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A költészet hónapja  
a hatvani városi könyvtárban 

 
„A vers az, amit mondani kell.” Ennek a Kányádi idézetnek a szellemében 
készülıdtünk Hatvanban, a Városi Könyvtárban a költészet napja megünneplésére. 
Miután április 11. az idei évben húsvétra esett, intézményünkben már április 3.-ától 
elkezdıdtek a rendezvények, és tartottak egész hónapban. 
Könyvtárunk már több évtizede jó kapcsolatot ápol a Petıfi Irodalmi Múzeummal. 
Ennek a jó viszonynak az eredménye volt például, hogy csak a közelmúlt programjait 
említsem, az elmúlt év ıszén a Páskándi Géza emlékkiállítás, vagy a Nyugatbusz 
hatvani látogatása. Az idei évben április 3-án Idesereglik, ami tovatőnt címmel József 
Attila kiállítás nyílt a könyvtár aulájában. A kiállításon látható volt József Attila 
valamennyi fotója az eredetivel megegyezı méretben, másolatban a PIM 
győjteményébıl. A kiállítást Maróti István, a Petıfi Irodalmi Múzeum 
fıosztályvezetıje nyitotta meg és ajánlotta a szép számmal megjelent közönség 
figyelmébe. A megnyitón közremőködött Varga Zsuzsa olvasószolgálatos 
munkatársunk versmondással, valamint a Champagne Strings Trió. Felvételrıl 
meghallgathattuk Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva és Kálmán György szavalatait is. A 
tárlat április 30-ig volt látogatható a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 
Április 15-én a 80 éves Kányádi Sándort köszöntı ünnepi estre hívtuk a hatvani 
irodalombarátokat. Nagy izgalommal vártuk érkezését és hatalmas szeretettel 
fogadtuk korunk legnépszerőbb és leolvasottabb magyar költıjét. A zsúfolásig 
megtelt nagyteremben taps fogadta Sándor bácsit, amikor Kocsis Istvánnal, az est 

házigazdájával belépett. Mindjárt az est elején Jónás Zoltán elıadómővész tolmácsolásában meghallgathattunk néhány 
Kányádi verset. Kocsis István köszöntıje után Sándor 
bácsi átvette a szót, és másfél óráig hallgathattuk 
történeteit életérıl, versírásról, költıkkel való 
találkozásairól, külföldi útjairól, élvezhettük 
versmondását, humorát, jóíző kacagását. Olykor a székely 
habitust pompásan visszaadó módon replikázott, gyakori 
nevetésre késztetve a közönséget. 
Elmondta, hogy nem határon túli, hanem magyar költınek 
vallja magát, úgy tekint a magyar irodalomra, mint egy 
fára. A magyar költészet fájának egyik ága pedig a 
romániai. A fa nem tehet arról, hogy kerítés van körülötte, 
a gyökere és a koronája a fának ıvele egy kiterjedéső 
szokott lenni – bár meglehet, a déli ágán valamivel 
édesebb a gyümölcs. 
Felejthetetlen élmény volt hallgatni történeteit költıkkel 
való találkozásairól, Illyés Gyuláról, Tamási Áronról. A 
találkozó végén egy gyönyörő és fıleg finom nyitott könyv alakú tortával köszöntöttük Sándor bácsit 80. születésnapja 
alkalmából, melyet közösen fogyasztott el a közönség. Az örökifjú költı meghatódottan olvasta a feliratot: Azt kívánjuk 
szívesen, hogy az Isten éltessen, testi-lelki áldásokkal szerencséltessen! 
Az est hivatalos része ugyan végéhez ért, de Sándor bácsi még egy óráig dedikálta könyveit rajongó olvasói körében.  
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A találkozó után Sándor bácsi szőnni nem akaró 
lelkesedéssel, humorral, kifogyhatatlan energiával, 
fáradhatatlanul és fıleg nagy szívvel és szeretettel mesélte 
tovább történeteit, mondta el verseit azon 
szerencséseknek, akik a könyvtárban maradtak vele 
egészen éjfélig. Hazafelé indulván kicsit szabódva, de 
viccesen ígérte meg, „ha legközelebb jövök hozzátok, 
ígérem, nem maradok ilyen sokáig.” Mi pedig hamarosan 
újra várjuk ıt Hatvanba, és akkor reggelig haza nem 
engedjük. A „közelgı öregséghez” Sándor bácsinak 
kívánunk jó egészséget és fiatalos alkotókedvet 
valamennyiünk örömére és lelki gazdagodására. 
A hatvani Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára évtizedek 
óta irodalmi versenyek szervezésével tiszteleg a Költészet 
Napja, József Attila 
születésnapja elıtt. A 

versenyeket Hatvan város általános és középiskolásai számára hirdettük meg különbözı 
kategóriákban ezek a következık: Vers- és prózamondó verseny, valamint 
mesemondóverseny alsó tagozatosok számára, vers- és prózamondó verseny  
5-6. osztályosok számára, vers- és prózamondó verseny 7-8. osztályosok számára. Az 
idei évben tisztelegve Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója elıtt, a 
középiskolásoknak Radnóti versmondó versenyt hirdettünk. A versenyekre április 16-
20-ig került sor és minden korcsoportban igen szép számmal jelentkeztek a tanulók, és 
egy héten át minden délután gyerekzsivaj töltötte meg intézményünk nagytermét és 
gyermekkönyvtárát.  
Köszönet illeti meg a felkészítı tanárokat, a szülıket, és nem utolsósorban Kassa 
Andrásné, Marica kolléganımet, a Gyermekkönyvtár vezetıjét, aki évtizedek óta 
szervezi a költészet napi versenyeket könyvtárunkban. Színvonalas munkáját és 
elhivatottságát jelzi az is, hogy az egyik zsőri elnöke külön kiemelte és megköszönte, 
hogy amikor megkérdezik Maricától, hány gyereket jutalmazhatnak, mennyi díjjal 
gazdálkodhatnak, akkor Marica - a szőkös anyagiak ellenére - mindig azt feleli: annyi 
gyereket, amennyi megérdemli. Mindig akad az asztalfiókjában még egy könyv vagy 
ajándéktárgy azért, hogy egyetlen gyerek se távozzon jutalom nélkül. Köszönet neki 
érte!  
Irodalomtörténeti tény, hogy Radnóti Miklós két alkalommal is járt Hatvanban. Sajnos 
munkaszolgálatosként vezényelték városunkba. Nagytelek-majorba szállásolták el, 
1942. október 14-étıl 1942. november 18-ig a hatvani cukorgyárban dolgozott. Hatvani 
tartózkodásának emlékeit három vers is ırzi, melyeket itt írt. Ezek: Októbervégi 
hexameterek, Kecskék és Téli napsütés. Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója 
alkalmából a versmondó versennyel egyidejőleg illusztrációs pályázati felhívást 
jelentettünk meg általános iskolák felsı tagozatos diákjai számára. A résztvevıknek 
Radnóti Miklós: Naptár címő versébıl 4 versszakot (évszakonként egyet) kell 
illusztrálniuk. Az illusztrációs pályázat eredményhirdetésére és a beérkezett munkákból 
készült kiállítás megnyitására az Ünnepi Könyvhét alkalmával kerül majd sor. A 
beérkezett munkák közül a legjobbakból 2010-re érvényes naptárt szeretnénk 
összeállítani. Folytatva a rendezvényeink sorát, április 16-án este Virágh Tibor elıadómővész Radnóti Miklós verseibıl 
összeállított estjére vártuk az irodalombarátokat. A nagyszámú közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas elıadást. 
Kányádi Sándor az alábbi versének elmondásával köszönt el hatvani közönségétıl s én most ezzel a verssel zárom a 
hatvani könyvtári programokról írt beszámolómat és kívánom mindenkinek, legyen hasonló, nagyszerő, szívet-lelket 
melengetı élményben része. Sinkovics Erika igazgatóhelyettes 

Hatvan Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 
 

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe 
 

A kiszállítással és a folyóirat ügyintézéssel kapcsolatos e-mail-címek megváltoztak. 
 

Kiszállítással kapcsolatos információk Folyóirat reklamáció 
Kulcsárné Király Mária Sasvári Boglárka 
mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575, 30/409-9620 mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575 
Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk Könyvtárközi kölcsönzés 
Farkas Márta Troskin Nyikolájné 
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  

Kányádi Sándor: Koszorú 
Simon Bolivar és San Martin 

emlékére 
 

valaki engem kiszemelt 
valamire valamiért 

 

hullatni verejtékemet 
s ha nincs kiút hullatni vért 

 

sorsomat én nem tudhatom 
a célom is tétova vélt 

 

gyanútlan jöttem mint simon 
a cirénei jıdögélt 

 

vállamra tették cipelem 
hiába kérdezném miért 

 

van aki röhög s irigyem 
van aki őz van aki félt 

 

hát viszem egy-két stációt 
a megkorbácsolt krisztusért 

 

s megvetek minden protokollt 
és minden kincstári babért 

 

a közönyöst a langyosat 
kiköptem ha nyelvemhez ért 

 

ha utálnak hát szidjanak 
nem haragszom már semmiért 

 

ó te annyiszor megdalolt 
azabadság ó te nem remélt 

 

gyolcsoddal hogyha meghalok 
törüld le ajkamról a vért 
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Kipróbáltuk, ajánljuk 
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Hív és vár a könyvtár!  
Rendezvénysorozat a Bodonyi Községi Könyvtárban 
 

Településemen már évtizedek óta nem mőködött könyvtár. 
Ennek a 2005-ös év vetett véget, amikor sikerült újból az 
olvasók rendelkezésére bocsátani azokat a könyveket, 
amelyek korábban elhagyatva szunnyadtak dobozok mélyén. 
„A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az 
olvasó, aki olvasta”- írta Kosztolányi Dezsı, de nálunk a 
könyvtár „újjáéledésének” évében alig-alig akadt 
beiratkozott olvasó. A célom az volt, és a mai napig is azon 
munkálkodom, hogy minél több embert vonzzak be ebbe a 
kis intézménybe, a könyvek birodalmába. 
2008-ban indítottam útjára azt a programsorozatot, ami a 
Bemutatkozom címet viseli. Felkerestem a faluban azokat 
az embereket, akik köztünk élnek és alkotnak, de a lakosság 
zöme nem is ismeri az ı tevékenységüket. Felderítı utam 
során „találtam” grafikusokat, kézmőveseket, és írói vénával 

megáldott falubelieket is. Az alkotókkal együtt a család, a rokonok, a 
közeli- és távoli ismerısök is eljöttek egy-egy kiállítás megnyitójára. 
Társalgással, családias hangulatban zajlottak az események , és a 
látogatók közül mindig akadtak olyanok, akik igénybe vették a könyvtár 
szolgáltatásait, és azóta is visszajárnak ide az intézménybe. Az elmúlt 
évben négy, helyi alkotók mőveit bemutató rendezvényt is szerveztem. 
Az elsı két alkalommal a Mester és tanítványa mutatkozott be 
grafikáival, textúra tanulmányaival, azaz Fejes Adrienn, rajz-festészet 
szakos tanár és Kovács Zsófia, mővészeti képzıs diák munkáit láthatták 
az érdeklıdık. Mindkettıjüket megigézte ez a táj, mőveik szín- és 
formavilága híven tükrözi Bodony miliıjét. 
2008 augusztusában, az I. Palóc Pokróc Fesztivál alkalmából viselet 
kiállítás volt megtekinthetı a könyvtárban, amely a Múltidézı címet 
kapta. Helyi győjtéső, korabeli öltözetekben díszelegtek a kiállított babák. 
A bodonyi lakosok ládák mélyérıl kutatták fel nagyanyáink, nagyapáink 
féltve ırzött ruhadarabjait. A tavalyi év utolsó bemutatkozója Béres 
Magdolna volt, akivel író-olvasó találkozót szerveztem. Ekkor 
nyilvánosan is bemutatta Menni vagy maradni? címő szociográfiáját, 
amely könyv Bodony múltját, jelenét és lehetséges jövıképét tárja az 
olvasók elé. Ez az alkalom remek lehetıség volt arra, hogy a helybeliek 
betekintést nyerjenek az írónı publicista munkálkodásaiba. 
A 2009-es esztendıt Les Gábor, erdélyi származású fazekas, népi iparmővész kerámia kiállítása nyitotta. Használati 

tárgyain és dísztárgyain az erdélyi tájegységek motívumai 
elevenednek meg. A mátrai és az erdélyi táj 
hasonlatossága ihleti arra, hogy itt Magyarországon is 
tovább folytassa mővészi tevékenységét. 
Az elmúlt napokban zajlott Les Norbert Gábor 
keramikus és felesége Les Bernadett kiállításának 
megnyitója. Dísztárgyaikat székely-magyar rovásírással 
írt idézetek díszítik, melyek üzenetek a jelenkor embere 
és a jövı nemzedéke számára. A tarsolyomban tartogatok 
még meglepetéseket, újabb „bemutatkozókat” az idei év 
elkövetkezendı hónapjaira is. Örömmel tölt el, amikor 
könyvtári rendezvények hatására újabb név kerül a 
beiratkozási naplóba, és ezek az olvasók a késıbbiekben 
is rendszeresen felkeresik az intézményt. Az effajta 
történések tettekre sarkallnak az irányba, hogy még 
inkább népszerősítsem szülıföldem könyvtárát. 

Kovácsné Borbély Erzsébet 
Községi Óvoda és Könyvtár, Bodony 
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Kiskörei ajánló 
 

Amikor a könyvtárunk különbözı rendezvényeket 
szervez, szerencsére egyre több dolog jut eszünkbe, hogy 
a következı évben majd errıl is és arról is legyen 
program, elıadás, rendezvény, amit gyorsan fel is 
jegyzünk, hogy a munkaterv összeállításánál kéznél 
legyen. Ami még ennél is jobb ötletadó, a Kapcsolatban 
olvasható írások a megye könyvtárainak életérıl, illetve a 
Kipróbáltuk, ajánljuk rovat. Mert ami már egyik helyen 
bevált, az biztos, hogy a másik helyen is kiállja a próbát. 
Ezúttal a mi könyvtárunk ajánl a többieknek egy olyan 
elıadást, amit mi a közelmúltban szerveztünk, és úgy 
gondoljuk, hogy megéri közzétenni.  
Mint tudni, Kiskörén épült meg annak idején a Tisza II. 
Vízlépcsı és Öntözırendszer, amely hazánk és mondhatni 
Közép-Európa egyik ritkasága. Mivel eddig a helyi felnıtt 
lakosságnak szervezetten nem mutatták be a több 
évtizedes komplexumot, úgy gondoltuk, a közelgı Víz 
Világnapja tiszteletére mi megtesszük. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kiskörei 
Szakaszmérnökség vezetıjét, Fejes Lırincet kértük fel az elıadásra, Vásárhelyi Páltól a Vásárhelyi tervig, avagy a 
tiszai vízkormányzás, a Kiskörei Vízlépcsı és a Tisza-tó bemutatása címmel.  
A szemléletes és részletes PowerPointos bemutató kapcsán a címben szereplı dolgokon kívül átfogó képet kaptunk a 
vízzel kapcsolatos szinte valamennyi tudnivalóról. A víz jelentıségérıl, a föld vízkészleteirıl, a tengerek és folyók 
fontosságáról. Nagy hangsúlyt kapott a magyarországi helyzetkép bemutatása, a csapadékmegoszlás, a folyók és azok 
vízgyőjtıinek, az ár- és belvízviszonyok, az ivóvízlelıhelyeinek ismertetése és a folyószabályozás. 

Természetesen a legnagyobb hangsúlyt a címben 
megjelölt témák kaptak. Az elıadáson mindenki számára 
világossá váltak azok a tevékenységek, amelyek a 
vízlépcsı, a Tisza és a Tisza-tó szakszerő 
"mőködéséhez" szükségesek. Értelmet nyertek a 
vízügyes szakkifejezések és tevékenységek, mint a téli és 
a nyári vízszint, a hullámtéri duzzasztó, az 
öblítıcsatornák, mederduzzasztás stb. Végezetül a 
Vásárhelyi terv lényegérıl és annak kivitelezésérıl 
hallhattunk.  
Mivel Kiskörei Vízlépcsı megyénkben van, és az 
elıadás a létesítmény bemutatásán kívül rendkívül sok 
hasznos ismeretet tartalmaz, jó szívvel ajánlom minden 
kollegának. A szakaszmérnök úr szívesen elfogad 
bármelyik településre felkérést. Aki ennek kapcsán 
kedvet kapott hozzá, a fejes.lorinc@kotikovizig.hu  

e-mail címen tudja felvenni vele a kapcsolatot. 
Patkó Istvánné  

Városi Könyvtár, Kisköre 
 

Nagy sikerő Internet Fiesta – egy kis könyvtárban 
A tíz éves Internet Fiesta programhoz két rendezvénnyel csatlakozott a feldebrıi könyvtár. Míg a számítástechnikai 
teremben az „idısebb” nemzedék barangolt a világhálón (az errıl szóló beszámolót lásd a 7. oldalon – a szerk.), addig a 
könyvtárban az ifjabbak tették ugyanezt. A harmadik osztályos Kovács Eszmeralda és Csipkés Bence a Katona József 
Könyvtár által kiírt, a Víz Világnapjához kapcsolódó „Cseppecske” játék feladatainak megfejtésével voltak elfoglalva.  
A csapatoknak a Fiesta központi honlapján kellett regisztrálni, majd megadni a nevezési feladat megoldását, amely – a 
titkosírás megfejtése után - egy vizes élıhelyhez kötıdı hazai állatról szóló tréfás névcsúfoló megalkotása volt.  
A további feladatokat internetes kereséssel vagy könyvek használatával lehetett megoldani, melyre öt nap állt 
rendelkezésre.  
A Marék Veronika honlapján szereplı Felhı, felhı… kezdető versike elolvasása, s a felhıbıl kialakuló állat megfejtése 
a vidámabb feladatok közé tartozott, csakúgy, mint a Mit gondoltok, mit tanulhatnak a békák egy jó iskolában? – 
kérdés. Eszmeralda és Bence úgy döntött úszás, légyfogás, ugrás, toccsanás órát, kuruttyolás-, rejtızködés-, menekülés-
tant oktatna a békáknak.  
A magánhangzók és mássalhangzók ügyes párosításával halfajok, a mintás szótagok rendezésével szitakötık nevének 
kitalálása már gondolkodtatóbb feladat volt. A kakukktojás-élılények megtalálása, a hazai ásványvizeket bemutató 
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fejtörı, valamint a képrészletek felismerése, s az azon szereplı állatok megnevezése úgy, hogy csupán csak a lábuk, 
farkincájuk, tollbóbitájuk, csırük látható – már komoly fejtörést okozott, hosszas utánajárást igényelt.  
A NaTúra Kódex ”fellapozásával”, megismerhették a természetjárás alapszabályait, különös tekintettel a barlangokra, 
míg a Vörös-mocsár felkeresésével, a tanösvény „végigjárásával” igazi természeti értékekre bukkantak a kis 
versenyzık. 
A Vízipók és barátai címet viselı feladat elıször könnyőnek tőnt, Bálint Ágnes meséjének olvasása kellemesnek 
ígérkezett. Ám arra kérdésre, hogy Mi a biológiai alapja az idézett, dılt betővel írt mondatoknak? csak hosszas és 
alapos keresgélés után lehetett válaszolni. 
A turistatérképen a Bükk forrásai után kellett kutatni. A vízparti kellemes hangulat megteremtéséhez Markó Béla: 
Gólyaiskola címő verse is hozzájárult, amihez illusztrációkészítés társult.  
A Koleszár Márta által összeállított feladatok nemcsak szellemesek, ötletesek voltak, hanem nagyon hasznosak is, a 
most megismert állatokat bizonyára a családi vagy osztálykirándulások során is felismerik majd a kis versenyzık, nem 
elfelejtve a róluk szerzett információkat.  
Eszmeralda és Bence nagy élvezettel kutatott a megoldások után, s kitartó munkával meg is találta azokat. Örömünkre 
szolgált, hogy a résztvevı 102 csapat közül (3-4. osztályosok kategóriája) a Vizecske nevet választó feldebrıi csapat 
a hét díjazott között szerepel. 

Vadásziné Varga Éva 
Feldebrı 

 

Pályázati eredmények 
 

TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 
 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével 97 931 680 Ft 
 

Gyöngyös Város Önkormányzata Összehangolt könyvtári infrastruktúra-fejlesztés Heves megyében - Gyöngyösi 
konzorcium 27 683 187 Ft 
 

A Károly Róbert Fıiskola könyvtárának információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése és a 
fogyatékkal élık esélyegyenlıségének növelése 9 980 179 Ft 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának pályázati eredményei Heves megyében 
 

Pályázó A pályázat témája Megítélt összeg 

A Bródy Sándor Könyvtár története c. jubileumi 
kötet megjelentetésére 

 
925 000 Ft 

NET-barangoló. Digitális ismeretek elsajátítására 
szervezett képzések lebonyolítására 

 
800 000 Ft 

A 2009. évi Országos Nagyi Könyvtári Napok 
program megvalósítására Heves megyében 

 
2 332 740 Ft 

Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár Eger 

A könyvtári szolgáltatások népszerősítésére Heves 
megye mozgókönyvtáraiban 

 
500 000 Ft 

Községi Könyvtár, Közösségi Ház és 
Helytörténeti Kiállítóhely, Hort   

A könyvtár eszközfejlesztésére 1 148 105 Ft 

Egerszalók Község Önkormányzata A könyvtár eszközfejlesztésére 350 640 Ft 

Hevesaranyos Község Önkormányzata 
Új bútorok és kiegészítı berendezések beszerzésére a 
hevesaranyosi mozgókönyvtárnak 

 
543 960 Ft 

Nagytálya Község Önkormányzata 
Könyvtári bútorok és kiegészítı berendezések 
beszerzésére a nagytályai mozgókönyvtári szolgáltató 
hely számára 

 
682 000 Ft 

Újl ırincfalva  Község Önkormányzata 
Könyvtári bútorok és kiegészítı berendezések 
beszerzésére az újlırincfalvai mozgókönyvtári 
szolgáltató hely számára 

 
349 200 Ft 

Sarud Község Önkormányzata A sarudi mozgókönyvtár eszközfejlesztésére 944 584 Ft 
 
IKSZT 
A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
pályázatot hirdetett az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér" cím elnyerésére. Célja a vidéki lakosság megtartása 
érdekében a helyben elérhetı alapszolgáltatások körének bıvítése, minıségének és hozzáférhetıségének javítása 
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és mőszaki 
korszerősítése révén.  
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Heves megyében az alábbi települések nyertek IKSZT címet: 
Abasár, Átány, Atkár, Balaton, Bátor, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Domoszló, Ecséd, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, 
Egerszalók, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hevesvezekény, Kápolna, 
Kerekharaszt, Kisnána, Ludas, Maklár, Mezıszemere, Nagyfüged, Nagykökényes, Nagyréde, Noszvaj, Ostoros, 
Pálosvörösmart, Parád, Sarud, Szőcsi, Tarnalelesz, Tarnaméra, Tiszanána, Vámosgyörk, Visznek. 
 

A 2009. évi könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Heves megyei adatai 
 

Ssz
. Település neve A támogatandó 

könyvtár megnevezése 
Támogatás 
(ezer Ft) 

1. Abasár Községi Könyvtár 39 
2. Aldebrı Általános Mővelıdési 

Központ Könyvtára 
29 

3. Apc Ady Endre Mővelıdési 
Ház és Könyvtár 

30 

4. Atkár Egressy Gábor 
Mővelıdési Ház és 
Könyvtár 

35 

5. Bélapátfalva Bélapátfalvai 
Mővelıdési Ház és 
Könyvtár 

64 

6. Besenyıtelek Általános Mővelıdési 
Központ Mővelıdési 
Ház Községi és Gyermek 
Könyvtár 

121 

7. Bodony Községi Óvoda és 
Könyvtár 

12 

8. Boldog Ujváry Ferenc 
Mővelıdési Ház és 
Könyvtár 

47 

9. Detk Községi Könyvtár 228 
10. Domoszló Klubkönyvtár 74 

1. Ecséd Községi Könyvtár 72 
12. Eger Heves Megyei 

Önkormányzat 
874 

13. Eger Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 

2297 

14. Erdıtelek Erdıtelki Mővelıdési 
Ház és Könyvtár 

60 

15. Felsıtárkány Községi Közkönyvtár 57 
16. Füzesabony Városi Könyvtár 

Füzesabony 
67 

17. Gyöngyös Vachott Sándor Városi 
Könyvtár 

536 

18. Gyöngyösoro-
szi 

Községi és Iskolai 
Könyvtár, valamint 
Mővelıdési Ház 

42 

19. Gyöngyöspata Mővelıdési Ház és 
Könyvtár 

48 

20. Gyöngyössoly-
mos 

Községi és Iskolai 
Könyvtár 

24 

21. Halmajugra Községi Könyvtár 120 
22. Hatvan Ady Endre Könyvtár, 

Közösségi Ház és 
Innovációs Központ 

397 

23. Heréd Mővelıdési Ház és 
Községi Könyvtár 

43 

24. Heves Városi Könyvtár 242 
25. Hort Községi Könyvtár 162 

26. Kál Káli ÁMK Könyvtára 30 

Ssz
. Település neve A támogatandó 

könyvtár megnevezése 
Támogatás 
(ezer Ft) 

27. Karácsond Ady Endre Mővelıdési 
Ház, Községi és Iskolai 
Könyvtár 

13 

28. Kerecsend Községi Könyvtár 
Kerecsend 

19 

29. Kisköre Nagyközségi Könyvtár 75 
30. Kompolt Községi és Általános 

Iskolai Könyvtár 
41 

31. Kömlı ÁMK Könyvtára 31 
32. Lırinci Városi Kulturális 

Intézmény és Könyvtár 
180 

33. Ludas Ludas Község Könyvtára 11 

34. Markaz Közösségi Ház, Községi 
és Iskolai Könyvtár 

50 

35. Mátraballa Községi Könyvtár 14 

36. Mátraderecske Községi Könyvtár 31 
37. Nagykökényes Klubkönyvtár 12 
38. Nagyréde Mővelıdési Ház és 

Községi Könyvtár 
16 

39. Noszvaj Községi Könyvtár 13 

40. Parád Parád Nagyközség 
Könyvtára 

42 

41. Pély Községi Könyvtár 41 

42. Pétervására Városi Könyvtár 88 
43. Poroszló Poroszló Község 

Önkormányzatának 
Közmővelıdési és 
Iskolai Könyvtára 

43 

44. Recsk Nagyközségi Könyvtár 86 

45. Rózsaszent-
márton 

Községi Könyvtár 33 

46. Szihalom Községi Mővelıdési 
Ház, Könyvtár és Iskolai 
Könyvtár 

90 

47. Tarnalelesz Általános Mővelıdési 
Központ Községi 
Közkönyvtár 

52 

48. Tarnaméra Közmővelıdési 
Könyvtár 

28 

49. Tarnaörs Általános Mővelıdési 
Központ. Könyvtár 

80 

50. Tarnaszentmik-
lós 

Községi Könyvtár 13 

51. Tiszanána ÁMK Könyvtára 49 
52. Verpelét Petıfi Sándor Közösségi 

Ház és Könyvtár 
21 

53. Visonta Községi és Iskolai 
Könyvtár, Mővelıdési 
Ház 

58 

54. Zagyvaszántó Könyvtár és Mővelıdési 
Ház 

16 

 Összesen  6 996 
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Net-Roadshow 2009 
 

A Bródy Sándor Könyvtár 2009-ben immár harmadszor indult Net-Roadshowra Heves megye mozgókönyvtári 
településeire. Az Internet-használati alapismereteket, az elektronikus ügyintézés fortélyait oktató tanfolyamra bárki 
jelentkezhetett, korra való tekintet nélkül, de a tanfolyam oktatói elsısorban azok érdeklıdésére számítottak, akik most 
ismerkedtek a világhálóval, és elsı lépéseik megtételéhez szerettek volna segítséget kapni. 
A Net-Roadshow 2009-es állomásai Feldebrı, Nagytálya és Bükkszék voltak. 
 

Feldebrıi beszámoló 
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy községünkben Internet 
tanfolyamon vehettek részt az érdeklıdık. Rendszeresen 
kérték a könyvtárhasználók ennek megszervezését, így 
amikor Szabó Ági felhívott és közölte, nálunk is lehet 
tanfolyam, nagyon boldog voltam. Azonnal kiplakátoltam 
a felhívást, melynek nyomán – általam sem remélt 
gyorsasággal – jöttek a jelentkezık, kétszer annyian, mint 
amennyi hely volt.  
A tanfolyamot az iskolában tartottuk, mert ott kilenc 
számítógép van, s még helyet szorítottunk egy résztvevı 
által hozott laptopnak is. Így tíz fı kezdhette meg a 
tanulást. A tanfolyam kezdete elıtti héten a megyei 
könyvtár informatikusai rendbe tették a gépeket.  
A jelentkezık között volt, aki még soha nem használta a 
számítógépet, de mivel az unokák „sok érdekeset” mesélnek róla, vágyat érzett az új ismeretek elsajátítására. Egy 
nyugdíjas házaspár ugyancsak az unokák kedvéért jött: távol élnek, az Interneten keresztül is jó lenne tartani a 
kapcsolatot. Egy fiatal mezıgazdasági vállalkozó az elektronikus adóbevallásról szeretett volna többet megtudni. 
A tanfolyamot a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársai tartották, akikrıl a résztvevık egyöntetően úgy 
nyilatkoztak, hogy jól felkészültek, kedvesek, segítıkészek.  
Szalay Péter nem számított kezdınek, hiszen húsz éve kezeli a számítógépet, ami eleinte csak a munkája ellátásához 
szükséges feladatokat jelentette, de késıbb megismerkedett a világhálóval is, csak úgy önmagától. Mint mondja, 
nagyon sokat tanult a tanfolyam ideje alatt. Számos olyan lehetıséget, praktikus dolgot mutattak meg, amit ı eddig nem 
tudott, s ami igencsak megkönnyíti a dolgát. Nagyon örült, hogy írásban is kézhez kapta az elıadások anyagát, így 
otthon többször elıveheti, nem jelent gondot, ha valamire nem emlékszik pontosan. 

A tanfolyamot érdekesnek, jónak találta, s szinte csodálta 
az oktatókat, mivel az általuk tanúsított türelmet 
napjainkban egyre ritkábban tapasztalja. A hasznos 
ismeretek elsajátítása mellett lelkileg is feltöltıdött. 
Longayné Szeverényi Viola rendszeres könyvtárlátogató, 
s szinte soha nem jön egyedül. Pici koruk óta magával 
hozza a gyermekeit, így a hat éves Krisztián már 
gyakorlott könyvtárhasználónak számít, s a két éves 
Csenge is ügyesen feltalálja magát (például megérkezése 
után pillanatok alatt, viharos gyorsasággal képes 
kikapkodni a szakjelzeteket). 
Violának otthon nincs számítógépe, ám a könyvtárba 
gyakran olyan kéréssel érkezett, hogy az Interneten 
nézzek utána különbözı ıt érdeklı dolgoknak. Így 
találtuk meg azt a helyet, ahol üdülési csekkjüket beváltva 
szívesen pihentek. Késıbb İ maga is a gép elé ült, s 

segítséggel, de mégis önállóan „nézelıdött”.  
Szinte a legelsık között volt, aki jelentkezett a tanfolyamra, ıt is arra kértem, összegezze tapasztalatait: 
– Örültem a lehetıségnek, s csak a legjobbakat tudom mondani. Összehangoltak voltak az elıadások, az oktatók 
otthonosan mozogtak a témakörökben, s az is nagyon jó volt, hogy szinte baráti légkör alakult ki. 
– Mi volt a gyakorlati haszna számodra a húsz órás képzésnek? 
– Sokkal bátrabban ülök a számítógép elé, már tudom, mit, miért csinálok, és mi a szerepe egy-egy billentyőnek. 
– Mire használod az Internetet? 
– Annyira elvarázsolt ez a világ, hogy azóta naponta netezem. Használom a tanfolyamon készített e-mail címemet, amit 
már több helyen megadtam, s most látom csak, mennyire megkönnyíti az ügyintézést, kapcsolattartást. Azóta a férjem 
hivatalos dolgait is én bonyolítom. Legutóbb itt tájékozódtam a Fıvárosi Állatkert nyitva tartásáról, ahová a 
gyermekeimet szeretném elvinni gyermeknapi programként. 
A tanfolyam során a résztvevık megismerkedtek a számítástechnikai alapismeretekkel, az elektronikus levelezéssel, 
megtanultak különbözı keresési technikákat, megismerték az információforrásokat, érdekes weboldalakra látogattak. 
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Az elektronikus ügyintézés, vásárlás, a levelezı fórumok és a kulturális programok megtekintése ugyancsak szerepelt a 
témák között. 
Lévén, hogy már a következı tanfolyamra is meg vannak a jelentkezık, reméljük hamarosan ismét településünkön, 
köszönthetjük a jól felkészült elıadói csapatot: Kalicz Tamást, Kárpátiné Ézsiás Editet, Komlóné Szabó Ágit, Oroszi 
Katalint, Orsó Évát, Sohajdáné Bajnok Katalint, Tumbász Istvánt, Vas Gábort és Zsoldos Mariannt. 
 

Vadásziné Varga Éva 
Feldebrı 

  

Könyv- és cikkajánló 
 

Uniós milliárdok könyvtáraknak. A m ővelıdés új központjai 
Négy éven belül teljesen megújulhat, szakemberek szerint világszínvonalúvá válhat a hazai könyvtári rendszer. Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázaton 204 magyarországi könyvtár nyert – összesen 2 246 
milliárd forint európai uniós támogatást. A nyertes pályázók közül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóját, Tızsér Istvánnét kérdezte Herskovits Eszter, a 168 óra c. lap munkatársa. A cikket a lap 2009. évi 24. 
számában vagy a http://www.168ora.hu/itthon/a-muvelodes-uj-kozpontjai-38063.html oldalon olvashatják. 

� 
Zsoldos Marianna: Webkettes szolgáltatások alkalmazásának lehetıségei a zenei könyvtári munkában. In: Könyvtári 
Levelezı/lap. 2009. 5. sz.5-9.p. Az elıadás elhangzott a XVI, Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros 
klubjában 2009. április 24-én. A prezentáció megtekinthetı: http://hangtartnok.klog.hu oldalán. 
 

Szakmai tanulmányúton Bajorországban 
 

 

A Goethe Intézet szervezésében, támogatásával a magyar 
könyvtárakból 7 könyvtáros látogathatott el Bayern tartományba 
(Bajországba), 2009. május 11. és 18. között. Nagyon örülök, hogy 
Kelemenné Csuhay Zsuzsa kolléganımmel én is köztük lehettem. A 
német tartományok sokszínőek a kultúra és az oktatás terén, ahány 
tartomány, annyiféle megoldás. Ez a könyvtárak esetében is így 
van. Mi a bajor megoldásokkal ismerkedhettünk meg. 
A kiválasztott könyvtárak a Települési és Iskolai Könyvtár 
Oberhaching, a Bajor Tartományi Könyvtár és Módszertani 
Központ, a Müncheni Városi Könyvtár, Városi Könyvtár Ulm, 
Városi Könyvtár Würzburg segítségével átfogó képet kaphattunk 
arról a szemléletrıl, koncepcióról, ami ezeket a könyvtárakat 
pezsgıvé, élıvé varázsolja. Azokról szolgáltatásokról is, 

amelyekhez sokszor nem anyagiak, hanem inkább a könyvtárosok ötletessége, találékonysága kell. Ulmban pazar leckét 
kaptunk arról, hogyan kell könyvtárat építeni a 21. században. Würzburgban arról, hogyan kell belakni egy 
mőemléképületet, a Bajor Tartományi Könyvtárban arról, hogy nem baj, ha az olvasók a lépcsıkön is ülnek. 
Oberhachingban arról, hogy az sem, ha a tinik feltrappolnak a lépcsın, és elfelejtik az olvasójegyet, Münchenben pedig, 
hogy mire is való a hangosbemondó, és általában arról, hogy könyvtárban kávézni jó. 
A könyvtárak fenntartói a települések, nincsenek egységes szabályok, szokások. Ahány könyvtár, annyi szokás. 
A helyi önkormányzatok mellett a bajor állam minden évben biztosít bizonyos összeget a könyvtárak fenntartására. 
Jelenleg ez 1,8 m euro. Ebbıl a bajor állami alapból részesülhetnek a könyvtárak költségeik 40%-áig - pályázat útján. 
Jelenleg új berendezésre, bútorzatra, új terek, övezetek kialakítására (tanuló övezet, Lesekafé), kompjúterizálásra, 
digitalizálásra, automatikus kölcsönzésre lehet pályázni. Az összegek elosztását a Tartományi Könyvtárban mőködı 
Landesfachstelle (Tartományi Módszertani Központ) felügyeli. Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy a könyvtárak 
mőködését és mőködtetését áthatja az a szemlélet, hogy a könyvtár a legjelentısebb közintézmény abból a szempontból, 
hogy széles rétegeket szólít meg, széles rétegek számára van kínálata. Jelenleg Németországban minden második 
gyerek bevándorló szülık gyermeke. Nagyon jó képzés és jó színvonalú kulturális intézmények kellenek ahhoz, hogy 
be tudjanak illeszkedni. A könyvtár könnyen átléphetı küszöb a kultúrától távoli rétegek bevonásához. Ez számunkra 
is megszívlelendı az élethosszig tartó tanulás támogatása, az olvasóvá nevelés mellett ez is fontos feladatunk lehet. A 
könyvtárak állományára a frissesség és az aktualitás jellemzı. Betartva az IFLA normát, évente annyit selejteznek, 
amennyi a beszerzésük, ha 2 évnél tovább nem visznek el egy dokumentumot, annak csak kivételes esetekben 
kegyelmeznek meg. Würzburgban például évente az állomány 14,6-%-a kicserélıdik.  
Az állományon belül kialakított tematikus polcok, átfogó tartalmi csoportok, ajánlók is idırıl-idıre cserélıdnek, hátha 
így egy-egy könyv jobban fókuszba kerül. Kiemelten találtunk minden győjteményben tanulási stratégiákkal, 
továbbtanulással, munkakereséssel, önéletrajz-írással, pályázatírással, cégalapítással, üzemszervezéssel, informatikával 
foglalkozó dokumentumokat. Mindenhol jelentıs nyelvtanulást segítı, illetve zenei állomány is volt. Az Internetrıl való 
letöltés miatt nem csökkent a látogatottság, sokan keresnek jazzt és klasszikus zenét. Ebben biztosan nagy szerepe van a 
német zenei hagyományoknak, a zenei oktatásnak is. Számunkra újdonság volt a bérelhetı zongora, az önálló zenei 
másolási és szerkesztési lehetıség. A polcok lazák, nincsenek teletömve, sok a kiemelés, ajánlás, a szembefordított 
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könyv. Minden helyet kihasználnak, hogy egy-egy könyvre felhívják a figyelmet, például még a polcok oldalát is. 
Vidám, kedves gyermekrészlegeket láttunk minden könyvtárban, ahol minden korosztály megtalálja a neki tetszı 
dolgokat. Vannak kézmőves foglalkozásra alkalmas asztalok, képeskönyvek, mesekuckók, babzsákok, internetes 
játékok, társasjátékok, tinisarkok. 
A türelmetlenek a „Bestseller kínálatból” válogathatnak, ahová az épp akkor legkeresettebb könyvek kerülnek (alapul 
szolgál a Stern heti listája), amelyeket rövid idıre külön térítés fejében lehet kölcsönözni. Kölcsönözni lehet még 
szemüveget (ha valaki otthon felejtette), esernyıt (ha közben eleredne az esı), de a legszerencsésebbek talán a 
harmadik osztályosok, akik egy egész évre megkapják Flipp macit, akinek az anyukája külföldön turnézik a cirkusszal. 

Így a gyerekek segítségével kell megismerkednie a 
könyvtár világával. 
A német könyvtárakban nemcsak az olvasók és a 
könyvtárosok intelligensek, hanem az olvasójegy is. 
Tud önállóan kölcsönözni, visszavinni, hosszabbítani, 
díjat fizetni, meggátolja a lopásokat és megmutatja azt 
is, hogy az állományon belül hol helyezkedik el a 
dokumentum. Ha valaki nyitva tartási idın kívül 
szeretne visszavinni valamit, azt is megteheti a 
könyvtár bejárata mellett elhelyezett könyvbedobók 
segítségével. Ez egyedül a Bajor Tartományi 
Könyvtárban okozhat némi hiányérzetet az 
olvasóknak, amely a hét minden napján reggel 8-tól 24 
óráig tart nyitva. Itt annyi a látogató, hogy amikor 
igazán tele van, még a lépcsıkön is ülnek. 
Igyekeznek megszívlelni az olvasók minden 
kívánságát, így került a würtzburgi könyvtár 
bejáratához a kutyakampó, ahová a gazdit elkísérı 

kutyust biztonságosan rögzíteni lehet. Ez a könyvtár egyébként beszerzési keretének 15 %-át fordítja az olvasók által 
javasolt dokumentumok beszerzésére, ha az illik a könyvtár profiljához.  
A valós látogatók mellett egyre nagyobb számban jelennek meg a virtuális látogatók. A virtuális látogató a honlapon 
keresztül lép a könyvtárba, kölcsönöz, távkölcsönöz, hosszabbít, jegyet rendel, katalógust használ, elküldi a javaslatait, 
valamint letölthetı anyagok segítségével otthonából használja az állományt. A letölthetı anyagok között van könyv, 
videó, klasszikus zene, hangos könyv és újság. A letölthetı állomány tartalmilag elsısorban a szakképzéshez, tovább 
tanuláshoz, vizsgákhoz használható. Jelentıs számban található benne IT szakirodalom. Felmérések szerint minden 
elégedett ügyfél 3 embernek mondja el, hogy elégedett volt valamilyen szolgáltatással, aki nem, az 10-12-nek. A 
legjobb reklám tehát az elégedett olvasó, mondják a német könyvtárakban, és mindent meg is tesznek, hogy a lehetı 
legjobb legyen a PR-juk. Köszönjük a lehetıséget a Goethe Intézetnek, Kanyó Ursulának, aki az utat lehetıvé tette. 
Marton Erikának, aki az utazásunkat megszervezte, végig segítette és megtalálta nekünk ezeket a fantasztikus 
könyvtárakat. Fekete Ildikó 

Bródy Sándor Könyvtár, Eger 
 

Vándorkiállítás 
 

Az "5lett" címő plakát kiállítás  
Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából készült az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében, a Katona József Könyvtárban a Külügyminisztérium támogatásával.  
A kiállítást Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - az országos akcióhoz csatlakozva - indította 
útjára, a tablókat 2009 decemberéig vándoroltatja a megye könyvtáraiban. A 4 db nagy mérető tablóból álló kiállítás 
megtekintését a látogatók számára játékos TOTÓ kitöltésével tehetjük érdekesebbé. A beküldött totókból 2009 
decemberében sorsolást rendezünk. További információ: 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 
 

Új kezdeményezés - olvasójeggyel színházba 
 

A Babszem Jankó Gyermekszínház és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Az OLVASÓJEGGYEL 
SZÍNHÁZBA! elnevezéső program elindítását kezdeményezi.  

A rendezvénysorozat keretein belül a települési könyvtárakban, könyvtári szolgáltató helyeken szeretnének 
gyermekszínházi elıadásokat biztosítani az olvasójeggyel rendelkezı gyerekek, felnıttek számára. Az elképzelés 
elıször a Gyermekszínházi Világnapon fogant meg, abból a megfontolásból, hogy a kulturális élet különbözı területein 
tevékenykedı intézmények összefogásaként kiszélesítse és elérhetıvé tegye a színházi élményt azok számára is, akik 
eddig ezt nem vették igénybe. Meggyızıdésünk, hogy a program, a többfunkciós könyvtárhasználat mellett 
hozzájárulhat a vidéki könyvtárak közösségének összetartásához, a gyermekszínházi elıadásokon keresztül elısegítheti 
a gyermek- és ifjúsági korosztály határozottabb jelenlétét és a „ha bejöttél, olvashatsz” gondolatot szem elıtt tartva 
megkönnyítheti a következı generációk olvasóközönségének felnevelését. Az így megrendezésre kerülı 
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gyermekszínházi elıadások különleges lehetıséget biztosítanak azoknak a gyerekeknek is, akiknek a vidéki létbıl 
adódó elszigeteltségük miatt sokszor megoldhatatlan, hogy Egerben vagy más városban rendszeresen, évente több 
alkalommal egy-egy gyerekelıadás részesei legyenek. 
 

Hírek, információk 
 

 Az Év Gyermekkönyve-díj 
Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (International Board on Books for Young People, Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa) Magyar Szekciója ítéli oda az elızı év legjobb, legsikeresebb új magyar gyermekkönyveinek. A díj célja a 
magyar gyerekirodalom kiemelkedı alkotóinak elismerése és elismertetése. Az idei könyvfesztiválon öten kapták meg 
ezt a kitüntetı címet: Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélı póniló c. mesekönyvéért; Lackfi János: Kövér Lajos 
aranykeze c. regényéért; Békés Rozi Pásztor Árpád: Muzi c. könyvének illusztrálásáért; Pacskovszky Zsolt Timothée de 
Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás c. regényének mőfordításáért; Mosonyi Aliz - életmővéért. 
 

 Szakmai programok, rendezvények 
 

2009. július 9-11. Könyvtárosok a tehetségesekért – a reformációtól napjainkig. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XLI. Vándorgyőlése Debrecenben. További információk: http://vandorgyules.lib.unideb.hu  
 

2009. július 15-17. Helyismereti győjtemények régen és ma. Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 16. 
országos tanácskozása Egerben. További információk: http://www.brody.iif.hu/hksz/ oldalon 
 

2009. szeptember 25. Nyelvek Európai Napja. Országos Idegennyelvő Könyvtár, Budapest 
 

2009. szeptember 30. Népmese Napja – Benedek Elek születésnapja 
 

2009. október 5-12. Országos Nagyi Könyvtári Napok – országos rendezvénysorozat 
2009. október 12. Könyves Vasárnap – Könyvtárak összefogása a társadalomért – országos rendezvénysorozat 

 
 

Képzés, továbbképzés 
 

Emelt szintő segédkönyvtáros képzés 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (felnıttképzési nyilvántartási száma: 10-0157-04) emelt szintő, OKJ-s 
emelt szintő segédkönyvtáros képzést hirdet könyvtári asszisztens rész szakképesítéssel. 
A tanfolyam helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger Kossuth út 16.) 
A tanfolyam idıpontja:  2009. szeptember 1. - 2010. június 1. 
Képzési napok: keddenként 8 órától 15.40 óráig. 
 

A képzés hét modulból áll: közgyőjteményi feladatmegosztás, könyvtári állománygondozás, könyvtári olvasószolgálat, 
a könyvtárak mőködtetése, könyvtári győjteményszervezés, könyvtári feldolgozó munka, könyvtári tájékoztatás.  
A korábban szerzett könyvtáros asszisztens végzettséggel felmentés szerezhetı az elsı három modul teljesítése alól. 
A tanfolyam idıtartama 450 óra (2 félév). A képzési idıben 2x50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. A gyakorlat 
letölthetı városi könyvtárakban, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részlegeiben. Könyvtárban 
dolgozó hallgatók a gyakorlat alól felmentést kaphatnak. 
 

A tanfolyam díja: 150 000,- Ft (könyvtári asszisztens (1-3 modul) 70 000,- Ft,  
segédkönyvtáros (4-7 modul) 80 000,- Ft) 

A képzési díj nem tartalmazza a vizsgadíjat. 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 
Jelentkezési határidı: 2009. augusztus 10. 
A tanfolyamot legalább 10 fı jelentkezésével tudjuk elindítani.  
 

A jelentkezési lap letölthetı a http://www.brody.iif.hu oldalról, melyet kitöltve, kinyomtatva és aláírva, az érettségi 
bizonyítvány és (ha van) a könyvtári asszisztens bizonyítvány fénymásolatával együtt a következı címre kell eljuttatni: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani osztály  
3300 Eger, Kossuth út 16. 
 

További információ: 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 
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