarta@brody.iif.hu
mailto:szaboagi@brody.iif.hu
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 Nemzetközi könyvtáros konferencia Egerben 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – új 

kezdeményezésként – A regionális könyvtári 

ellátás tapasztalatai az Európai Unió 

tagországaiban címmel 2007. november 8-9-én 

kétnapos nemzetközi könyvtárszakmai 

konferenciát rendezett.  

A programon az Eszterházy Károly Főiskola 

Könyvtára, valamint a Főegyházmegyei Könyvtár 

munkatársai; az MKE Heves Megyei 

Szervezetének képviselői, a Heves megyei 

kistérségi társulások képviselői, a városi 

könyvtárak igazgatói, a kistérségi 

mozgókönyvtárak munkatársai és a debreceni 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

Módszertani Osztályának munkatársai vettek részt. 

A Bródy Sándor Könyvtár meghívására a 

konferenciára Eger testvérvárosai közül 

Przemyslből, Kutna Horából és 

Gyergyószentmiklósról 8 fős könyvtáros delegáció érkezett. 

A rendezvény célja volt, hogy a résztvevő európai 

uniós országok könyvtáros képviselői megismerjék 

egymás tapasztalatait a regionális könyvtári ellátás 

területén valamint, hogy  szakmai együttműködési 

megállapodás írjanak alá közös rendezvények 

szervezésére, könyvcserék lebonyolítására, 

szakmai kiadványok és publikációk 

megjelentetésére, tanulmányutak szervezésére. 

2007. november 8-án a konferenciát Habis László, 

Eger MJV polgármestere nyitotta meg. Ezen a 

napon a résztvevők szakmai előadásokat hallgattak 

meg: Dr. Bartos Éva a kistelepülések könyvtári 

ellátásának magyarországi tapasztalatairól tartott 

összefoglalót, ezt követően Bákai Magdolna 

Erdélyből A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 

szerepe a Gyergyói-medencében címmel mutatta 

be könyvtárukat.  

Ezt követően a résztvevők a lengyel könyvtárügy 

regionalitását kiválóan szemléltető Przemyski Przeglad Kulturalny című folyóiratot ismerhették meg, amely az 

európai országok kulturális sokszínűségét hivatott művészi színvonalon bemutatni. E folyóirat kiadója és szerkesztői 

a przemysli Ignacy Krasicki Városi Könyvtár 

munkatársai: Agnieszka Korniejenko, Paweł 

Kozioł, Paweł Tomasz Kozioł és Andrzej 

Skibniewski. A Kutna Hora-i Városi Könyvtár 

igazgatónője, Gabriela Jarkulisová a cseh 

könyvtári rendszer fölépítését és regionális 

feladatait ismertette a jelenlévőkkel. 

Végül a Heves megyei kistérségi mozgókönyvtári 

tapasztalatokról a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár KSZR szolgáltatásai – a kiépülő 

kistérségi mozgókönyvtári ellátás tükrében címmel 

Tőzsér Istvánné és munkatársai tartottak előadást. 

2007. november 9-én a vendégek Eger város 

nevezetességeivel ismerkedtek, majd ünnepélyes 

keretek között – a program zárásaként – a 

résztvevő országok képviselői együttműködési 

megállapodást írtak alá a könyvtár galériájában.  
 

Farkas Márta, Eger 
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Könyvajánló 
 

Gyöngyös régi képeslapokon : a századfordulótól 1948-ig. Írta és szerkesztette B. Gál Edit, Guszmanné Nagy 

Ágnes. Gyöngyös - Veszprém, 2007. 135 p. 
 

Ki ne szeretne színes fényképeket nézegetni, albumokat lapozni?! Különösen 

szívesen tesszük ezt akkor, ha a településünk, városunk múltját régi, ritka, - ma 

már csak gyűjtők tulajdonában meglevő - képeslapok segítenek felidézni. 

A képeslap emléket ébreszt, gyönyörködtet. Szövegezése vallomás feladójának 

érzelmeiről, hangulatáról. A levelezőlapok több mint 130 éve részesei 

mindennapi életünknek. 
 

Az ikonográfiai dokumentumok, így a postai képes levelezőlapok szerepe, 

jelentősége vitathatatlan egy adott táj, település történetének megismerésében. 

A rajz, a kép az információközlésnek mindig fontos eszköze volt, s maradt az 

ma is. A vizuális dokumentumok objektivitása, tárgyszerűsége az, ami előnyben 

részesíti a rajzzal, a grafikai ábrázolással szemben. Ez utóbbiak művészibbek, s 

ezáltal szubjektívebbek a fényképnél, amely a maga valóságában rögzíti a 

tényeket. Ezeken ugyanis jól nyomon követhető egy-egy település változása: 

megőrzik a rég elfeledett, lebontott, átalakult épületeket, utcákat, parkokat, 

államigazgatási, kulturális épületeket, műemlékeket, közigazgatási centrumokat 

(városháza, bíróság, pénzintézetek, templomok, iskolák). A kereskedelmi 

egységeket (piactereket, boltokat, vendéglátóhelyeket) bemutató lapok 

többnyire reklám céljából jelentek meg. A közlekedés fejlődése, a járművek, a vasútállomás, a posta, a laktanya, a 

háborús emlékművek, országzászlók is elmaradhatatlan témájuk a képeslapoknak. 
 

A veszprémi AGENDA NATURA Kiadó jóvoltából, 2007. karácsonyára megjelenő „Gyöngyös régi képeslapokon” 

című impozáns kiadvány egy hangulatos időutazásra hívja olvasóját. A város képi reprezentációira koncentrálva, a régi, 

beszédes képeslapokon keresztül, megérezteti azt az aurát, amely belengte a várost. 

A Mátra regényes fekvésű völgyében, az Alföld kapujában drága gyöngyként tündöklő várost madártávlatból, 

látképeken tárja elénk a kötet első fejezete. A „csinosabban épült mezővárost” ábrázoló üdvözlő lapok a város 

szerkezetének alakulását kronológiai sorrendben szemléltetik. A „Mozaik képeslapok” a város jelentős épületeit 

történetiségükben reprezentálják.Ezt követik a város szívét alkotó Főtér (Hanisz Imre-tér) a „nagytemplommal” (Szt. 

Bertalan templom), a nagy piacz, a Jókai (Csapó) utca, a Kossuth Lajos utca, a Solymos (Petőfi) utca színes változatai, 

amelyek megelevenítik számunkra a korabeliek mindennapjait. 
 

Gyöngyös „Nevezetes épületei” sorában – többek között – a hajdani Vármegyeház, a Városháza, a Postaépület, a 

Királyi Járásbíróság, a közkórház, az Általános Bank Rt., a Huszárlaktanya századfordulós épületei elevenednek meg. A 

nagy hagyományokkal rendelkező iskolák szinte külön fejezetet képviselnek. A Főtér mellett a város egyik jelentős 

szimbólumának tekinthető Orczy-kastély épületének változatai is érdekesek a ma emberének. 

A „Templomok, kegyhelyek” képeslapjai Gyöngyös lakóinak vallásos életét tükrözik. 

Szomorú mementóként állnak előttünk a város ún. „katasztrófa képeslapjai” az 1917-ben leégett Gyöngyös látképe, a 

kiégett Szt. Bertalan templom, a Főtér házai. A tűzvész hírére a városba látogató királyi párt is megörökítették a 

képeslapok, valamint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a lakosság áldozatos munkáját. A „Szőlő és bor városában” 

nem maradhatnak ki a szüret és a farkasmályi pincesor ábrázolásai.A fürdő és a strand, az éttermek a város polgárainak, 

mindenkori idegenforgalmának is kedvelt színhelyei voltak. 

A kiadó és a szerkesztők nevében köszönettel tartozunk Szőke Csabának, a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ 

Bélyeggyűjtő Egyesület elnökének, aki közvetítette, s rendelkezésre bocsátotta Vincze Bertalan magángyűjtő 

képeslapgyűjteményét, egy élet gyűjtőmunkájának eredményét. A város közgyűjteményei, a Mátra Múzeum és a 

Vachott Sándor Városi Könyvtár, képeslapgyűjteményük szép, ritka példányaival gazdagították a kiadványt. 

A kötet megrendelhető közvetlenül a kiadótól: Agenda Natura Bt. Veszprém, Mikszáth K. u. 46. 8200 Tel.: 88-563-030 
 

Guszmanné Nagy Ágnes 

szerkesztő 
 

Ünnepek és emléknapok : forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai ünnepek, emléknapok megrendezéséhez. 

Írta Döme Zsuzsa. Budapest, Eötvös J. Kvk.,2007. 220 p. 

Olyan pedagógusoknak és művelődésszervezőknek nyújt segítséget a kötet, akik szeretnének nemzeti ünnepeinkről 

különféle műsorokkal méltón megemlékezni, és azokat a tanítványaik és közönségük számára közelebb hozni. A könyv 

tizennégy forgatókönyvet tartalmaz március 15-ei, október 23-ai és a holokausztnak emléket állító ünnepségek 

megrendezéséhez. A dramatikus jeleneteket, narrátori közreműködést, szavalatokat, dalokat tartalmazó forgatókönyvek 

mindegyike a felhasznált irodalom jegyzékével zárul. 
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Képzés, továbbképzés 
 

 

Olvasásfejlesztési tréning közkönyvtárak könyvtárosainak 
 

2008. február 7-én a British Council és a Könyvtári Intézet egynapos tréninget szervez a modern olvasókörök 

szervezéséről és működtetéséről közkönyvtárak könyvtárosai számára budapesti helyszínen. Jelentkezési határidő: 

2008. január 5. 

A továbbképzés a következő témaköröket öleli fel: 

 Miként válhatnak az olvasókörök és az olvasóláncok az olvasók aktív és kreatív társadalmi fórumává? 

 Ötletek és gyakorlati tanácsok az olvasókörök és az olvasóláncok sikeres működtetéséhez 

 Az olvasókörök elindítása és működtetése a kör tagjai igényeinek figyelembevételével 

 A facilitátorok szerepe az olvasókörökben 

 A könyvtártól függetlenül és önállóan is működő körök létrehozása 

 Olvasók egymás közötti könyvpromóciója 

Az olvasásfejlesztési tréning plenáris előadásokat és csoportmunkát tartalmaz. 

A tréninget Fiona Edwards, az Opening the Book, a Nagy-Britanniában évek óta sikeresen működő, országos 

olvasásfejlesztési vállalkozás egyik munkatársa, a Pontefracti Városi Könyvtár állandó szakmai tanácsadója irányítja. A 

tréning plenáris ülését szinkrontolmács segítségével hallgathatják meg a résztvevők, a csoportos foglalkozásokat olyan 

magyar szakemberek és tanárok vezetik, akik korábban már részt vettek a British Council által tartott olvasásfejlesztési 

tréningeken. 

A képzés 2008. február 7-én (csütörtökön) 9 órától 16 óráig tart. 

Célcsoport: a képzésre jelentkezhetnek a közkönyvtárak (esetleg szakkönyvtárak) könyvtárosai, akik közvetlenül 

érintettek az olvasásfejlesztésben; olvasókörök indítását tervezik vagy már dolgoznak ilyen területen. 

A jelentkezés feltétele: közép- vagy felsőfokú könyvtárosi szakképzettség, jó kommunikációs készség, olvasókkal való 

közvetlen kapcsolattartás. Az angol nyelv ismerete előny, de nem feltétel. 

A képzésre 30 fő jelentkezését várják (részvételi díj nincs). 

Ellátás: a képzés előtti napon a résztvevők számára szállást (melyhez másnap reggeli tartozik), ill. a képzés ideje alatt 

ebédet ingyenesen biztosítunk. 

Jelentkezés: A jelentkezési lap a Könyvtári Intézet honlapjáról tölthető le. (Közvetlen link: 

http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.234). A kitöltött lapot postai úton kell beküldeni 2008. január 5-ig Dr. 

Hangodi Ágnes nevére, a Könyvtári Intézet címére (1827 Budapest Budavári Palota F ép.). A jelentkezés elfogadását a 

jelentkezési határidő letelte után írásban visszaigazolják, egyúttal részletes programot küldenek. 

További információ: Dr. Hangodi Ágnes (Könyvtári Intézet) hangodi@oszk.hu,  Kovácsné Eördögh Rita (British 

Council), rita.eordogh@britishcouncil.hu 
 

Pályázatok 
 

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (http://www.nfu.hu) folyamatosan jelennek meg az európai uniós 

pályázati kiírások. Ezek között vannak olyanok, amelyek nem könyvtáraknak kiírt pályázatok, de – amennyiben egy-

egy adott térség, település pályázik a témában – lehetőség van könyvtári szempontok érvényesítésére is. Az alábbi 

EMOP pályázatra külön szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét (további pályázatok leírása a Könyvtári Intézet 

honlapján (http://www.ki.oszk.hu) érhető el.) 

 
Pályázati kód: ÉMOP-2007-3.1.3. 

Támogatás megnevezése: Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja: kétfordulós pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ESZA) 

Forrás összege: 2554 millió 

Beadás kezdete: 2008.01.18 

Beadási határidő: 2008.03.28 

Elérhetőség: http://www.nfu.hu/doc/813 

Támogatás célja: A komponens keretében a nem városi települések fizikai megújítása   

a helyi értékek felismerése, megbecsülése, a környezettudatos szemléletmód elterjesztése 

Kedvezményezettek köre: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal illetve  

100fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező községi, nagyközség 

Támogatott tevékenység: Egyéb közösségi célú infrastruktúra fejlesztése; (pl. közfunkciót ellátó intézmények 

fejlesztése). 

Támogatás mértéke (%): 90% 

Támogatás minimum összege: 3 millió 

Támogatás maximum összege: 150 millió 

Támogatható projektek száma: 16-250 

 

http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.234
mailto:hangodi@oszk.hu
mailto:rita.eordogh@britishcouncil.hu
http://www.nfu.hu/
http://www.ki.oszk.hu/
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Innen-onnan 
 

E-könyvek igény szerint az Országos Széchenyi Könyvtárban 

Régi könyvek új formában! – ezzel a szlogennel indította útjára az 

Országos Széchenyi Könyvtár új szolgáltatását. Nehezen hozzáférhető vagy 

távoli könyvtárakban őrzött ritkaságokat tesz elérhetővé digitális formában 

az OSZK új internetes szolgáltatása. 

A szolgáltatásban az OSZK mellett Ausztria, Dánia, Észtország, Németország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia 

egyetemi és állami könyvtárai vesznek részt. Egyelőre 13 könyvtár állományából válogathatnak az érdeklődők. 

Az OSZK állományából azokat az 1840 és 1920 közötti könyveket lehet digitális formában megrendelni, amelyeket már 

nem védenek a szerzői jogok. Az érdeklődők a kiválasztott ritkaságot egy internetes űrlapon rendelhetik meg, 

amelynek elküldése után e-mailben kapnak árajánlatot arról: mennyibe kerül a kért könyv digitalizálása. A 

megrendelt könyvet az online elérés mellett CD-n vagy DVD-n is kérhetik az érdeklődők. Emellett szövegfelismertetést 

is lehet kérni, ezzel a szolgáltatással szavak kereshetők a szövegben. 

A szolgáltatás elsősorban a kutatókat, diákokat, gyűjtőket, gyengén látókat célozza meg. A már megrendelt könyveket 

egy központi szerveren tárolják digitális formában, így azok bármikor újra elérhetővé válnak. 

A szolgáltatás internetes honlapja szerint az eBooks on Demand (EOD) program 2006 őszén indult. A projektet az 

Európai Unió azzal a céllal támogatja, hogy a kulturális szférában új üzleti modellt dolgozzon ki a régi könyvek (1500-

1900) digitalizálására. A szolgáltatás nem profitorientált, a kért díjak csupán a tárolás és a fenntartás költségeit fedezik. 

A szolgáltatás a http://www.oszk.hu/eod/ Internetes oldalon érhető el. 
 

Gyermekirodalmi adatbázis 

A Könyvtári Intézet Gyűjteményszervezési Osztályának munkatársai által készített 

gyermekirodalmi válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát 

tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet szülőknek, 

óvónőknek, tanítóknak, gyermekolvasóknak és könyvtárosoknak a gyermek- és ifjúsági 

könyvek "útvesztőjében". Az adatbázisban az 1994 és 2005 között kiadott vagy újra kiadott 

könyvekből találnak bőséges (mintegy 750 címből álló), és igényesen összeállított 

választékot az érdeklődők. Olyan szépirodalmi művek szerepelnek benne, amelyek valódi 

értéket képviselnek, és maradandó élményt nyújtanak a gyermekolvasóknak, tehát képesek 

arra, hogy megszerettessék az irodalmat, az olvasást valamennyi korosztállyal. A 

válogatást Boldizsár Ildikó mesekutató lektorálta. 

Az adatbázisban szereplő műveket korcsoportok szerint, valamint műfaj szerint is besorolták a szerkesztők, de úgy is 

csoportosították az olvasnivalókat, hogy inkább fiúknak vagy lányoknak, netán mindkét nemnek egyaránt ajánlható az 

adott olvasmány. Ennek megfelelően, a használó által meghatározott szempontot, szempontokat megadva lehet 

böngészni az adatbázisban, de lehet úgy is keresni, ha valaki egy adott szerző műveiről vagy konkrét művéről szeretne 

tájékozódni. A különféle keresési szempontok alapján kapott "találatokról" a Nyomtatási nézet segítségével listák 

készíthetők. Ezen kívül lehetőség van az ajánlott és elolvasott könyveket 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozni és így 

véleményt nyilvánítani, ezáltal felkelteni mások érdeklődését a könyvek iránt! Jelenleg (2007. december 12.) a 

legmagasabb pontot kapott művek listáját Weöres Sándor Bóbitája vezeti 658 ponttal, jelentősen megelőzve a 9. helye 

álló J. K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című művét (177 pont). 

Az adatbázis a http://www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom/index.php weboldalon érhető el. 

 

Új könyvtári, zenei blog 

Elindult Hangtárnok címmel az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenei Részlegének 

blogja, melyet a zenei részleg vezetője, Zsoldos Marianna szerkeszt. A blog a könyvtár 2.0 eszközeit 

felhasználva szeretné felhívni egyrészt magának a zenei könyvtárnak a létére a blogoló közösség, az 

Internethasználók és a Heves megyeiek figyelmét, másrészt a részleget népszerűsíteni. Meglévő 

olvasóiknak a zenei híreket, a részleg újdonságait szeretné közvetíteni, másrészt új tagokat szerezni. 

Szakmai rész A zenei könyvtári munka, melyben válogatott bibliográfia található a témával kapcsolatban. Petheő doktor 

rovata, melyben dr. Petheő István gyermekgyógyász főorvos (aki a zenei részleg régi, lelkes tagja) szubjektív 

véleményét, gondolatait, élményeit írja le kedvenceiről, a zenebarátok közösségét célozza meg. A Fórum egyik része 

kívánságlistaként működik a tagoknak, míg többi részében bárki leírhatja lemezélményeit, létrehozhat új témát a 

zenével kapcsolatban. 

A blog a http://hangtarnok.klog.hu/ Internetes oldalon érhető el. 
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