
 

A tartalomból 
 

 

Vándorkiállításra 

ajánljuk: 

Meselátó szemek 

 
Bócikáló 

Egerszalókon 

 
Meseutca és társai 

 
Agyonhallgatott  

dolgaink 

 
DISKURZUS 

Vendégünk:  

Lovász Andrea 

 
Segédkönyvtáros  

képzés 2012/2013 
 

 

XXI. évfolyam, 1. szám (70.)  A Heves megyei könyvtárosok lapja  2012. március 
 

 

NOVAJ: 

ÚJ ÉV, ÚJ KÖNYVTÁR! 
 

2012 januárjától ha nem is új, de egy megújult, megszépült, kibővült könyvtár várja az 

olvasásra, művelődésre, hasznos szabadidő eltöltésre vágyó novajiakat! 

Az előző év nyarán kaptuk a nagyszerű hírt, miszerint a Nemzeti Kulturális Alap 

Könyvtári Szakmai Kollégiuma pozitív elbírálásban részesítette a novaji 

mozgókönyvtári szolgáltató hely eszközfejlesztésére beadott pályázatunkat. A 

részünkre megítélt több, mint egymillió forintos támogatási összeg, illetve a 10%-os 

önrész biztosításával közel 1 200 000,- Ft értékben tudtunk új bútorokat, 

kiegészítőket vásárolni.  

2011 őszén megkezdődött a 

mozgókönyvtári szolgáltató 

hely felújítása, kibővítése.  

Az addig 2 helyiségből álló 

könyvtárhoz egy harmadik 

termet csatoltunk, létrehozva 

ezzel egy közel 60 m
2
-es, egy 

légterű helyiséget. Az 

önkormányzat gondoskodott 

egy teljes körű, falakat, 

nyílászárókat érintő tisztasági 

festésről, illetve a helyiségek 

régi, elavult, kopottas, PVC 

padlózatát egy korszerű, 

esztétikus laminált padlós 

rendszerre cseréltette. Ezen felül az Internetes számítógépek számát kettőről háromra növelte. 

Ebbe a megnövekedett alapterületű, megszépült könyvtárba helyeztük el az új bútorokat. Komplett bútorzatcserét 

hajtottunk végre: a könyvespolcoktól kezdve, az asztalokon keresztül a székekig, mindent lecseréltünk.  

Várakozásainknak megfelelően már a megújult helyiség nyitásának első hetében fokozott érdeklődés 

mutatkozott a lakosság részéről, sokan voltak kíváncsiak a 

megszépült, kibővült könyvtárra! A látogatók egyöntetűen 

pozitív visszajelzései alapján elmondható: sikerült elérnünk, 

hogy az előző állapotában szűkös, zsúfolt, kényelmes olvasásra 

alkalmatlan könyvtárból egy tágas, modern, szép bútorokkal, 

elegendő számú, jó minőségű ülőhellyel ellátott, magasabb 

komfort érzetet biztosító, rendezvények tartására alkalmas, 

korszerű intézményt hozzunk létre! 

 

Már most látható, hogy a látogatottság folyamatosan 

növekszik és a lakosság egésze örömmel fogadta a pozitív 

irányú változásokat. Erre nagyon jó példa egy kisfiú esete, aki 

ezelőtt is viszonylag gyakran látogatta a könyvtárat, de miután a 

megújult intézmény nyitásának napján betért hozzánk, 

végigjárta a helyiséget, elhelyezkedett a kényelmes új fotelben és ennyit mondott: Ezentúl ez lesz a második otthonom!  
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És valóban, azóta szinte minden nap ellátogat a könyvtárba! 

A jövőt tekintve a legfőbb célunk, hogy minél több rendezvénynek adjunk helyet, minél több programot tudjunk 

szervezni mind a gyermek, mind a felnőtt és az idősebb korosztály számára, hogy a megújult könyvtár 

megkerülhetetlen tényezővé váljon a település kulturális, társadalmi életében. 

 

Barta Roland, Novaj 

 

Vándorkiállításra ajánljuk: Meselátó szemek 
 

Bálintné Fadgyas Eszter és Pauer Erika fotókiállítása 
 

A fotók a gyermekkönyvtár legkülönbözőbb programjain – Népmese 

Napja; ovis programok; könyvtárban tartott iskolai tanórák; 

szabadidős programok; fogyatékkal élőknek tartott foglalkozások; 

állami gondozott kisgyermekek számára rendezett programok; 

különféle egyéb könyvtári rendezvények – készültek mesehallgató 

gyerekekről és felnőttekről, kicsikről és nagyokról, fogyatékkal 

élőkről és egészségesekről.  

Ami közös bennük, az a mese hatása. Láthatóvá teszik: a mesék a 

lélekhez szólnak, egy más dimenzióba emelik a mesehallgatót. Ízelítőt 

adnak abból, milyen az, amikor minden mesemondási alkalom újra 

teremti a mesét: elevenné teszi azok ősi bölcsességét, élővé üzenetét, 

tapinthatóvá és hordozhatóvá erkölcsi tartását, felszabadult nevetéssé 

humorát, személyes győzelemmé győzelmeit. Ezek az elmélyült 

figyelmet, derűt, életörömöt sugárzó képek a szemlélőbe is 

átsugározzák mindezt. Individualista képaláírások helyett egy mese 

teszi teljessé az élményt. 

A kiállítás anyaga 32 db 35x49 cm-es kartonra felragasztott fotóból, és 

2 db 49x70 cm-es tájékoztató táblából áll. Ezeket legcélszerűbb 

üveglap mögé megfelelő fémcsipeszekkel és drót segítségével 

paravánra rögzíteni. A képekhez kapcsolódó mese szövegeket 

elektronikus úton tudjuk átküldeni. A kinyomtatott szöveg a számozás 

alapján könnyen hozzáilleszthető a megfelelő képhez. Ezek 

felragasztásához a Blu-Tack gyurmaragasztót javasoljuk. 

Ha nem állnak rendelkezésünkre az előbb említett technikai eszközök, a képek felrögzítése megoldható úgy is, ha két 

damilt körbevezetünk a kép két széléhez közel, és azokat megkötözve, két ponton fel tudjuk akasztani akár gombostű 

segítségével is. A kiállításról további információ kérhető: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárában tel: 36/310-363; e-mail: gyermekkonyvtar@brody.iif.hu vagy Módszertani osztályán: Farkas 

Márta, Komlóné Szabó Ágnes tel: 36/517-576. 

 

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. 
 
 

 

 

 

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  

mailto:gyermekkonyvtar@brody.iif.hu
mailto:bsk.kszr@gmail.com
mailto:bsk.kszr@gmail.com
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Kipróbáltuk, ajánljuk 

Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Bócikáló Egerszalókon 
 

2012. szeptemberétől, a már csodaszépen felújított Faluházunkban indítottuk útjára a Bócikálót. Az első kérdés, ami 

gondolom felvetődik bennetek, hogy miért pont Bócikáló? 

Tájjellegű szó – a totyogó kisgyermeket hívták így anno. Amikor ráakadtam erre a kifejezésre, úgy gondoltam, 

telitalálat. Mert tényleg! Bejönnek ezek az egy év körüli gyerekpalánták, és fel-alá bócikálnak. És lehet, hogy beszélni 

nem tudnak, de amikor közelednek a Faluház felé, folyamatosan gajdolják, hogy BÓ, BÓ... (vagyis: Húzz bele mutter, 

igyekezzünk már Bócikálni!) 

A következő kérdés, hogy hogyan is jut az ember 

lányának az eszébe ilyet beindítani, és mivel 

magunk között vagyunk, elárulhatom, hogy nem 

vagyok óvodapedagógus, tanító néni, se magas, se 

alacsony fokú zenei képzettségem nincs, viszont 

végzettségem művelődésszervező, s olykor az 

egerszalóki könyvtáros (Baráth Zoltán) 

titkárnőjeként is tündöklöm. Azt is elárulhatom, 

hogy időtlen-idők óta vagyok az egri Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárának tagja, és mivel elég sűrűn 

megfordulunk ott, így nyomon követhettem a 

Ciróka kör megszületését és azóta is tartó 

töretlen virágzását. Látva kedves Bálintné 

Fadgyas Eszter gyermekkönyvtáros ténykedését, 

nagyon megfogott a dolog lényege, és 

elhatároztam: én is, én is!  

Na, innen datálva több mint egy év telt el (közben 

kiköltöztünk a Faluházból, felújítottak bennünket, visszaköltöztünk) és lőn csoda, lett egy csuda szép kis könyvtárunk, 

amit a Jóisten is bócikálásra teremtett. Ezután felgyorsultak az események és belevágtam a dolgok közepébe. Ahol 

tudtam, hirdettem a kezdeményezést (Falutévé, Képújság, Facebook és természetesen személyesen is próbáltam 

meggyőzni az anyukákat arról, hogy itt a helyük, sehol máshol.) 

Ha ez egy hollywoodi film lenne, a következő kép tárulna lelki szemeitek elé: hosszú sorok kígyóznak a Faluház felé, a 

babakocsis tömegek feltartóztathatatlan áradatként ömlenek a Faluházba. Mivel azonban ez nem Hollywood, hanem 

Egerszalók, lassan, de biztosan kezdett a létszám növekedni és jobb (bárányhimlő, influenza, hasmenés) mentes 

napjainkon már a 10 főt is megközelíti a létszám. Amitől akár hiszitek, akár nem, nagyon boldog vagyok, mert ők már 

bizony törzstagok. A babák és a mamák várják az alkalmakat, hiszen egyenlőre ennek a korosztálynak ez az egyetlen 

találkozási hely a településen. Ezért - alkalmazkodva az igényekhez - már nem kéthetente jövünk össze, hanem 

hetente. Egyik héten mondókázunk, másik héten inkább bütykölünk és jókat beszélgetünk (persze ezt tesszük a 

mondókázások után is.) Bizony, ahogy kedves Bálintné Fadgyas Eszter gyermekkönyvtáros és mentor mondta 

Meglátod Eszter, nagyon jó lesz, csak csináld! 

Csinálom is töretlenül és mindenkinek, akinek birtokában van egy könyvtár, vagy egy fűthető helyiség, fogjon 

bele mert: 

- Közösséget építhetsz, (a gyerekeket lelkes olvasóvá nevelheted, amennyiben ügyesen és észrevétlen 

beszoktatod a könyvtárba őket.) Elárulhatom, hogy minden egyes alkalommal kölcsönöznek, már a 14 

hónaposak is! 

- Találkozási lehetőséget biztosíthatsz a világtól hermetikusan elzárt kismamák és anyukák részére. 

- Rég elfeledett mondókákat (tenyeresdik, ujjasdik, lovagoltatók, höcögtetők, cirógatók stb.) tanulhatnak, 

tanulhatunk közösen, amivel a gyerkőceinket és magunkat örvendeztetjük meg, látva a gyerekek reakcióit. 

(Gurgulázását, önfeledt kacagását. Kedvencem: a MÉGECCER reakció!) 

- Vannak félénkebb apróságok, akiknél esetleg nincsen testvér, viszont szokniuk kellene a közösséget, nekik is 

nagyon jó egy ilyen „terep”. 

- Bekerülési költség = 0 Ft 
 

Forrai Katalintól idéznék: 

„ Ők ebben a korban inkább csak figyelnek minket, akik énekelünk, boldogan engedik, hogy játsszunk velük, néha egy- 

egy dallamfoszlányt, sorvéget ők is velünk mondanak. Ne is kívánjuk, hogy a kicsinyek „megtanulják” a dalokat, hanem 

örüljünk annak, hogy az ellesett verssorokból, dallamfordulatokból valamit megtanulnak, hangicsálnak, dúdolnak, 

halandzsáznak játék közben, valami újat találnak ki.” 
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Még biztos van rengeteg pozitív dolog mellette, de 

nem szaporítanám a szót. A lényeg, hogy ha láttok 

a településeteken lelkes, kisgyerekes anyukákat, 

kismamákat, nosza rajta, vágjatok bele! Nincs 

nagyobb élmény annál, amikor hetente visszatérve 

a szülők mondogatják, hogy Pannikának ez meg az 

a kedvence és minden este el kell játszani, és 

Patriknál az esti lefekvés előtti felsorolásban 

(anya, apa, mama) helyet kaptam már én is. Kell 

ennél több?  

Kodály Zoltán gondolataival zárnám soraim. 

„Nagy a játékok tisztán emberi értéke. Fokozzák a 

társas érzést, az életörömet. A mai gyerek 

koravénsége ellen nincs jobb orvosság. Minél 

hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és 

boldogabb lesz a felnőtt élete.” 

 

Fehérné Szabó Eszter, Egerszalók 

 

DISKURZUS :  egy s mást - egymástól  egymásnak  
a BSMVK gyermekkönyvtári módszertani műhelyének állandó rovata 

 

Állandó rovatunkban gyermekkönyvtáros kollégáink osztják meg tapasztalataikat, ötleteiket, mindennapjaik örömeit és 

gondjait a gyermekek, a gyermekkönyvtári munka iránt érdeklődőkkel. 

 

Ciróka 
 

A mondókák, az emberi lélek legtermészetesebb képződményei tele játékkal, humorral, nagy-nagy szeretettel. Újra és 

újra a felszínre kerülnek, hogy rájuk csodálkozhassunk, s betehessük őket életünk kincses dobozába, hogy onnan 

bármikor elővehessük majd amelyikre éppen szükségünk van.  

Ebben a rátalálásban próbál segíteni a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2009 óta 

működő Ciróka kör. 

A cél az, hogy az érdeklődő fiatal szülők minél nagyobb merítést kaphassanak, hogy abból gyermekükkel közösen 

kiválaszthassák a kedvükre való mondókákat és a hozzájuk fűződő ölbeli játékokat.  

Álljon itt egy példa kipróbálásra: 

 

Csacsi húzza kicsi kocsit, 

Kicsi kocsi nyekereg, 

Hej, te gazda, lusta gazda,  

Zsírozd meg a szekeret, 

(Leesnek a gyerekek!) 

Az ölünkbe, magunkkal szembe ültetjük a gyermeket, 

lassan höcögtetve kezdjük, majd egyre gyorsulunk a 

negyedik sor végéig, ott egy kis szünetet tartunk, majd 

szétnyitott térdeink közt hirtelen leengedjük a kicsit. 

 

Ha valakinek az érdeklődését sikerült felkeltenem, további nagy felfedezésekhez ajánlhatom honlapunkon az egyre 

bővülő mondóka gyűjteményt: http://www.brody.iif.hu/hu/mondokak 

 

Bálintné Fadgyas Eszter, BSK Gyermekkönyvtára 

 

Meseutca és társai 
 

A 2012. márciusi DISKURZUS egyik témája a gyerekkönyvtári blogok világa volt.  

A 21. század könyvtárosának már nincs ideje arra, hogy minden, a könyvtárába érkező (gyerek)könyvet végigolvasson, 

és a tartalom megismerése után ajánlja a fakarddal harcoló vitéz történeteit taglaló könyvet Jancsinak, akiről tudja, hogy 

katona akar lenni, az ingvarrásból élő szegénylány királylánnyá válását tartalmazó mesét pedig Másának, akiről az 

egész falu azt beszéli, hogy arról álmodozik, egyszer egy milliomos feleségeként mással se foglalkozik majd, minthogy 

ruhákat varrjon magának. A internet azonban – mint sok más területen – itt is nagy segítségére lehet a szorult helyzetbe 

került könyvtárosnak – gombamód szaporodnak ugyanis a könyvajánlókat gyártó blogok, melyek vagy szakmai vagy 

teljesen szubjektív megközelítésben "elemeznek" egy-egy könyvet. Ezek közül a blogok közül emeltünk ki párat. 

 

http://www.brody.iif.hu/hu/mondokak


Heves megyei könyvtárosok lapja KAPCSOLAT  5 

 
http://meseutca.hu 

Könyvajánlók, az elmúlt 3 hónap könyvtermésének újdonságai, korosztály szerinti bontás, szöveglelő – mesék, versek 

első kézből 

 

 
http://nemunatkozom.blogspot.hu 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tini Részlegének blogja, kizárólag ifjúsági könyvek, friss, fiatalos, lendületes, 

szubjektív 

 

 
http://szilvamagolvas.blogspot.hu 

Gyereksarok 

 

 
http://konyvmutatvanyosok.wordpress.com/ 

Összetetten, több szempontból mutat be egy könyvet, pl. Bátky András Pipogyájával kapcsolatban olvashatunk ajánlót, 

interjút és az írót az ARC-MÁS-KÉP(P) rovatban is megismerhetjük. 

 

 
http://www.rainbowkatalogus.hu/ 

Új, igényes, kortárs gyerekkönyveket forgalmazó kiadók könyvei, korosztály szerint csoportosítva  

 

A fenti válogatás mellett figyelmetekbe ajánljuk még a kiadók megújult oldalait – ezek közül kettőt emelnénk ki: 

Pongrác Kiadó (ifjúsági könyvek új stílusban, szellemes ajánlókkal, életkor és zsáner (!) szerinti csoportosításban) és a 

Móra Kiadó oldalát (lapozz bele, hallgass bele menük.) 

 

Ne feledkezzünk meg a moly.hu-ról sem, amely indulása óta könyves játszótérből közösségi oldallá nőtte ki 

magát, ahol bárki ajánlat, értékelhet egy-egy könyvet. Az oldal a könyveken keresztül szemléli a világot és 

alkot véleményt a mindennapokról. 

 

Elgondolkoztatok már azon, hogy a megszokott napi rutin helyett szakmai szempontból jelentkezzetek be a facebookra 

vagy klikkeljetek a youtube-ra? A youtube-on számos videós könyvajánló található, érdemes pl. rákeresni A virág utcai 

focibajnokság vagy a Claude könyvsorozat ajánlójára. 

A facebookra belépve érdemes végigböngészni a könyvtárak, könyvajánlók, kiadók, könyvek oldalait, könyvekkel 

foglalkozó szervezetek profiljait és bejegyzéseit. A Csodaceruza oldalára keresve például 2011 száz legjobb 

gyerekkönyvével találjuk szembe magunkat.  

Jó böngészést! 

Komlóné Szabó Ági, BSK, Módszertani osztály 

http://konyvmutatvanyosok.wordpress.com/
http://www.rainbowkatalogus.hu/
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MEGHÍVÓ 
 

DISKURZUS  

gyermekkönyvtári módszertani műhely  

Heves megyei könyvtárosok szakmai találkozója 

2012 május 21. hétfő 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, 

Eger, Bartók tér 6. 
 

ZÁTONY VAGY SZIGET? – avagy navigálás az olvasás 

tengerén 
 

Májusban ismét találkozunk egy jó kis tapasztalatcserére. Ezen a napon többféle 

oldalról közelítjük meg az olvasás tengerét. Az alábbiak szerint: 

 10.00 – 10.40: Olvass macinak – avagy hogyan segít 

kutya/cica/zsiráf/medve/egér/elefánt az olvasás megszerettetésében? – 

a Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Részlegének programja 

alapján a téma gazdája: Fekete Ildikó könyvtáros, segítője Botka 

Tímea és terápiás kutyája 

 10.40 – 10.50: Hát ezt én… – eszmecsere a hallottak alapján 

 11.00 – 12.30: Navigátor – beszélgetés Lovász Andreával, a kötet szerkesztőjével. A beszélgetést navigálja 

Komlóné Szabó Ági könyvtáros  

 12.30 – 13.00 Ebéd a szokásos módon: batyuból, tapasztalat és eszmecserével egybekötve 

 13.00 – 15.00 Térképészeti és hajózási gyakorlatok – játékos ötletek: témagazdák a gyermekkönyvtárosok – 

Luzsi Margó, Pauer Erika, Bálintné Fadgyas Eszter 
 

A továbbképzésen a részvétel ingyenes, de a részvételi szándékról 2012. május 16-áig visszajelzést kérünk a 

Módszertani osztály telefonszámán: 36/517-576, vagy a fmarta@brody.iif.hu, illetve a szaboagi@brody.iif.hu e-

mailcímeken. 

* * * 
A NAVIGÁTOR illusztrált gyerekirodalmi lexikon tartalmazza a 2000-es év elejétől a 2010 elejéig 

tartó korszak legfontosabb szerzőit, illusztrátorait, azok munkáit, a gyerekekhez, a 

gyerekirodalomhoz való viszonyát, szerzői hitvallását. A kiadvány elsődleges lexikális funkciója 

mellett azonban olvasókönyvként is működik: a szerzők fontosabb prózai műveiből vett részletek, 

illetve versek a saját, eredeti illusztrációikkal kerültek be a kötetbe, ezzel is erősítve a képanyag 

kiemelt fontosságát. Mivel elsősorban gyerekeknek szánt munkáról van szó, jellegét tekintve 

albumszerű, lapozgatós, böngészésre, olvasgatásra szánt mű. A lexikon függelékében helyet kapnak 

a szerzők teljes gyerekirodalmi bibliográfiái, egy betűrendes címmutató és egy térkép is, amely 

jelöli a szerzők születési helyét. A lexikon az érdeklődő felnőtt olvasóknak (szülőknek, tanítóknak, tanároknak, 

könyvtárosoknak, diákoknak) is releváns módon összegzi a magyar mese- és a gyerekirodalom utóbbi évtizedének 

látványos mozgásait, a gyerekeknek pedig a primér szövegek olvasásával és az albumszerűségből adódó lapozgatással, 

böngészéssel nyújtott örömszerzésen túl értékorientációs funkcióval bír. 

 

 

 

Bibliotéka Emlékérem 
 

A nemzeti erőforrás miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából Bibliotéka 

Emlékérmet adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy 

gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra 

fejlődéséhez. A Petőfi Irodalmi Múzeumban a kitüntetéseket Szőcs Géza kultúráért felelős 

államtitkár és Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára adta 

át többek között Melykóné Tőzsér Juditnak, a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 

könyvtáros-tanárának. A kitüntetéshez gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! 
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Hírek, információk 
 

Az úgy volt... – IX. Janikovszky Éva meseíró-pályázat 
 

A 2012. évi meseíró-pályázat 2012. április 3-án indul és május 2-án zárul. 

 

A pályázók a korábbi gyakorlatnak megfelelően két kategóriában indulhatnak:  

I. korcsoport: 6-10 évesek és II. korcsoport: 11-16 évesek. 

Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát választhatnak a pályázók. 

Terjedelmi megkötés - maximum 5 A/4-es gépelt oldal lehet a pályázat.  

Csak a nyomtatott formában készült pályaművek vesznek részt a versengésben. 

Pályázni az ország minden részéből, de az ország határain túlról is lehet.  

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat.  

A pályaművek benyújtása: postai úton a Központi Könyvtár címére (1088 

Budapest, Szabó Ervin tér 1.), vagy e-mailen a titkar@fszek.hu címre kell 

beküldeni, vagy személyesen a Központi Könyvtár átriumában lévő gyűjtőládába bedobni.  

A pályázatokon és a borítékokon minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét vagy 

az iskola e-mail címét, elérhetőségét. A postán érkező pályázat borítékára kérjük ráírni: "Meseíró-pályázat".  

A pályázattal kapcsolatos kiértesítéseket e-mailen kapják meg.  

A pályaműveket nem küldjük vissza és nem őrizzük meg. 

Az idei verseny időtartama 1 hónap; 2012. május 2-ig tart. Legkésőbb 2012. május 2-án postára adott vagy 2012. 

május 2-án 24:00 óráig e-mailen elküldött pályázatokat fogadunk el! 

A verseny záró-programjára, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012. június 1-jén, pénteken, 14 órakor kerül sor a 

Központi Könyvtárban, ahová a szakmai zsűrihez továbbjutott pályázókat hívjuk meg. 

A verseny díjai: mindkét korcsoportban egy I. DÍJ, két II. DÍJ, három III. DÍJ és hét-hét KÜLÖNDÍJ kerül kiosztásra.  

A meseíró-pályázat díjai könyvjutalmak.  
 

A 2012. évi pályázat az NKA támogatásával kerül megrendezésre. 

 

 

Agyonhallgatott dolgaink: előadás és beszélgetéssorozat 

felnőtteknek  
 

Nagy érdeklődés övezte tavaly 4 részből álló sorozatunkat, ezt folytatjuk e félévben. Itt tabu 

témák kerülnek szóba tabuk nélkül, elhivatott, önzetlen emberek segítségével, akik az adott 

témákat teljes mélységükben látják. Mindezt azért, hogy gyermekeinkkel is tudjunk ezekről 

beszélgetni, őszintén, sémák és szellemi hamburgerek nélkül. Hiszen ők látnak, kérdeznek, 

válaszokat várnak... 

Tavalyi témáink - a gyermek és a halál; a mesélés, történetmondás hiánya; a bűn; és 

generációs gettók - után idén a következőket választottuk: 
 

a nyomor -; állami gondozottak -; fogyatékkal …(?) -; remény-

reménytelenség 
 

Az előadások helyszíne:  

Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger, Bartók tér 6. 105. ajtó 
 

Az előadások időpontjai: 
2012. március 3. szombat 16-18 óra – a nyomor – témagazda: Milibákné Veres Erika, a tarnabodi Máltai Iskola 

igazgatója 
 

2012. április 14. szombat 16-18 óra – állami gondozottak – témagazda: Istványiné Perge Gabriella, a mónosbéli 

gyermekotthon igazgatója 
 

2012. május 05. szombat 16 óra – fogyatékkal (?) – témagazda: Nádasdi Sándor (nem lát) 
 

2012. május 19. szombat 16 óra – a remény-reménytelenség – témagazda: Kézdy György és Juhász Attila 
 

A sorozat idén is karitatív alapon szerveződött. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Képzés, továbbképzés 
 

Segédkönyvtáros képzés 2012/2013 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (felnőttképzési nyilvántartási száma: 10-0157-04) emelt szintű 

segédkönyvtáros képzést hirdet (OKJ azonosító: 54 322 01 0000 00 00). 

A tanfolyam helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger Kossuth Lajos u. 16.) 

A tanfolyam időpontja: 2012. augusztus 28. - 2013. június 4. 

Képzési napok: keddenként 8 órától 15.40 óráig. 

 

A képzés 7 modulból áll: közgyűjteményi feladatmegosztás, könyvtári állománygondozás, könyvtári olvasószolgálat, a 

könyvtárak működtetése, könyvtári gyűjteményszervezés, könyvtári feldolgozó munka, könyvtári tájékoztatás.  

A korábban szerzett OKJ könyvtáros asszisztens végzettséggel felmentés szerezhető az első három modul teljesítése 

alól. 

A tanfolyam időtartama 450 óra (2 félév). A képzési időben 2x50 órás könyvtári gyakorlatot kell teljesíteni. A 

gyakorlat letölthető 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 

A képzési díj nem tartalmazza a vizsgadíjat. 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Jelentkezési határidő: 2012. június 30. 

A tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk elindítani.  

 

A jelentkezési lap letölthető a Bródy Sándor Könyvtár honlapjáról, melyet kitöltve, kinyomtatva és aláírva, az érettségi 

bizonyítvány és (ha van) a könyvtáros asszisztens bizonyítvány fénymásolatával együtt a következő címre kell 

eljuttatni: 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani osztály 3300 Eger Kossuth Lajos u. 16. 

 

További információ:  

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

Komlóné Szabó Ágnes (tel: 36/517-576, 30/500-9443; e-mail: szaboagi@brody.iif.hu 

 

 

XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

2012. április 19-22. Millenáris 
 

A tavalyi különleges könyvfesztiváli díszvendégség után, amikor Magyarország uniós 

elnökségének tiszteletére a nemzetközi könyvvásárok közül először magát a közösséget, az 

Európai Unió rajtunk kívüli 26 tagországát, szépirodalmi könyvkiadásukat és országonként 

egy-egy szerzőt láttak vendégül, idén sem egy állam, hanem egy kulturális régió mutatkozik 

be díszvendégként: a skandináv országok, Dánia, Izland, Norvégia és Svédország, 

valamint a hozzájuk csatlakozó Finnország Északi Országok csoportnéven. A 

skandinávok és a finnek meghívása mögött – akárcsak tavaly –, most is van 

kultúrdiplomáciai gesztus, ugyanis 2012 első félévben az északi országok közös 

bemutatkozását szervező Dánia az Unió soros elnöke. Az északi országok irodalmi 

vendégszereplésének léptéke, sokszínűsége a tavalyi uniós bemutatkozással vetekszik, 

hiszen több, mint húsz neves skandináv és finn alkotó jön Budapestre, s 

mindegyikőjüket legalább egy friss magyar nyelvű kötete várja. 
Olyan neves írókkal találkozhatnak a magyar olvasók, mint pl. a svéd Håkan Nesser, Torgny Lindgren, a norvég 

Jostein Gaarder, Tina Åmodt, a dán Janne Teller, a finn Leena Lehtolainen és még sokan mások.  
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