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A könyvtári munka kicsit másképp…. 
 

2012. júniusában indult kezdeményezésnek adtunk helyet a tiszanánai könyvtárban. Az 

önkéntesi munka egyre inkább előtérbe kerül a mindennapok kapcsán, hiszen ha valaki 

megérzi az „önkéntesség„ ízét, akkor szinte azonnal igent mond mindenfajta 

kezdeményezésre, melyben csak egy kicsit is lát fantáziát. Így alakult ez nálam is…  
A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, a TÁMOP 5.5.1.B -11/2-2011-

0254. projektjéhez keresett önkénteseket településünkön. Szívesen vállaltam a 

feladatot, és helyszínül kínáltam intézményemet. Hiszen tudom, hogy valamennyi 

programból „profitálok” a könyvtárnak olvasókat, látogatókat és ezen túlmenően 

barátságokat is. A „Tudatos fészekrakás,  a családi erőforrások megerősítéséért a 

hevesi kistérségben” nevet viselő programsorozat érinti mindazokat, akik 

családalapításra készülnek, akik már  gyakorló családok vagyis valamennyi 

településünkön élő családot… 

A heti Játszóházak, a Baba - Mama Klub, a Családi Mindentudó és a Csere-bere klub 

megszervezésében - nagy örömömre - roma önkéntesek ajánlották fel a segítségüket. 

Könyvtári környezetben tartjuk a játszóházakat, szervezzük a családok részére az 

előadásokat, és még a használt baba ruhák is itt cserélnek gazdát…így egyszerű 

becsempészni a könyveket a foglalkozásokba….ajánlani az anyukáknak, 

nagymamáknak egy-egy új kiadványt. A délutáni foglalkozások látogatottsága néhány 

hét elteltével nagyon magas létszámot mutatott. Így arra az elhatározásra jutottunk, 

hogy mivel zömében roma származású gyerekek alkották a játszóházi 

foglalkozásoknak, épp itt az ideje, hogy jobban megismerjük egymás hagyományait, 

jellegzetes ételeit, melyeket ki is próbáltunk a klub foglalkozások alkalmával. Ízletes 

cigány ételeket főztünk, cigány dalokat énekeltünk, és volt rá példa, amikor cigány nyelven beszélgettek a programra 

ellátogató roma felnőttek a fiatalabb generációval. „Kibeszéltük” az ünnepeket, megvitattuk az egymás mellett élés 

felmerülő problémáit, és igyekeztünk 

bevonni valamennyi nehéz helyzetben 

élő családot programunkba. Mindig 

tanulunk valamit egymástól, 

egymásról, az életről, a világról…. 

ami ahhoz szükséges, hogy sokféle 

látásmóddal tudjuk szemlélni és 

megélni hétköznapi életünket. Az 

ember törekszik arra, hogy sose 

legyen mások segítségére ráutalva. 

Nagyon sok községünkben élő 

gyermeknek, családnak nincs sok 

választása. Nekik segítségre van 

szükségük. Igyekszünk erőinket, 

lehetőségeinket és forrásainkat 

kihasználva segíteni a rászorulókon. A 

nehéz helyzetben lévő gyerekeket 

szervezett kézműves és játékos 

programokkal várjuk minden héten, 

ahol természetesen a könyvek is a 

kézbe kerülnek. A felnőtteket érdekes 
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előadásokkal hívjuk és várjuk a könyvtárba (táplálkozási, foglalkoztatási, pszichológiai szaktanácsadásokkal…) ahol - a 

hallottakon kívül - a témához kapcsolódó könyveket is figyelmükbe ajánlunk. Sok esetben nem nagy dolgokra van 

szüksége egy elkeseredett embernek, csupán arra, hogy meghallgassa valaki, vagy tanácsot adjon…vagy egyszerűen 

csak arra, hogy beszélgessen vele. A könyvtárosi munka napjainkban ezzel is kiegészül. De szívesen tesszük, hiszen a 

könyvtáros ahol tud, segít!  

Lázár Tünde könyvtáros, Tiszanána 
 

 

Kipróbáltuk, ajánljuk 

Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Kiskörén is kinyitottuk a világot 
 

Jobb címet ki sem találhattak volna a megyei könyvtárosok a TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 sz. pályázatnak, annál, 

mint hogy „Nyisd ki a világot!”. Ennél már csak az jobb, hogy mi is részesei lehetünk ennek, s bizony nagy örömmel 

nyitogatjuk azokat a kapukat, ajtókat, ablakokat, fiókokat, amelyek a „világ eddig ismeretlen zugait” tárják elénk. Itt 

Kiskörén Egy könyv – egy csésze kakaó mellet olvasunk, beszélgetünk, a miénk a Bíbola-kör egy körcikke, de 

igyekszünk minél több könyvet, hír-és weblapot is nyitogatni ahhoz, hogy jusson ülőhely a „Legtöbbet olvasó 

település” olvasótermében. Mi már számos „nyitáson” túl vagyunk, és sajnos már kevesebb a még ki nem tárt. De az a 

jó, hogy semmit sem záruk be, bármikor visszatérhetünk egy-egy helyre. 

Elsőként 2012. december 12-én egy csésze kakaó mellett nyitottuk ki a világot, a Mi az a szerelem? című felolvasó 

esttel. Itt a Gárdonyi Géza nevével fémjelzett, s a címadó novellával megegyező kötetből valamint más novelláskötetek 

szerelmes novelláiból hallhattunk egy csokorra valót. Minden egyes előadott mű más megközelítésből ismertetett meg 

az egekbe emelő, sokszor viszont gyötrelmet okozó, de a mással össze nem hasonlítható érzéssel, a szerelemmel.  

Déry Tibor Fehér pillangó c. művében egy fiatalasszony emlékezett vissza az elmúlt egy év szépségeire.  

Heltai Jenő A Prérik Gyöngye c. novellájának fiatal ügyvédjét egy találkozás a kamasz-szerelem idejébe vitte vissza, s 

mosolyogtatta meg a hallgatóságot. Palotai Boris azt írta meg novellájában, hogy idős korban is jobb kettesben, de a 

régi megszokástól nem tud mindenki megszabadulni. Ezt az Öreg néni, öreg bácsi c. műből tudhattuk meg.  

Tamási Áron Káprázatából a szerelem vaksága tárult elénk. Hunyadi Sándor A nadrág és a szerelem c. novelláján azért 

mosolyogtunk, mert kiderült, hogy a titkolt szerelemből nyújtott segítség nem mindig okoz örömet, hisz a végeredmény 

„gyászos lett”. Móricz Zsigmond vasutasa igaz, hogy a testvérek közül a szép lyánnyal incselkedett, de feleségnek 

mégis „a jót” választotta a Ki szép, ki jó c. novellában. Gárdonyi Géza Hat tikos leveléből megtudtuk, hogyan esik 

„halálos” szerelembe két fiatal a XX. század elején. De a felnőttekben már akkor sem volt semmi megértés, sőt, 

képesek egy 14 éves leányzót zárdai nevelésre kényszeríteni, csak azért, mert a fiatalembert még „tacskónak” tartják a 

házassághoz, pedig az már az érettségin is túl lenne, ha nem bukott volna meg. A Gárdonyi Géza tollából származó 

címadó, Mi az a szerelem? c. novella viszont ráébresztette hősünket arra, hogy a filozófia és Schopenhauer csődöt 

mond, amikor szembesül azzal - egy év távollét után - hogy a semmibe vett csitriből sugárzó hölgy vált. Ekkor már 

hiába akarja magától távol tartani ésszel az ember a hölgyet és az érzést is, elveszti a csatát, és beleesik a szerelem 

börtönébe.  

Az egyes novellák közti hangulati átmenetet, valamint a program színességét a helyi óvónők kamarakórusa által 

előadott dalok biztosították. Februárban már nagyon vártuk a következő nyitást, a Régió legtöbbet olvasó települése 
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versenykiírást. A 30-as lista könyvtárunkból hiányzó műveit egy-két kivétellel sikerült beszereznünk, így bőven van 

miből válogatni az olvasóknak. Külön öröm számunkra, hogy a Hírlap-játéknak van kiskörei nyertese is. 

Február 6-án, szerdán nagyra tártunk ajtót, ablakot, hogy a téli napsütés mellett a közönség és az előadó is 

akadálytalanul bejuthasson egy csésze kakaót elfogyasztani. De sajnos csak az egyik sikerült. Mármint, hogy csak a 

közönség jött el a 17 órai kezdésre, az előadó nem. Minden könyvtáros rémálma az, hogy nem jön el az előadó. Sajnos 

ezen a napon nálunk ez megesett. Fehér István egri színész előadói estjét rendeztük volna meg Fekete István arcai 

címmel. Az előadást megelőző napon még egyeztettünk, de a művészi úr sajnos elnézte a naptárt, és mi hiába vártuk. 

Számos sikertelen telefonhívást követően ez 18 óra után derült ki. De minden rosszban van valami jó. Én részletesen 

megismertettem a jelenlévőkkel Régió legtöbbet olvasó települése versenyt és Olvasóklubot is alakítottunk. A közönség 

pedig olyan jól érezte magát, hogy nyolc óra körül zártuk be ideiglenesen az ajtókat és ablakokat. 

A Bíbola–kör 5 foglalkozásából eddig három került megtartásra. Igen nagy sikere van, így a pályázatot követően is 

folytatom a „Bíbolázást” a kicsikkel, a szülőkkel és a védőnőkkel, akik igen sokat segítettek a szervezésben, és minden 

foglalkozáson ott vannak.  

Április 10-én ismét nyitottunk a világra, ittunk egy csésze kakaót, mégpedig Kárász Eszter és Molnár György 

társaságában. A Költészet Napja és Weöres Sándor 100. születésnapja tiszteletére fogadtuk szívünkbe a költeményeket, 

hol szavalat útján, hol megzenésítve. A két nagy költő versei mellett kortárs szerzők művei is műsorra kerültek. Az 

előadás alatt az érzelmek valamennyi válfaja megérintette a jelenlévőket, a boldog gyermeki gondtalanságtól kezdve a 

mély, megrázó és szívbemarkoló fájdalmon át a felszabadult jókedvig és humorig.  

Mi még hivatalosan a tavasz folyamán két alkalommal nyitjuk szélesebbre a Bíbola foglalkozás ajtaját, ősszel egy 

alkalommal Schäffer Erzsébetnek egy közönségtalálkozó erejéig, valamint a Legtöbbet olvasó település versenynek 

addig, míg le nem zárul. Bízom benne, hogy azok is nagy népszerűségnek örvendenek majd a lakosság körében. 

Köszönjük a Bródy Sándor Könyvtárnak a lehetőséget, és ismerve őket, biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is 

számtalan alkalmunk lesz még arra, hogy részt vegyünk ilyen jellegű pályázatok megvalósításában.  

Patkó Istvánné, Városi Könyvtár Kisköre 
 

Papírszínház a gyermekkönyvtárban 
 

A TÁMOP-3.2.4.B/1-2012-0005 „Nyisd ki a világot!” c. pályázat lehetőséget adott a könyvtárunknak, hogy az adott 

Mesemozaik/Mesekosár témakörökön 

belül valami egyedit találjunk ki. Így 

született meg a MESEVARÁZS. Azért 

választottuk a Mesevarázs alcímet, mert a 

papírszínházas előadás elvarázsolja a 

gyerekeket. Egyszerre hallhatják a mesét 

és nézhetik a hozzá tartozó kb. 15 

illusztrációt. Az élő adásba bevonhatjuk 

őket, figyelhetjük a reakciójukat, 

„kiszólhatunk” hozzájuk. A papírszínházat 

a Rainbow internetes katalógusból 

rendeltük, 4 mesecsomaggal együtt. Olyan 

meséket választottunk, ami nagyobbaknak 

is jó, többször fel tudjuk majd használni. A 

mesékhez pszichológiai elemzés is 

tartozik, ami megkönnyíti a 

feldolgozásukat. A méhkirálynő c. 

mesénél például a természet szépségéről, 

védelméről és a talpraesettségről 

beszélgettünk, Az aranyhalacska c. mese 

pedig a nagyravágyást, a másokon való uralkodni vágyást pellengérezi ki. A vigyázz, vadász, ne gatyázz! Lackfi János 

által rímbe szedett humoros történet az „Előre iszik a medve bőrére” kifejezést juttatja az eszünkbe. A Hamupipőke a 

gonosz mostoha fogalmáról, a szorgalomról és a felnőtté válásról mesél, míg A brémai muzsikusok az öreg állatok 

megbecsülését és az összefogás erejét bizonyítja. A komplex feldolgozásnál találós kérdések, zenerészletek, képek, 

könyvek is segítették a megértést. A foglalkozásokat a meséhez tartozó barkácsolással zártuk. Készítettünk méhecskét 

filckorongokból, aranyhalat a tengerben papírmozaikkal, medvés könyvjelzőt, királylányt papírgurigából és a fiúk lovat 

kartonból. Az utolsó meséhez a gyerekek maguk színezhették ki az általunk elkészített illusztrációkat. Még 

dramatizálásra is sor került.  

A kétszer 5 foglalkozást halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek tartottuk, akik a Petőfi Sándor EGYMI 4. és 6. 

osztályából érkeztek. Bár a mesékhez kicsit nagyok voltak, de képességeik megfeleltek a kisebb korosztályoknak. 

Nagyon élvezték a foglalkozásokat, a barkácsolást, örömmel mozdultak ki az iskola megszokott keretei közül. 

Hálájukat nekem készített rajzokkal is kimutatták.  
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Legyél Te a Könyvkirály! 
 

Az ország több könyvtárához hasonlóan a GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára is meghirdeti a Könyves Birodalom királyának vagy királynőjének a 

megválasztását. Mit kell ehhez tenned? Iratkozz be a könyvtárba, és olvass el minél több 

általunk ajánlott, koronával ellátott könyvet! Válogass kedvedre az életkorodnak és 

igényednek megfelelően! A 100-as könyvlistát a gyermekkönyvtárban és a honlapunkon 

megtalálod. (1 korona: 8-9, 2 korona: 10-12, 3 korona: 13-14 éveseknek ajánlott könyvek) 

Minden könyvhöz egy 3-5 egyszerű kérdésből álló feladatlap is tartozik, ezt kitöltve ellenőrizzük, hogy elolvastad és 

megértetted-e az olvasmányt. A feladatokat a honlapunkon is megtalálod, de kitölteni a gyermekkönyvtárban található, 

a könyv sorszámának megfelelő lapon kell. Minél több oldalt elolvasol, minél több feladatlapot leadsz, annál nagyobb 

esélyed lesz a Könyvkirály cím vagy egyéb rangok elnyerésére és értékes könyvjutalmak átvételére. A játékunk 2012. 

decemberében, a Téli Gyermekkönyvhéten indul, és a 3013. évi decemberi Könyvhéten zárul. A legtöbbet olvasók 

meghívást kapnak a koronázási és udvartartási ceremóniára. Legyél Te is részese! 

Így szólt a felhívásunk, s azóta eltelt egy negyedév. Eddig 39-en csatlakoztak a játékunkhoz és nagyon élvezik. Az első 

korcsoportban (8-10 éves korig) 14 fő, a második korosztályban (11-12 éves korig) 16 fő, a harmadik korcsoportban 

(13-14 évesek) 9 fő.  Összesen 217 db könyvet olvastak ki, 42806 oldal terjedelemben.  

 A legkisebbek körében Bálint Ágnes: Mazsola, Frank Baum: Óz, a nagy varázsló című könyve vezet, de jó 

helyezést ért el DiTerlizzi: Manók könyve, Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok, Janikovszky Éva: Égig érő 

fű és Tersánszky Józsi Jen: Misi Mókus kalandjai c. meseregénye. 

 A kiskamaszoknál Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány és Kinney: Egy ropi naplója vezet, de szorosan mögötte 

Berg Judit: Rumini, Brezina: Mennyit ér egy kutyaélet, Lewis: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, 

valamint Nógrádi: PetePite c. könyve következik. 

 A nagyoknál Chritopher Paolini Eragon c. könyve, David Almond Skellig és Leiner Laura Szent Johanna gimi 

1. része vezeti a sort. 

A játékunknak örülnek a gyerekek és a szülők is, hisz remek olvasnivalókat kínálunk, megkönnyítjük a polcon való 

válogatást. Nekünk pedig az tetszik, ha a sorozatok első kötetei elnyeri a tetszésüket és a játékon kívül is folytatják a 

további részek elolvasását. 

Begovné Kasza Ágnes gyermekkönyvtár-vezető és ceremóniamester, Gyöngyös 

 

Minden korosztályt elérni és élményt szerezni 
Újra indult az élet a novaji könyvtárban 
 

Némi tanítási, színházi és újságírói tapasztalat, de legfőképp beteg gyermekünk nevelésének és ápolásának hosszú 

évekre elszigetelt életéből érkeztem - szinte egyik napról a másikra - a könyvtári munka izgalmas világába. Egy igen 

szépen rendben tartott, új bútorokkal ellátott 

könyvtárat vettem át. Elődöm, Bartha Roland 

mindent precízen nyilvántartott, így könnyen, 

gyorsan áttekinthettem a könyvtár állományát, az 

addigi összes dokumentációt. A szerencse is 

hozzám szegődött, mert már első munkanapomon 

a mozgókönyvtári letét átvételére került sor, 

ezáltal az első szakmai segítséget közvetlenül a 

Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár 

munkatársaitól, Farkas Mártitól és Czank Lacitól 

kaptam meg. A későbbiekben a volt könyvtáros is 

hosszú órákat szánt arra, hogy mindent 

elmagyarázzon, megmutasson, kérdéseimre 

válaszoljon. 

Jól indult minden, tehát. De rövid időn belül 

szembesülnöm kellett azzal, hogy a három 

hónapos zárva tartás elegendő volt ahhoz, hogy az 

olvasók elszokjanak a könyvtártól. És ekkor megint egy „irányított” véletlen sietett a segítségemre. Kezdő 

könyvtárosként - alig néhány munkában töltött nap után - vehettem részt a megyei könyvtárosok szakmai napján, a 

Diskurzuson, mely alapvetően határozta meg az egész könyvtárosi munkához való viszonyulásomat. A tapasztalat- és 

ötletcsere, a Luzsi Margó szervezte színes program, a kollégák személyisége elképesztő erővel hatott rám. Nap, mint 

nap kezdtem megélni mélyebb jelentését, értelmét a Diskurzuson elhangzottaknak és az a tudat, hogy egyszemélyes 

könyvtárosként nem vagyok egyedül a problémákkal, hogy a megye más településein a kollégák hasonló gondokkal 

küzdenek, sok, nagyon-nagyon sok erőt adott. Őket hallgatva hamar rájöttem, hogy két elsődleges, legsürgősebb 

feladatom: valahogy elérni az olvasókhoz és a könyvtárat újra izgalmassá, vonzó hellyé varázsolni. Fülemben csengtek 

Pintérné Pordány Marcsi és Patkóné Ilonka szavai arról, hogy milyen sok munkaidőn kívüli időt, energiát kell fektetni a 

belső és külső partneri kapcsolatok kiépítésébe. Plakátokat készítettem, külön írtam vagy megkerestem személyesen 
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minden pedagógust, hivatali embert, ismerőst, szomszédot stb. Közösségi portált hoztam létre, ahol rendszeresen, 

interaktív módon reagálok mindenre, ami 

információs hiányként jelenik meg a 

mindennapi könyvtári gyakorlatban. A helyi 

kábeltévé képújságában nem sikerült 

megjelentetni a nyitva tartást, így megnőtt a 

jelentősége a többi kommunikációs felületnek, 

nem utolsó sorban az élőbeszéd során terjedő 

reklámnak is. Akivel csak lehetett beszéltem; 

írtam, vittem az újra megnyílt könyvtár és 

szolgáltatásainak hírét a szélrózsa minden 

irányába. 

A minél többféle kommunikációs forma 

kihasználásán kívül ugyanilyen fontosnak tűnt 

és tűnik folyamatosan az, hogy, a könyvtárról 

olyan kép alakuljon ki a községben, ahová 

igazán jó betérni, mert ott szép, kulturált, 

rendezett környezet, érdekes, izgalmas, 

kellemes élmények és kedves, segítőkész 

kiszolgálás várja az oda betérőket. Éppen 

ezért megpróbáltam úgy dekorálni a 

könyvtárat, hogy minden korosztály találjon valamit, ami őt szólítja meg. Külön gondoltam a legkisebbekre, mesesarkot 

is létrehoztam játékokkal, folyóiratokkal.  

Az élet újraindulását, az áttörést igazából két rendezvény koronázta meg. Az egyiket szintén a megyei könyvtár 

jóvoltából szervezhettük: a „Nyisd ki a világot” régiós programsorozat keretében a „Mesekosár” nevű mesemondós, 

kézműves foglalkozásnak örvendhettek az iskola elsős és másodikos osztályos tanulói. Veresné Lefler Kata szellemes 

húsvéti meglepetés-dobozt készített velük, Fehérné Szabó Eszter pedig ízesen-régiesen mesélt a hálás kis közönségnek. 

A program nagyon jól sikerült és fontosságát jelzi az is, hogy hatására többen beiratkoztak a könyvtárba: egy elsős 

kislány kérésére pl. az édesapa és az ovis kistesó is regisztrált, gyakran jönnek szombatonként mindhárman a 

könyvtárba, mert az első találkozás a könyvtárral Vivinek maradandó élményt jelentett és ebbe az élménybe bevonta az 

egész családot!  

A másik rendezvény a Novaji Asszonykórus történetét bemutató állandó kiállításának megnyitója volt, mely a 

könyvtár olvasótermében - klubszobájának került elhelyezésre. A Novaji Asszonykórus minden lehetséges díjat 

megszerzett együttes, amely tudatosan őrzi a helyi népszokásokat, hagyományokat, igen komoly értéket képviselve a 

település életében. Ennek a szellemiségnek a könyvtárban való megjelenése mindezidáig váratott magára, és a helyi 

közösségek valamint a hivatalos akarat összefogása nyomán valósulhatott meg. Könyvtárosként ebben csupán annyi 

volt a feladatom, hogy segítsem ennek a folyamatnak a beteljesülését. Ez az igazán dekoratív kiállítás szebbé varázsolta 

és élettel töltötte meg a csupasz falakat, ráadásul új olvasókat nyert meg a könyvtárnak, hiszen vannak olyan, idősebb 

látogatók, akik a kiállításért jönnek, aztán 

mégis úgy döntenek, hogy dokumentumot is 

kölcsönöznek.  

Községi és Iskolai Könyvtárként célom, 

hogy elérjek minden korosztályhoz. Jelenleg 

a legnehezebb a kamasz fiúkhoz való eljutás. 

Közülük legtöbben a számítógépes 

információkért és játékokért érkeznek. Ha 

azt látom könyvtárosként, hogy a 

nevelőszülőknél élő fiú az édesanyjának 

keres anyák napi verset és ezt a barátja 

segítségével, együtt másolják le kézzel, vagy 

azt, hogy munkanélküli férfiak állást 

keresnének az Interneten, akkor abban 

erősödöm meg, hogy milyen sokrétű és 

milyen fontos a feladatom… De a 

számítógépek sajnos régiek, működésük 

nagyon esetleges és elképesztően lassú, így 

gyakran távoznak csalódottan a látogatók. A novaji könyvtárban a tennivaló nagyon sok. A tervekből és álmokból is 

van több polcra való. Hiszem, hogy a könyvtár jó úton indult el. Egyszemélyes könyvtár ugyan, de a háttérben sokan 

segítik, egyengetik az útját, amit ezúton, itt e szakmai lap hasábjain is nagyon szépen köszönök! 

Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a novaji kicsi könyvtár a szellem és a jellem formálásának élményekben 

gazdag tudásháza legyen. 

Suba Hajnal könyvtáros, Novaj 
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Hírek, információk 
 

Taroltak a Heves megyeiek a 2012/2013. tanévi Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyen 
 

Április 24-én és 25-én, két kategóriában (8-9. évfolyam és 9-10. évfolyam) rendezte meg a Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.  

Közel 1000 tanuló vett részt különböző szinteken a tavaly decemberben meghirdetett Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyen, a döntőbe jutás tehát már önmagában nagy teljesítménynek számított. A tanulók és 

felkészítő tanáraik részt vehettek egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, valamint betekintést nyerhettek a PKM 

könyvtári részlegébe, és egy-egy tudományos előadást is megtekinthettek a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

Budapesti Planetáriumában. Jártak a Fővárosi Növény- és Állatkertben, délután pedig ellátogattak a Magyar 

Természettudományi Múzeumba. Ezeket a szabadidős programokat indokolta a verseny idei témája is, a biodiverzitás, a 

pontos cím a versenykiírásban is olvasható volt: „Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és 

a tudományban”. 

A verseny döntője alapvetően három részből állt: az első fél órában a tanulók egy írásbeli feladatsort töltöttek ki, majd 

egy választott téma kapcsán igazi könyvtári gyűjtőmunkába kezdtek, használva a helyszín (a Budapesti Fazekas Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium) állományát és összes lehetőségét, beleértve az internetet is. A második részre másfél 

óra állt rendelkezésre, ennyi idő alatt kellett a versenyzőknek az adott témát egy ötoldalas Power Point előadásban 

kidolgozni, s hozzá bibliográfiát szerkeszteni. Ezt követően a szakértő könyvtáros tanárokból álló nyolctagú zsűri előtt 

kellett a beszámolót projektor segítségével bemutatni és válaszolni a felmerült kérdésekre. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a PKM dísztermében került sor, ahol a díjakat dr. Kaposi József, az OFI 

főigazgatója és dr. Varga Katalin, a PKM igazgatója, a zsűri elnöke adta át. Minden résztvevő könyvjutalomban 

részesült, emellett az első helyen végzettek 15.000,- Ft-os, a második helyen végzettek 10.000,- Ft-os, a harmadik 

helyen végzettek pedig 5.000,- Ft-os könyvutalványban részesültek. A zsűri különdíjban részesítette emellett a 

leginnovatívabb produktum létrehozóját és a kategóriájában a legjobb írásbeli eredményt elért tanulókat is. 
 

A legeredményesebb versenyzők idén is az egri Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményből kerültek be a nívós országos versenyre, Csatóné Poczok Katalin könyvtáros 

tanár felkészítésével. 
 

I. kategóriában (7-8. o.)  4. helyezést ért el Boros Nikolett, a leginnovatívabb produktum létrehozója 

  14. helyezést ért el László Szindi 

II. kategóriában (9-10. o.)  2. helyezést ét el László Liza 
 

Szép eredményt ért el az egri Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény két tanulója, Albert Anikó könyvtáros tanár felkészítésével: 
 

I. kategóriában (7-8. o.) 11. helyezést ért el Almási Anna Luca, kategóriájában a legjobb írásbeli eredményt  

elért tanuló 

II. kategóriában (9-10. o.) 14. helyezést ért el Kispál Klaudia 
 

Kiválóan szerepelt a hatvani Szent István Általános Iskola tanulója Máté Györgyné könyvtáros tanár felkészítésével: 

I.  kategóriában (7-8. o.) 5. helyezést ért el Makádi Alexandra 

 

A versenyzőknek és felkészítőiknek szívből gratulálunk! 
 

(Forrás: http://tehetseghidak.hu/sikeresen-lezajlott-bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny 

 
Jogszabályfigyelő 
 

Megjelent a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi 

feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól  

I. Fejezet 
A támogatásokra vonatkozó általános szabályok 

1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. 

melléklet IV. fejezet 1. pontja alapján nyújtott támogatások utólagos elszámolás mellett előfinanszírozott, nem 

visszatérítendő támogatások. 

… (3) A II. Fejezet 1–4. alcíme, 6. alcíme és 7. alcíme szerinti támogatást havonta egyenlő részletekben, 5. alcíme 

szerinti támogatást 2013. június 30-áig és 8. alcíme szerinti támogatást 2013. március 1-jéig egy összegben a nettó 

finanszírozás keretében – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján – a kincstár folyósítja.  

2. § A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben meghatározott célra kerüljön 

felhasználásra, valamint – ha a támogatás végső felhasználója költségvetési szervként működő könyvtár, muzeális vagy 
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közművelődési intézmény – arról, hogy a végső felhasználó a támogatáshoz a települési önkormányzat fizetési 

számlájára történő megérkezésétől számított 8 napon belül hozzáférjen. 

3. § (1) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-i fordulónappal a zárszámadás keretében 

és annak rendje szerint számol el. 

(2) A támogatás felhasználását a miniszter ellenőrzi. 

4. § (1) A nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény jogutódlással történő megszűnése, illetve átszervezése, 

fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásbeli megállapodása 

alapján történik azzal, hogy a támogatás időarányos része a nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény 

megszűnéséig a jogelőd, azt követően pedig a jogutód fenntartót illeti meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jogelőd és jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a települési 

önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez nyújtja be, legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 

munkanapon belül. 

II. Fejezet 

Az egyes támogatásokra vonatkozó különös szabályok 

…4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 

10. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont d) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a 

továbbiakban: támogatás) a Kultv. 64. § (1) bekezdésében, 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó 

önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok körében az R. 1. számú melléklete alapján 

1. a 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 

2. a 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 

3. a 910123 Könyvtári szolgáltatások, 

4. a 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, 

5. a 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, 

6. a 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 

7. a 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, 

8. a 855935 Szakmai továbbképzések, 

9. a 855937 Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás, 

10. a 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok, 

11. a 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások, 

12. a 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok,  

13. a 890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása, 

14. a 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység, 

15. a 900300 Alkotóművészeti tevékenység, 

16. a 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

szerinti szakfeladat-rendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel. 

(2) A 17. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő önkormányzat kivételével a települési önkormányzat a támogatás 

legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át a közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetésére köteles felhasználni. 

(3) A támogatás felhasználásról szóló, az 1. melléklet szerinti adatlapot 2014. február 28-áig kell a miniszternek 

benyújtani.… 

8. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 
17. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont h) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a 

továbbiakban: támogatás) az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat által a megyei 

könyvtárral kötött megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által 

nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni. 

(2) Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi 

könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről az (1) bekezdés szerinti támogatás keretei között a megyei 

könyvtár gondoskodik. 

18. § A támogatás lakosságszám-kategória szerinti fajlagos összegét a miniszter a 4. melléklet alapján állapítja meg, és 

a támogatásban részesített települési önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 

2013. február 20-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti. 

 

CORVINA adatbázis építéssel kapcsolatos információ kérhető: 
 

Retrospektív konverzióval kapcsolatos információk Új könyvek feldolgozása, besorolási adatok 

Komlóné Szabó Ágnes Palicz Zsuzsanna 

szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576 palisa@brody.iif.hu; 36/517-575 

ACQ modul, érkeztetés JAVA problémák, felhasználói név, jelszó 

Molnár Krisztina Vas Gábor Tamás 

mkriszti@brody.iif.hu; 36/517-575 vasgt@brody.iif.hu; 36/516-632/128 mell. 
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AZ MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET FELHÍVÁSA 
 

ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS EGERBEN 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 45. vándorgyűlése 2013. július 18-

20-án Egerben kerül megrendezésre. A helyi szervezők az Eszterházy 

Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum (Czeglédi László 

főigazgató), a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Tőzsér Istvánné 

Géczi Andrea igazgató) és az MKE Heves Megyei Szervezete (Guszmanné 

Nagy Ágnes elnök). 
 

A konferencia idei szlogenje: Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – 

Könyvtárak az európai állampolgárokért. 
 

A rendezvény fő helyszíne az Eszterházy Károly Főiskola gyönyörűen 

felújított épülete lesz. A szakmai programok még szervezés alatt állnak. A 

szekciók jelentkezése már megtörtént, de az előadások témájának 

kiválasztása, és az előadók felkérése még folyamatban van. A 

gyermekekkel foglalkozó könyvtárosoknak azonban máris figyelmébe 

ajánljuk a Dis-kurzus elnevezésű gyermekkönyvtári módszertani műhelyt, 

melyet Luzsi Margó vezet majd.  

A szakmai programok mellett gazdag választékot kínálunk a szabadidő eltöltésére, a szórakozásra is. A 0. napon, 

szerdán érkezőket dr. Pozder Péter nyugalmazott főiskolai docens „Eger a város felett és a város alatt” 

fantázianévvel rendhagyó sétára hívja, melynek során a Líceum tornyának teraszáról mutatja be a város történetét, 

nevezetességeit. A Camera Obscura (sötétkamra) megtekintése után látogatás következik az egykori érseki 

pincerendszerben, amely a hét legismertebb magyar építészeti csoda közé tartozik. 

Csütörtökön este egy nagyon hangulatosnak ígérkező kulturális programon vehetnek részt a jelentkezők. Az 

Eszterházy térről indulva zászlóforgatók kíséretében fáklyával vonulhatnak fel az egri vár udvarára, ahol az Egri 

Vitézlő Oskola haditorna-bemutatóját követően a Pavane táncegyüttes reneszánsz és barokk táncaiban 

gyönyörködhetnek. Sötétedés után a Lobbanáspont Művészeti Egyesület tüzes produkciója zárja a műsort. 

Pénteken a szekcióülések előtt fakultatív reggeli programokat ajánlunk a testi-lelki felfrissülés érdekében: katolikus 

istentiszteletet és sportolási lehetőségeket. A vállalkozó kedvűek választhatnak úszás, vízi zumba, spinning vagy zumba 

közül. Este a Baráti találkozón borkóstolásos vacsora várja a résztvevőket, melyen a borokat bemutatja és ajánlja dr. 

Kis-Tóth Lajos borász, borlovag, a főiskola rektorhelyettese. A háromfogásos vacsora ínycsiklandó finomságokból áll 

majd, evés után pedig jöhet a tánc és a szórakozás. A hangulatról a Tutti Frutti Duó, és a játékokat vezető kolléganőnk, 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna gondoskodik. 

A szombati nap a kirándulásoké. Hét útvonalat állítottunk össze Heves megye vonzó turisztikai látványosságaiból. 

Szombat este pedig egy szabadtéri színházi előadást tekinthetnek meg az érdeklődők az egri vár színpadán A 

fejedelem címmel, a Gárdonyi Géza Színház és az Agria Nyári Játékok szervezésében. 
 

Minden programról részletes tájékoztatást nyújt a vándorgyűlés folyamatosan bővülő honlapja: www.vandorgyules-

eger.ektf.hu. Jelentkezni elektronikus úton lehet.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A szervezők nevében: Mihály Andrea könyvtáros, Eger 

 

 

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe 
 

Kiszállítással kapcsolatos információk Folyóirat reklamáció 

Kulcsárné Király Mária Varga Zita 

mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/516-632/133 mellék, 30/409-9620 mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575 

Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk Könyvtárközi kölcsönzés 

Farkas Márta Veresné Lefler Katalin 

fmarta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826 hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu 

Komlóné Szabó Ágnes 36/516-632/126 mell. 

szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576; 30/500-9443  
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