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A Heves megyei könyvtárosok lapja
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A tartalomból

100 évesen kicsinosítva



A boldogi könyvtár története

Megújult könyvtárak a
megyében
(Boldog és Heréd)

2009-ben 100 éves fennállását ünnepelhette az Ujváry Ferenc Mővelıdési Ház
kötelékébe tartozó könyvtár, hiszen Boldogon 1908-ban létesült az elsı közkönyvtár.
A korabeli krónika szerint száz könyvet és egy szekrényt vásárolt a falu vezetése,

melyet a Hitelszövetkezet helyiségében helyeztek el. Ez a száz könyv volt a lakosság
A Fekete István Könyvtár
egyetlen mővelıdési lehetısége. Télen minden könyv olvasóra talált. Az elsárgult,
mindennapjai
elhasználódott lapok bizonyítják, hogy sokan forgatták ıket. Nyáron persze

visszavándoroltak a szekrénybe. Ki ért rá nyáron olvasni faluhelyen?
Pillanatképek Angliából
Sok éven keresztül nem emlegették a krónikák a könyvtárat, bár valószínő, hogy

továbbra is mőködött. Még ma élı idıs emberek elbeszéléseibıl tudjuk, hogy
Gyermekkönyvtári
közvetlenül 1945 után is volt kölcsönözhetı állomány, de igazából szervezett
DIS-KURZUS
formában csak 1960-tól mőködött az intézmény. Igaz, kezdetben családi házakban

kapott helyet, mostoha körülmények között folyt a kölcsönzés. Kik voltak, milyen
könyveket olvastak az akkori látogatók? Korabeli jelentésekben olvashatjuk: „Kevés
volt a felnıtt olvasók száma. Sokan közülük még mesés könyvet olvastak. Persze már akkor is keresett író volt Jókai,
Mikszáth, Móricz, Tolsztoj, Verne. Az ismeretterjesztı könyvek közül a méhészeti szakkönyv volt, melybıl csak egy
darab volt a könyvtárban.”
Ezekben a kezdeti idıszakokban csak könyvekbıl állt az állomány, a jelentések nem szólnak sem folyóiratokról, sem
hanghordozókról. Hosszú idın keresztül tiszteletdíjas
könyvtáros állt az olvasók rendelkezésére, helyben
olvasásra nem volt lehetıség a 25 négyzetméteres
szobában. A hetvenes években a könyvtár kedvenc
tartózkodási hellyé változott, hiszen már sokkal
nagyobb alapterülettel rendelkezett, sıt lelkes
vezetıje akadt Balogh Ferenc személyében, aki –
mint jelenleg is – egyben a közmővelıdési teendıket
is ellátta. Feri bácsi igazi népmővelı volt.
Népszerősítette az olvasást, felhívta a figyelmet
annak jelentıségére, személyiségformáló szerepére.
Mindemellett mindenkihez volt egy-két barátságos
szava, vele még a magánéleti problémákat is meg
lehetett beszélni. Mi – az akkori fiatalok – elfogadtuk
irányítását, s tanácsait, javaslatait figyelembe véve
választottuk ki az olvasmányainkat. Mivel a
zenehallgatásra és társasjátékozásra is volt lehetıség,
estérıl estére a könyvtár volt a találkahelyünk.
Késıbb, a fiatalok sokan és sokat olvastak ugyan, de
sajnos a felnıttek elmaradoztak. A fıállású munka után a háztáji gazdaságban dolgoztak, a pihenésre kevés idı maradt,
kikapcsolódásra, szellemi épülésre szinte semmi.
A könyvtár életének jelentıs fordulópontjához érkezett 1979-ben, amikor a mai helyére a mővelıdési ház emeleti
részére költözhetett. Igaz, itt is csak mint bérlı rendezkedhetett be, de ez is óriási elırelépést jelentett, hiszen már a 140
négyzetméteres terem adottságait figyelembe véve vásárolták a polcokat, az egyéb bútorokat.
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A funkcióinak megfelelıen tagolt helyiségével a megye egyik legszebb könyvtára lett. Győjteménye szépen
gyarapodott, de sajnálatos módon a könyvtárosok gyakran váltották egymást (két év alatt öt könyvtáros), s ez
visszaesést hozott a mutatószámokban is. A rendszerváltást követıen talán ennek a negatív változásnak köszönhetıen
személyemben ismét egy fı kapta feladatául a könyvtári és a közmővelıdési feladatok ellátását. A fenntartó
önkormányzat olyannyira igyekezett megfelelni a jó gazda címnek, hogy amikor 1994-ben, a termelıszövetkezet
felbomlása után - falu összefogásával - az egész emeletet megvásárolta, már az egész épület önkormányzati tulajdon
lett. Meg is kapta a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet és az ezzel járó 400000 Ft-ot, melyet technikai eszközök
vásárlására fordíthattunk.
Gyakran tesszük fel a kérdést: mennyi az
elınye, és mennyi a hátránya az intézmények
összevonásának? Mi szerencsésnek mondhatjuk
magunkat. Azzal, hogy egy épületben van a két
intézmény, könnyebbé vált munkánk (közösen
használhatjuk a technikai berendezéseket, a
termeket könnyebben tudjuk elosztani).
Természetesen több alkalmazottal könnyebbé
válna
munkánk,
több
és
sikeresebb
rendezvényünk lehetne, de be kell látnunk,
hogy a gazdasági szempontokat is egyre inkább
figyelembe kell vennünk. Így is gazdag
programokat tudhatunk magunk mögött, hiszen
vendégül láthattuk már többek között
Janikovszky Éva, Jókai Anna írónıket,
fogadtuk Farkas Bertalan őrhajóst és Zombori
Ottó csillagászt. Hallgathattuk Budai Ilona
népdalénekest, Pál Pista bácsit, az utolsó
dudást, hogy csak a legkiválóbbakat említsük.
Mővelıdési házunkat és könyvtárunkat folyamatosan karbantartjuk, több sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött,
ennek köszönhetıen szép környezetben tarthatjuk rendezvényeinket. Csoportvezetıink áldozatos munkájának
köszönhetıen aktív kiscsoportok tevékenykednek kötelékeinkben. (hagyományırzık, néptáncosok, majorettesek,
színjátszók, beátus kórus) Ezekben a kis közösségekben minden korosztály megtalálja a számára vonzó társaságot.
Könyvtárunk ismét a legszebbek közé tartozik, hiszen a Közkincs pályázati támogatásnak köszönhetıen a 100. életévét
ünneplı intézmény új köntöst kapott: új nyílászárók, frissen csiszolt parketta, divatos színre festett falak, új szınyegek,
asztalok és székek teszik kellemesebbé az itt tartózkodást. A több mint 14000 dokumentummal rendelkezı
könyvtárunkhoz tartozik az emeleti részen elhelyezkedı kiállítóterem, ahol helyismereti kiállítással tisztelgünk a
Bruckner Jenı egykori fıjegyzı és Ujváry Ferenc kántortanító emlékének.
Bár a kor kihívásainak egyre nehezebb megfelelnünk, a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazottakat - miszerint a
könyvtár fontos részt vállal az életszínvonal emelésében, az emberi élet minıségének javításában - mindig szem elıtt
tartjuk. Ennek megfelelıen alakítjuk szolgáltatásainkat, s csak félve remélem, hogy a mai fiatalok is olyan szeretettel
gondolnak majd az itt eltöltött évekre, mint ahogyan tesszük azt mi akkor, amikor a fiatalságunkról mesélünk.
Kepesné Tóth Katalin, Boldog

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe
A 2008. évi CII. Törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl 8. számú mellékletében szabályozza a
mozgókönyvtárak nyitva tartási idejét.
A könyvtári szolgáltató helynek
a) 1500 fı vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen
minimum hat órás,
b) 1500 fı feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét
órás nyitva tartást kell biztosítania.

Ha kérdése van…
Kiszállítással kapcsolatos információk
Kulcsárné Király Mária
bsk.kszr@gmail.com ; 36/517-575, 30/409-9620
Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk
Farkas Márta
fmarta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826
Komlóné Szabó Ágnes
szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576

Folyóirat reklamáció
Sasvári Boglárka
bsk.kszr@gmail.com ; 36/517-575
Könyvtárközi kölcsönzés
Troskin Nyikolájné
hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu
36/516-632/126 mell.
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Nehéz kezdet után…
2007 áprilisa óta, amióta a herédi Mővelıdési
Ház és Könyvtár vezetésével megbíztak,
foglalkoztatott az a dolog, hogyan is lehetne több
embert visszacsalogatni a mővelıdési házba,
valamint a könyvtárunkba. Természetesen nálunk
is érzıdött az olvasói létszám csökkenése és a
kultúra iránti egyre fogyatkozó érdeklıdés.
Gondoltam, hogy elsı lépésként a megfelelı
légkört kell kialakítani, hiszen már jó ideje
szükség lett volna egy nagy felújításra.
Elsıként – pályázati pénzbıl – a bejárati ajtók
kerültek kicserélésre, majd saját forrásból egy
modern kölcsönzıi pultot vásároltunk, valamint a
függönyöket és a szınyegeket is lecseréltük. Idı
közben a megyei könyvtár munkatársaitól
kaptam segítséget a könyvtári állomány pontos és
szakszerő leválogatásához. Ekkor tehát már volt
egy új arculatú, tágasabb és korszerőbb
könyvtárunk,
megfelelı
dokumentum
állománnyal.
Már csak az olvasókat kellett visszacsalogatni.
Ezt a feladatot több irányból közelítettem meg. Elsıként a helyi újság hasábjain tájékoztattam rendszeresen a helyieket
a fejlesztésekrıl, az új könyvbeszerzésekrıl, a programokról. Emellett az Interneten is elérhetıvé tettem az intézményt
(http://www.heredimuvhaz.eoldal.hu/), melyen az érdeklıdık a legfrissebb aktualitásokról tájékozódhatnak. Ez kiváló
ötletnek bizonyult, hiszen az elmúlt három hónapban már több mint ezerszer kattintottak honlapunkra. Mindezeknek
köszönhetıen mára sikerült elérni, hogy többször térnek be a könyvtárba olyanok is, akik elmondásuk szerint 15-20 éve
nem jártak már az épületben.
A beszerzési keret lehetıségeit kihasználva frissítettem a dokumentumállományt is: ma már nem csak nyomtatott
dokumentumok elérhetık a könyvtárban, hanem lehetıség van hangoskönyvek, illetve DVD-k kölcsönzésére is.
A könyvtár látogatottságának növekedése
mellett a mővelıdési ház forgalma is megnıtt.
A nagyteremben folyamatosak a karate,
aerobik, hastánc és modern táncoktatások,
beindult az angolnyelv tanfolyam, valamint
májusban indul a közép- és idısebb
korosztálynak egy számítógépes tanfolyam.
Mindezek mellett négy zenekar is itt tartja heti
próbáit. Létrehoztuk, és idén már harmadszor
kerül majd megrendezésre a Herédi Rock
Fesztivál, amely a hatvani rock expo
megszőnését követıen próbál helyet adni a
keményebb zene kedvelıinek.
A herédi mővelıdési ház életében idén
kiemelkedı fontosságú esemény lesz a Régi
fotók községünkrıl és lakóiról címő kiállítás. A
helyi újságban hirdettem meg, hogy szeretnék
ilyen címmel kiállítást szervezni, és ehhez
várom a helyiek segítségét. Nagy örömömre két
hónap alatt több száz fotót hoztak a lakók. Nem lesz ugyan kis munka a rengeteg fényképet - válogatva és rendszerezve
- bemutatni, de igazán érdekes, amikor az idısebb nénik és bácsik jönnek és mesélnek arról, hogy az általuk behozott
1910-es években készült fotón a falu melyik része is látható. Ajánlom az ilyen jellegő kiállítást minden kedves kolléga
figyelmébe!
Az elmúlt két év tapasztalata számomra az, hogy folyamatosan kell felhívni magunkra a figyelmet, mert csak így
lehetünk ott az emberek tudatában, hogy tudják, van olyan hely a településükön, amelyet érdemes az útjukba ejteni. Egy
hely, ahol – ha rövid ideig is –, de maguk mögött hagyhatják a lüktetı és gondokkal teli hétköznapokat…
Szabó Gábor
Heréd
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Mozgalmas napok a Tisza partján, avagy a Fekete
István Könyvtár mindennapjai
A csillagok nem tartják számon az embereket, és alig tartják számon az eseményeket. Az évek örömmel jönnek, ha jót
hozhatnak, és mord kegyetlenséggel szórják el romlott terhüket, ha az van rájuk bízva. Az évek utak, melyeket végig kell
járni, az évek az életet hozzák, és az elmúlást viszik foszló tarisznyájukban.
(Fekete István)
Az eddigi többcélú intézményrıl leválva, 2007. júliusától önálló intézményként mőködve új névvel felruházva folytatta
több évtizedes munkáját a tiszanánai könyvtár.
Fekete István példakép a mai ember számára is, egy büszke életfa, aki nemcsak munkásságát tekintve, kincsekkel teli
tartalmas életével emelkedett ki a magyar erdı dús fái közül, de vallásosságát nyíltan felvállaló, intenzív lelki- és
hitéletének gyakorlásával is. Népünk igazi tartóoszlopa volt, aki földi életének végére érve is temérdek csodát hagyott
ránk. Személyes hangulatú vallomásai a faluról, a benne lélegzı emberekrıl, az ıket körülölelı környezetrıl magával
ragadják az érdeklıdıt. Mondhatatlan szépsége, lenyőgözı stílusa, tükörfényes írásai fogságba ejtik az olvasót. Nem
véletlenül került kiválasztásra Fekete István neve könyvtárunk esetében. A Fekete István Irodalmi Társaság
hozzájárulását adta, hogy intézményünk az író nevével ellátott intézmények sorába lépjen.
A könyvtár különleges helye ízekre szabdalt világunknak. Képes arra a csodára, hogy felidézze a világ teljességének
érzetét. Aki ide belép, az ugyanabban az intézményben dolgozhat, pihenhet teljes kikapcsolódással és tanulhat is
egyben. Egyszerre élhet társasági életet és merülhet el magányosan olvasmányaiban. A világ újabb és újabb részei felé
nyitunk ajtót, ablakot, kaput!
Mivel a tiszanánai könyvtár iskolai könyvtár is, itt
zajlanak, a könyvtárhasználati órák, könyvtárismereti
elıadások,
a
különbözı
ünnepeken
történı
megemlékezések,
gyermek-és
felnıtt
szabadidıs
programok, szavalóversenyek, különféle kiállítások,
kisebb konferenciák. Tehát a felsoroltak is azt
bizonyítják, hogy a kultúra valamennyi területén jelen
van intézményünk. Úgyis fogalmazhatnék, hogy nálunk
összpontosul a helyi mővelıdés.
Könyvtárunk kulcsszerepet játszik a helyi mővelıdés
formálásában. A legjobb példa rá, hogy minden évben
rendezünk szavalóversenyt az óvodások számára is
(január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, április 11-én, a
Költészet Napján). Az idén a Megyei Nyugdíjasok
Szavalóversenyének is intézményünk adott otthont.
Mi már óvodás korban megismertetjük a gyerekekkel a
könyvtárat, és így bátrabban fognak jönni hozzánk. Ezek a gyerekek sokkal magabiztosabban szerepelnek
iskoláskorban, és már várják a megmérettetést.
Természetesen a felnıtt lakosságot is folyamatosan „mozgatjuk”, próbáljuk ıket is becsábítani. Leginkább kiállítások
kapcsán, amikor is helybeli amatır képzımővészeti tárlatot tartunk, vagy amikor a kézmőves gyerekek munkáiból
rendezünk kiállítást. Ilyenkor nemcsak a tanulók, de a szülık, nagyszülık is ellátogatnak intézményünkbe.
A 2008-as év legfontosabb eseményei a tiszanánai könyvtárban:
 Áprilisban a költészetnapi szavalóverseny felnıtt résztvevıkkel is bıvült. A környezı települések nyugdíjas
klubjaiból (Eger, Egerfarmos, Kömlı, Besenyıtelek) érkeztek versszeretı felnıttek. A szavalóverseny után
Zsíros Simon Mária költınıvel találkozhattak az olvasók.
 Április 22-én a víz világnapjára emlékeztünk, rajzokból kiállítást rendezve felidéztük a 30. éves Tisza-tó
múltját és jelenét.
 Májusban a gyermeknapi forgatag egyik helyszínének a könyvtár adott helyet.
 Júniusban egy hetes reneszánsz tábort rendeztünk a gyerekeknek, ahol 30 diák töltötte 5 napon keresztül a
szünidei napjait. A szabadidı hasznos eltöltése a nyáron is folytatódott. A nyári játszóházban is szívesen vettek
részt a gyerekek.
 Az iskolakezdés után, a Gyere mondok egy mesét programsorozat kezdıdött, ahol Benedek Elek
születésnapjára emlékeztünk , és kirándulást szerveztünk a mesék birodalmába. Az egy hetes mesés
elfoglaltságban, az óvoda minden csoportja és az alsó tagozatos gyerekek vettek részt.
 Olvasás-maraton szlogenő rendezvényünk nagy sikert aratott a felsı-tagozatos gyerekek körében. A saját
olvasmányokból , és kedvenc könyvekbıl összeállított program jövıre is megrendezésre kerül.
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Az ıszi játszóház látogatottsága kiugróan magas
volt. Szívesen töltik a gyerekek hasznos
elfoglaltsággal szabadidejüket.
 A Tini Könyvtári Hetek programsorozatban
jórészt felsı tagozatos diákok vettek részt. Toplista felállításával, játékos tesztlapok és
kérdıívek kitöltésével érdekes, és izgalmas
könyvtári napokat tudhattunk magunkénak.
 Decemberben a Tudomány Napjára emlékeztünk.
Elsıként Fodor László, régész választva keltette
fel a közönség figyelmét izgalmas témájával –
Dobó István földi maradványairól tartott
elıadása, nagy sikert aratott. Amíg a Bükki
Nemzeti Park munkatársa Tóth László,
érzelmileg megközelítetve mutatta be a hevesi
puszták, valamint a Tisza-tó állat és
növényvilágát, addig Tiszanána szülötte Dr. Szlávik János üzleti szemmel beszélt a Tisza-tó gazdasági
értékeirıl. A délutánt egy ásványkiállítás tette kerek egésszé, melynek győjtıje Braxátor János ásványokról
tartott nagyszerő bemutatójával, és élménybeszámolójával ért véget.
 A decemberi játszóház, majd a fenyıdíszítés, amelyet az óvodások betlehemi játéka tett felejthetetlenné, zárta a
2008-as esztendı könyvtári programsorozatát.
2009-ben is színes, tartalmas és szórakoztató programokat próbálunk nyújtani a kedves olvasóknak – március végén
Schaffer Erzsébet, áprilisban Nagy Bandó András lesz a vendégünk.
Győjtsd a tudást, mert láthatod pusztul minden e földön, s csak a szellemi kincs élheti túl a halált!
Tóth Gáborné, Tiszanána

Pillanatképek Angliából
Stratford on Avon. A legtöbb ember számára egyetlen név ugrik be e városnév hallatára: William Shakespeare-é.
Szülıhelyére évente csaknem 3 millió ember “zarándokol el”, hogy láthassa szülıházát. Ez a gyönyörő kisváros,
melynek kb. 20 ezer lakosa van az Avon folyó partján található Közép-Angliában, Birmingham közelében. Nagy
élmény volt számomra, amikor 2008. decemberében kis családommal mi is ellátogattunk ide. A Shakespeare Múzeum,
a szülıház, az ajándékbolt, a könyvesbolt – ahol csak Shakespeare-rel kapcsolatos ajándéktárgyak, könyvek kaphatók –
mind valóban rettentı érdekesek voltak, de számomra mégis a nap fénypontja a városi könyvtárban tett látogatásunk
volt. E sajnos rövidre sikeredett “tapasztalatszerzést” –
inkább impressziókat – szeretném megosztani azokkal,
akiket érdekel, hogy milyen is egy angol public library.
A könyvtár a belváros szívében található, néhány
lépésnyire Shakespeare szülıházától. Kívülrıl az a
tipikus – számomra gyönyörő – fagerendás, emeletes,
tudor-stílusú, középkori épület, amivel lépten-nyomon
találkoztunk a “vidéki” Angliában.
Az elsı nagy csodálkozás: a bejárati ajtó melletti
tájékoztató táblán található nyitva tartási idı: a könyvtár
a hét minden napján látogatható, vasárnap is déltıl négy
óráig tartanak nyitva. Ez igen…
Belépve az ajtón, az ember valami nagyon rusztikusat
vár, tele fával, faragásokkal, ehelyett egy „szocreál-ipari”
stílusú, de – meg kell hagyni – rendkívül funkcionálisan
kialakított modern belsı tér fogadott, lifttel, mozgássérült
vécével, babapelenkázóval és persze az elmaradhatatlan
ital-automatával. ☺ A könyvtárosok nagyon udvariasan fogadtak, kicsit ugyan furcsán néztek ránk, mikor megkértem
ıket, hogy hadd készítsek néhány fotót a könyvtárukról. Miután azonban közöltem, hogy Magyarországon én is
könyvtáros vagyok, s nagyon érdekelnek az angol könyvtárak, megnyugodtak, hogy nem csak hóbortos turisták
vagyunk, akik eltévesztették a Shakespeare Múzeum bejáratát…
Íme néhány pillanatkép – ahogy hivatalosan nevezik - a Stratfordi Könyvtár és Információs Központból:
A könyvtár alsó szintjét az elszeparált számítógépes terem mellett – ami látogatásunkkor zsúfolásig tele volt – a szintén
külön helységben található zenei részleg, valamint a felnıtt és gyermekrészleg közös helysége foglalja el, az emeleten
található az információs központ, vagyis a tulajdonképpeni olvasóterem, rengeteg kézikönyvvel.
Mindjárt a bejáratnál a frissen érkezett (Just returned) könyvek fogadják az olvasót. Van mibıl válogatni…
Ünnep közeledvén karácsonyi témájú könyvek borítói sorakoznak végig a falon ajánlóként, s minden sarokban egy-egy
kis ajándékcsomag vagy girland teszi hangulatosabbá a böngészést.
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A kék bevásárlókosár elsı ránézésre kicsit viccesen hatott, de ha jól
belegondulunk valóban az olvasgatás és válogatás kényelmét szolgálja. Amit
beleteszenek, azt tuti, hogy nem pakolja vissza a polcra a buzgó könyvtáros és a
másik olvasó sem orozza el az éppen elcsípett friss irodalmat. A kölcsönzıi
térben könnyen mozgatható mobilpolcok találhatók, amelyek – a plakátok és
szórólapok alapján az igen sok rendezvénynek helyet adó könyvtárban –
gazdaságos helykihasználást biztosítanak. Az állomány arányaihoz képest
meglepıen nagy számú hangos könyv (Talking Books) található a polcokon.
A zenei részlegben láttuk a legtöbb “borítóvédı borítós” könyvet. Valószínőleg
a legnagyobb forgalmú keménykötéső könyveket védik ezzel a viszonylag
vastag mőanyag borítóval, ami biztos, hogy nagy mértékben megakadályozza a
könyvek gyors elrongálódását. Szerzıi jogi törvény ide vagy oda, itt bizony
pénzt kérnek 1-1 CD, DVD kölcsönzéséért, ami ugye törvényellenes…
A gyermekrészleg igazi kis kuckó, a könyvtár legbarátságosabb része, itt lehetett
a legkevésbé észrevenni az indusztriális stílus jellegzetességeit. A kb. 30
négyzetméteren minden megtalálható, mesekönyvek, lapozók, ismeretterjesztı
könyvek – minden nagyon jó minıségő papíron – nagy szınyeg a játékhoz,
kényelmes bırkanapék a meséléshez és persze az elmaradhatatlan számítógép: a
gyereknek mindenbıl a legjobb jár: színes klaviatúra, a géphez nyomtató és a
legfontosabb: olyan monitor, ami kevésbé rontja a szemet… Nagyon tetszett az ünnepi dekorációjuk, amit iskolaelıkészítıs gyerekek készítettek: karácsonyfa és hóember mignon-papírból.
Az emeleti olvasóterembe lépve a tájékoztató pultnál könyvtárost nem, de rengeteg szórólapot és információs táblát
találtunk, többek között a következı szöveggel: Segítségre van szüksége? Néha itt kell hagynunk ezt a pultot, hogy
megkeressünk egy-egy könyvet. Ha senkit sem talál itt, kérjük várjon, munkatársunk hamarosan segíteni fog.
Köszönjük! S minden nyomtatványon legalul a szlogen,
ami talán angolul jobban hangzik: Fedezd fel, képzeld el,
tanulmányozd a világot – a könyvtárakkal! (Discover,
imagine, learn with libraries.)
A könyvtárnak saját weblapja nincs, Angliában ugyanis a
weben kormányzati portálon keresztül érhetık el a
könyvtárak, megyénként külön-külön. Esetünkben
Warwickshire önkormányzata fogja össze a megye
könyvtárait közös keresıfelületet biztosítva. Így
egyszerően
kereshetünk
a
stratfordi
könyvtár
állományában, valamint a megye összes könyvtárának
állományában egyszerre. Érdemes böngészni az oldalon,
rendkívül felhasználóbarát, a könnyő áttekinthetıséget
piktogrammok,
borítóképek
segítik.
Különleges
informatív érték rejlik abban az asszociációs térképben,
ami a találatok megjelenítésével egyidıben ugrik föl az
oldalra. Nem is gondolnánk, hogy tulajdonképpen egyszerő fogásokkal milyen tökéletes online katalógus hozható létre.
(http://librarycatalogue.warwickshire.gov.uk/ABwarwick/) Vagy ahogy a mester ☺ mondaná:
“Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes.”(Shakespeare)
Folyt. köv.
Pauer Erika, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Gyermekrészleg

Könyv- és cikkajánló
SKALICZKI Judit
A minıség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ;
az "Esettanulmány" fejezetet Ramháb Mária írta. — Veszprém : Pannon Egyetem Kiadó, 2008. — 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 9789639696525 főzött : 2300,- Ft
TİZSÉR Istvánné
„Nagy léptekkel haladunk” avagy az „Év Könyvtára” vérét is veszi az olvasónak / Tızsér Istvánné
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 18. évf. 2. sz. (2009), p. 15-23.
VIDRA SZABÓ Ferenc (1948-)
Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések / Vidra Szabó Ferenc . — Budapest : KI, 2008
(Budapest : Akaprint). — 143 p. : ill. ; 24 cm . — (A jó gyakorlat a könyvtári minıségirányítás bevezetéséhez,
ISSN 1789-1280 ; 2.)
ISBN 978-963-201-632-0 főzött : 1455,- Ft
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására
"Felzárkóztató pályázat"
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelı
támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó
állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre,
folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is.)
Az országos átlag 2008-ban az elızetes statisztikai adatok szerint: községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos, városi
könyvtárakban: 240 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplı községi és városi önkormányzatok, amelyek
könyvtáraiban az alábbi feltételek teljesülnek:
 2008-ban a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
 A 2008. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2008. évi községi és
városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk
felajánlott önrészt elköltötték.
 A 2009. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az elızı évit, vagy
egyenlı azzal.
 A 2009. évi költségvetésben szereplı állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az
önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2009. évi költségvetésben szereplı
állománygyarapítási összeg.)
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülı könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben
a pályázatban nem vehetnek részt.
A pályázaton elnyerhetı összeg: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz.
mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10%-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában
részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhetı minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
2. Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján. (Lásd: az őrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
3. A könyvtár 2009. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített
részét, vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár
állománygyarapítási összegét.
4. Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2008. évi állománygyarapítási elıirányzatát, és a ténylegesen
állománygyarapításra költött összeget.
5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselı-testület döntésérıl, amely tartalmazza:
 az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül
kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
 a képviselı-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenı pályázati őrlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban,
kizárólag postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelıen a területileg
illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA
Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Osztályának. A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhetı. A pályázati
őrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhetı,
valamint az OKM honlapjáról letölthetı a http://www.okm.gov.hu címrıl.
A pályázat postára adásának határideje: 2009. április 3.
A pályázaton elnyerhetı támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és a
pályázó önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatnak
gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásnak elkülönített, napra kész nyilvántartásáról, az ellenırzésre
feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért
dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról. A támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - az éves
zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított elıirányzatokra vonatkozó szabályok
szerint.
Dr. Hiller István, miniszter

Hírek, információk
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló, a
25/2007. (IV.24.) OKM rendelettel módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján határozta
meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008-2009. évi hozzájárulás fajlagos összegét.
A Rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a minisztérium közleményben teszi közzé, hogy a
hozzájárulás fajlagos összege 2008-2009. évben: 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
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Továbbképzés
Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS gyermekekkel foglalkozó Heves megyei
könyvtárosoknak
A névvel megpróbáltuk röviden, és összefoglalóan jellemezni azt, amit gyermekekkel foglalkozó könyvtárosoknak –
gyermek-könyvtárosoknak, községi könyvtárosoknak, iskolai könyvtárosoknak – kínálunk módszertani, szakmai
segítségként, továbbképzésként nyújtani.
Kicsit eljátszottunk a szavakkal, betőkkel, gondolatokkal. Íme:
- Maga a”diskurzus” szó eszmecserét jelent, ennek megfelelıen mi valóban eszme cserére hívjuk az
érdeklıdıket. Olyan ötletbörzére, ahol mindenki egyszerre adhat és szerezhet könyvtárában jó hasznosítható
invenciót.
- Kettéosztottuk a szót, így lett belıle: DIS-KURZUS. Itt
- Dinamikus, Inspiráló Segítséget tudunk nyújtani egymásnak tapasztalataink, ötleteink, lehetıségeink
bemutatásával egy – egy
- „kurzus” („tanfolyam”, alkalom) ideje alatt, megmutatva saját kurzusunkat (irányzatunkat irányvonalunkat)
a gyermekkönyvtári munkában, a gyermekekkel való foglalkozásban. (A kurzus szó magyar értelmezési
lehetıségeit tettük zárójelbe)
Terveink szerint félévente vagy negyedévenként egy-egy alkalommal találkoznánk a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárában.
Idén, egy pályázati lehetıségnek köszönhetıen „sőrített” tavaszi diskurzusra nyílik lehetıség.
Az elsı találkozóra 2009. március 19-én került sor, témája a Mese-beszéd volt. A második találkozó részletes programja
és idıpontja:
Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS – április 16. csütörtök
Téma: Ölbeli játékok, gyermekjátékok
10.00-10.30 Bababarát könyvtárak – beszélgetés
10.30-11.00 Ringató – Dr Gállné Gróh Ilona bemutató foglalkozása (A Ringató programról az alábbi linken lehet
képet kapni: http://www.ringato.hu/index.php?ringatorol) Utána beszélgetés Gállné Ilivel, a Ringató „szülıanyjával”
12.00-113.00 Ebédszünet
13.00-14.30 Gyermekjátékok – népi gyermekjátékokat tanít Balogh Ágnes, néptáncoktató
A továbbképzésen a részvétel ingyenes.
A részvételi szándékról visszajelzést kérünk az alábbi e-mail címekre vagy telefonszámokra:
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, azokat, akik az elsı találkozón is részt vettek, és azokat is, akik arról lemaradtak!

Vándorkiállítás
Olvass Te is!
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az İszi Könyvtári Hetek
programsorozat keretében fotópályázatot hirdetett diákok és felnıttek számára. A
pályamővek értékelését három tagú zsőrit végezte, melynek elnöke Molnár
István Géza fotómővész volt. A pályázat díjazottjai:
Ifjúsági kategóriában I. díjat kapott Benyó Eszter: Bárhol címő alkotása. A
kategóriában további díjakat a zsőri nem osztott ki.
Felnıtt kategóriában I. díjat kapott megosztva Vadászi Zoltán: Stillness címő
alkotása és Szlovik Zoltán: Emberöltık címő alkotása. II. díjat kapott Jászberényi
Péter: Szertartásos esti mese címő alkotása. III. díjat kapott Mata József:
Egyfajta szerelem címő fotósorozata.
A képekbıl 2008. novemberétıl vándorkiállítást szervezünk Heves megye községi könyvtáraiba és
mozgókönyvtári szolgáltató helyeire. A fotóanyag 21 db A/3-as mérető fotókartonra rögzített képbıl áll. A kiállítási
anyag szállítását vállaljuk. Kérjük azokat a könyvtárakat, akik a kiállítást fogadni szeretnék, jelezzék könyvtárunk
Módszertani osztályán (Tel.: 36/517-576).
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