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A CIRÓKÁTÓL A BORSHOW-IG
„Az idős kor… ajándék azért is, mert életünk örömei és szenvedései által újra és újra
időt kapunk önmagunk végső megformálására, folytonos jobbá tételére. A teljesség felé
vezető út utolsó szakaszain járni azonban néha nagyon nehéz. Nagy erőre, akaratra,
hitre és igaz, jó, kísérőkre van szükségünk." (Dr. Hidy Pálné ny. egri főiskolai tanár)
Úgy gondolom, ilyen „kísérők” lehetünk mi, könyvtárosok. A nyugdíjasok közege
sohasem homogén világ. Egyre többen vannak közöttük, akik továbbra is aktív
társadalmi életet élnek, mások visszavonulnak, érdeklődési körük és mozgásterük
beszűkül, de ha egy héten keresztül azt hallják rádióban, TV-ben és olvassák az
újságban: Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! - megtörhet a jég, s
előbújik a kíváncsiság - különösen, ha rendszeres ostrom alá kerül a megszólított. A
Bródy Sándor Könyvtárban mi is csatasorba állítottuk kommunikációs eszközeinket, és
igyekeztünk megnyerni azokat is, akik még nem fedezték fel könyvtárunk lehetőségeit.
Idősebb korban szívesebben mozdul ki az ember a barátnőjével, a szomszédjával, az
ismerősével. Vagyis tudtuk, a szájreklámra nagymértékben építkezhetünk.
Legeredményesebbnek természetesen a személyes megszólítás, a nyugdíjas klubok
meglátogatása bizonyult. Mivel kapcsolatunk folyamatosan élő a klubokkal és
egyesületekkel, nem okozott nehézséget az ismételt felkeresés. Mindenütt örömmel
fogadták az új lehetőségeket. „A könyvtár? Oda szívesen megyünk, mert ott legutóbb is
jól éreztük magunkat” -, kaptuk a szívderítő választ.
S amikor felsoroltuk kínálatunkat, mi mindennel szeretnénk segíteni aktivitásuk
megtartásában, a többség egyetértésével hirdethettük, hogy nem csak a húszéveseké a
világ!

FIGYELJ, TANULJ, VÁLTOZZ!
A héten két alkalommal is adtunk ízelítőt informatikai témából. Először a sokak által gyakorolt digitális fotózás fogásai
kerültek középpontba, majd pedig az interneten elérhető adatbázisokat, szöveg- és képarchívumokat mutattuk be népes
kezdő használói körnek.
Akik velünk tartottak egész héten, tapasztalhatták, programjainkat úgy alakítottuk ki, hogy saját eszközeinkkel is
támogassuk az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” célkitűzéseit.
A Központi Könyvtárban naponta más-más témát választottunk, olyan aktuális témák kerültek terítékre, amelyek
segítenek a mindennapi életvitelünk pozitív irányú
megváltoztatásában, vagy legalábbis elindításában.
Hétfőn - az első napon a biztonság tárgykörét jártuk be,
Biztonságban minden korban címmel. Mai világunkban,
amikor naponta értesülünk súlyos bűnesetekről, és
valamennyien ismerünk jóhiszemű lépre csaltakat, az
áldozattá válás megelőzése rendkívül aktuális. Vendégünk
Kaló József nyugalmazott rendőr alezredes szemléletes
tájékoztatója a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, s szó esett
arról is, hogyan fokozhatjuk az önvédelmi képességünket,
hogy elkerüljük az áldozattá válás - idősebb korban
különösen reális - kockázatát. A résztvevők által kitöltött
lakásbiztonsági teszt nem egy hiányosságra mutatott rá, és
serkentett változtatásra.
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Kedden – a következő napon a környezettudatos életmód fontosságára kívántuk ráirányítani a figyelmet. Noha sokat
változott szemléletünk az utóbbi években e téren, még mindig rengeteg a tennivalónk. Az Öko filmklub tagjaival és
vezetőjével, Komlósy Csabával, az Eszterházy Károly Főiskola tanárával arról beszélgettünk, mit is jelent a
környezettudatosság, mit tehetünk egyénileg, saját életmódunk módosításával azért, hogy unokáink környezete is élhető
világ legyen. Az itt-ott sokkoló képsorok sokakat önvizsgálatra késztettek, s új cselekvések elhatározására bírtak, s ha
csupán a résztvevők töredéke valósítja is meg friss terveit, már elérte a találkozó a célját.
Szerdai témánk – a lelki egészség megtartása volt. A
testi épség és egészség megőrzésén túl frusztrációkkal
teli hétköznapjainkban legalább annyi gondoskodást
igényel
mentális
kiegyensúlyozottságunk
megteremtése, megóvása. A lelki harmónia egy
vágyott állapot, elérhetjük-e egyáltalán és milyen
módszerekkel? Ezen az úton az emberek többségének
segítségre, kapaszkodókra van szüksége. A kiugróan
magas részvétel alapján számos ember számára ilyen
kapaszkodókat jelentenek Balogh Béla író lelki
harmóniával, öngyógyító energiáinkkal, tudatalattink
viselkedésével kapcsolatos kötetei és előadásai.
Csütörtökön - az életmód vizsgálatában kicsit
távolabb tekintettünk, noha mint bebizonyosodott, a
távolság relatív. Élő emlékezet – Magyarország szegin
címmel egy idegen nyelvi, etnikai közegben élő magyar népcsoport, a moldvai csángók világképével, hagyományaival,
hitvilágával Harangozó Imre néprajzkutató, az Ipolyi Arnold Népfőiskola vezetője ismertetett meg bennünket, aki
gyűjtőútjai során bejárta az egész Kárpát-medencét, különösen sokat dolgozott Erdélyben, Moldvában és a Bánátban. A
vele való találkozás felemelő élménye világossá tette számunkra, hogy a bemutatott hagyományok, és közösségi
megnyilvánulási formák lényegi tartalma nem köthető korhoz, helyhez, időhöz. A forma állandó változása mellett
megőrzött tartalom, hit tartott meg bennünket embernek, magyarnak, a szűkebb és tágabb környezet tagjának.
Pénteken – Kaló Béla Zuhanás című kötetének katartikus bemutatóján mindannyian osztoztunk a lányát tragikus
körülmények között elveszítő író feldolgozhatatlan fájdalmában. Ha szűkebb családi körben történik egy tragédia, hiába
vagyunk benne vétlenek, az önkínzó miért? - nem hagy nyugodni, egyre újabb bizonyítékokat találunk magunk ellen. A
nyomozásnak ezt az önkínzó, oidipuszi útját járta végig a szerző ebben a megnyugtató válasz lehetetlenségét sugalló
könyvben. „Nem lettem jobb általa, de szeretnék jobb lenni. Szeretném jobban szeretni a családomat” – mondta a
találkozón a kötetet bemutató Dr. Cs Varga István irodalomtörténész. Még a hét első felében nyílt meg 2. számú
fiókkönyvtárunkban a Nosztalgiázzunk képekben című képeslap kiállítás Nagyné Veres Mária, a könyvtár kedves
olvasójának 4000 darabos gyűjteményéből. A tárlaton régi egri képeslapokon kívül láthatóak voltak a környék
népviseletét és ünnepeit bemutató színes lapok is. A vendégkönyv tanúsága szerint minden korosztály örömét lelte a
több korszakot átívelő, ritkaságokat tartalmazó gyűjteményben.
„Észre sem vettük, de minden nap tanultunk valamit magunkról”- , fogalmaztak látogatóink a hét végén.
NYELV, JÁTÉK, OLVASÁS, ZENE ( Fekete Ildikó – Zsoldos Marianna)
Mindezeken túl törekedtünk arra, hogy programjaink
minden korosztályhoz eljussanak.
Az idegen nyelvi gyűjteményünkben az óvodás illetve
tizenéves korosztály számára kínáltunk idegen nyelvi
programokat.
Az ovisok a jövő könyvtárlátogatói, fontos tehát, hogy
jól érezzék magukat első „komoly” könyvtári élményeik
során. A Fun and Games című programunk olyan
játékos, sok mozgással járó angol foglalkozás, amely
segít felkelteni, illetve megalapozni az idegen nyelvek
iránti érdeklődést, kíváncsiságot. A gyerekek angol
anyanyelvi környezetben, barátságos, bátorító, családias
légkörű helyszínen – egy könyvtárteremben játszanak.
Nem baj, ha egyáltalán nem tudnak angolul,
természetesen az sem, ha már rendelkeznek
nyelvismerettel. A lényeg az élményszerzés. A könyvtári héten ez alkalommal az egri Hibay Károly úti Óvoda Körte
csoportja volt a könyvtár vendége. A Fun and Games azért is sikeres, mert kiváló nyelvtanár, Paul Illand vezeti a
foglalkozásokat. A Beszélgessünk könyvekről! című programra 8. osztályos diákokat hívtunk. A tanulókkal az
olvasásról, olvasási szokásaikról, kedvenc könyveikről, történeteikről beszélgettünk. Az igényes szövegek olvasása
segíti a szókincs bővülését, fejleszti a beszédkészséget, anyanyelven és idegen nyelven egyaránt. A beszélgetés alkalmat
nyújtott arra is, hogy Hütter Eszter tanárnő és Fekete Ildikó idegen nyelvi könyvtáros közreműködésével megalakuljon
a Readers’s Corner olvasóklub, melynek célja, hogy a diákok kedvet kapjanak az angol nyelvű könyvek olvasásához és
az olvasás beépüljön a tanulási módszereik közé, hosszabb távon pedig az angol nyelvi kultúrájukba.
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A zenei gyűjteményben KlasszikuSHOCK címmel barokk, bécsi klasszikus és romantikus zeneszerzők műveinek
könnyűzenére gyakorolt hatását mutattuk be, ily módon közelebb hozva a gyerekekhez és tinikhez a klasszikus zenét.
Az adott korszakot, a zeneszerzők életét vidám, közvetlen formában, prezentációval kísérve Zsoldos Marianna zenei
könyvtáros ismertette, majd a diákok az egyes művek eredetijébe hallgattak bele. Végül Halmai Richie gitárvirtuóz
előadta a művek elektromos gitárra átdolgozott változatait. A műsoron Vivaldi, J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin,
Brahms művek szerepeltek. Zárásként Richie egyveleget játszott saját klasszikus feldolgozásaiból, óriási sikert, nagy
tapsot aratva.
DISKURZUS, ÖLBELI JÁTÉKOK, MESÉK (Bálintné Fadgyas Eszter – Luzsi Margó)
Ezen a héten tartotta a gyermekkönyvtár ez évi utolsó
Diskurzusát. A Diskurzus – gyermekkönyvtári módszertani
műhely, ahová a megye könyvtárosait várjuk ötlet- és
tapasztalatcserére. Ez alkalommal vendégünk volt Pápes
Éva mese-szimbólum fejtő, segítségével a mesék világának
mára már kissé elfeledett szimbólumaival ismerkedtünk.
Egy ritkán olvasott-hallott avar népmese meghallgatása után
játékok és közös eszmecsere során bontogattuk a mese
titkait, elsősorban azért, hogy felfedezzük, mennyi kincset
rejtenek magukban a népmesék. A felfedező délelőttöt
mesebeli terülj-terülj asztalkámról elfogyasztott ebéd
követte, ami egyúttal munkaebéd is volt, hiszen ilyenkor
szeretjük, tudjuk leginkább megosztani egymással
gondolatainkat. A délután az alkotás jegyében telt. A
kollégák elmélyülten festették-pingálták-rajzolták az üres
csigaházakat, gyönyörű szimbólumokat teremtve. Az ötlet, a
csigaház-festés mindenkit felcsigázott, otthonra is tervezni kezdtek hasonlót.
A Ciróka-kör foglalkozásain szeretnénk átadni a már feledésbe merült, de ma is igazi értékeket hordozó népi
mondókakincsnek egy jó szeletét. A résztvevő családok most is nagyon fogékonyak voltak ezekre a játékokra, hiszen
látták, hogy milyen örömet okoz a kicsi gyerekeknek a közös játék. Ezekben az évszázadok alatt kialakult, tökéletes
formára csiszolódott mondókákban minden benne van, amire egy kisgyermeknek szüksége lehet. Benne rejlik az
anyanyelv minden játékossága, ritmusa, zenéje. Mivel csak együtt lehet játszani, megtanít egymásra figyelni,
egymásnak örülni, felkelti a vágyat a kicsikben és nagyokban egyaránt arra, hogy minél több időt töltsenek együtt. Ez
bizonyára jó hatással van a szülő/nagyszülő és gyerek kapcsolatára. A játék nagyon fontos mindannyiunk életében.
Megtanít az életre, kialakítja szükséges készségeinket, képességeinket, feloldhatja akár a generációk közötti
kapcsolódási problémákat is.
„Gyere, mondok mesét neked” – ezen a címen szerveztük meg október 6-án, immár nyolcadik alkalommal a Népmese
Napjának ünnepét. Mesélő vendégeink nem hivatásos mesemondók, de örömmel tettek eleget felkérésünknek.
Milibákné Veres Erika, a Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának ügyvezető igazgatója kisgyerekkori emlékét is
elmesélte, amikor nagypapája mesélt neki. Dr. Kusper Judit irodalomtörténész kisfiával ölében szépen, régimódian
mondta a történetet, Czeglédi László, az EKF könyvtárának főigazgatója a maga rajzolta diaképeket hívta segítségül,
derűs és jókedvű mesemondást kaptunk Csutorás Ferenc borásztól, Korepta Lilla riportertől és Lázár Ritától, az Egri
Sportmúzeum igazgatójától is. Ezek a köztiszteletben álló, mindenki által nagyra becsült emberek olyan természetes
jókedvvel adták át a meséket a szépszámú közönségnek, hogy az igazán példaértékű. Valódi családi program volt,
egészen pici, alig tipegő gyerekek, nagytestvérek, szülők és nagymamák együtt élvezték ennek a nem mindennapi
szombat délelőttnek minden áldását. Együtt hallgatni meséket, arról beszélni aztán, hogy „Ha hazamegyünk, akkor
folytatjuk! Jó, nagyi?” – igazán a legjobb hétvégi program. A rendezvény befejezése után nem szaladt haza senki, jó kis
beszélgetős, böngészős könyvtári barangolás lett belőle.
BORSHOW-S, KÖNYVES VASÁRNAP
A Központi Könyvtárban a könyves vasárnapon 1016 óráig rendkívüli nyitva tartással, 50 %-os
kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, rendhagyó
programokkal fogadtuk a vendégeket. Aki betért
hozzánk nemcsak minden szolgáltatást igénybe
vehetett, hanem elengedtük az esetleges késedelmi
díjat is. Egyébként az amnesztia egész héten
érvényben volt.
Délután pedig 14 órától az egri szőlő és borkultúra
hagyományainak ápolása jegyében a nyugdíjas
klubok tagjainak aktív közreműködésével Irodalmi
borshow címmel egy jó hangulatú, mozgalmas,
táncházzal záruló programmal vettünk búcsút az idei
Országos Könyvtári Napoktól.. Hogy micsoda
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sikerrel, álljon itt egy résztvevő, Chászárné Simon Alice nyugdíjas pedagógus, az Egri Barátnők Egyesület tagjának
magával ragadó, személyes beszámolója.
Bor az irodalomban és a könyvtárban
Igazi meglepetés volt, amikor a Galériába belépve kellemes klubhangulat fogadott, terített asztalok, csillogó poharak,
színes szalvéták… Ígéretes kezdete egy Borshow-nak!
És mennyien jöttek! A könyvtáros vendéglátók alig győzték behordani a pótszékeket, asztalokat. Aztán megszólalt a
zene, a Carmina burana középkori, mulatós diákjainak dalaira végre elhelyezkedett mindenki. Bármelyik színház
örülne egy ilyen teltháznak!
Kezdeti izgalmam csillapodott, mert minden felkért szereplő megjelent, s kezdetét vette a show. Kezemben a
forgatókönyvként szolgáló vázlattal némi szorongással fogtam bele a Bor az irodalomban című összeállításomba, de
miután elhangzott az első, a Carmina buranaból idézett vers, A víz és a bor vitája, rögvest megnyugodtam, mert
érdeklődő, nyitott közönség vett körül, nevettek, tapsoltak.
Noé és a szőlő mondáján, Tinódi Lantos Sebestyén Sokféle részegösökről szóló versén jól mulattak, a versmondó
teljesítménye egy színészével vetekedett.
Aztán a történelmi korban egyre közeledtünk: Csokonai, Petőfi, Vörösmarty versei szemléltették a bordalok
sokféleségét jobbnál jobb amatőr versmondók előadásában. Petúr áriáját a Bánk bánból CD-ről hallgattuk áhítattal,
majd Márai Sándor szép írása az egri borokról nagy csendet teremtett a teremben. Aztán oldottabb hangulat következett
Utassy József Ragyogjon a bordal! című verse mosolyra késztette a hallgatóságot, ezt még tetézte Hamvas Béla
eszmefuttatása, A bor filozófiája, melynek alapkérdésére: a Mikor igyunk? Mikor ne? kérdésre a felolvasótól megtudták
a választ, „az ivásnak egy törvénye van: bármikor, bárhol, bárhogyan. Komoly idő, komoly ember és komoly nép
számára ennyi elég”.
A szintetizátoros élőzene fokozta a jó hangulatot, az előadó megzenésített bordalt adott elő egri költőtől. Ritmikus
tapssal kísérte a közönség a zenét. Majd egri költőnő saját versét adta elő. Ilyen hangulat után semmiség volt a versírási
próbálkozás, haikut kellett írni a bor témájában. Aláfestő zene, a Hegedűs a háztetőn bordala segítette a közönséget az
„alkotásban.” Több „jelentős” háromsoros született, íme egy :
Pincében
Gyertyaláng lobban,
A bor átlátszó bíbor,
Jóféle egri.
Jó érzéssel köszöntem meg az egy órás aktív részvételt, éreztem, hogy kellemes időtöltés volt ez a délután mindnyájunk
számára. S most jött a java! Lefler Péter a Károly Róbert Főiskola tanára borkóstolással egybekötött bemutatót tartott a
borról és a bor történetéről. Jaj, de finom volt! Megérkeztek hozzá az ízletes borkorcsolyák is az asztalokra.
Ezután szinte természetesen folytatódott az estébe hajló délután a helyi kórusok dalaival, egyéni nótázással, és végül a
kvízjáték értékelésével és a szereplők jutalmazásával.
Nagyon szeretjük ezeket a könyvtári napokat, a figyelem felénk, az idősödő korosztály felé fordul, s megmutathatjuk mi
is, mit tudunk. S a könyvtárosok? Hát arra nincs szó! Nem csak a könyvekért, értük is szeretünk ide járni!
HEVES MEGYEI KITEKINTŐ
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával nemcsak
intézményünkben, hanem Heves megye további tizenhét
települési
könyvtárában szervezhettünk minden
korosztály számára hasonlóan változatos, színvonalas
programokat, s a megyében összesen 39 könyvtár 131
rendezvénnyel
csatlakozott
az
Összefogás
eseményeihez.
Ecsédre a Népmese Napja alkalmából hívtak bennünket.
A mesére vágyó, népes csapat, gyerekek és felnőttek
vegyesen a Luzsi Margó gyermekkönyvtáros
szerkesztésében megjelent "Mesélj nekem..." sorozattal
ismerkedett meg, s aztán megtudhatták egy meséből,
miért is nincs Eger környékén annyi szőlőre éhes
seregély, mint pl. a Balatonnál. Lázár Attila bábszínész,
valamint a Galagonya Bábszínház és a Babszem Jankó
Gyermekszínház
könyvlapozó
előadásai
8
mozgókönyvtári
helyszínen,
többek
között
Andornaktályán, Egerfarmoson, Nagyúton bűvölték el a kicsiket. Az egerszalóki babákat és anyukáikat ezen a héten
Fehérné Szabó Eszter pedagógus, az egerszólátiakat Bálintné Fadgyas Eszter gyermek-könyvtáros kolléganőnk
cirókálta ölbeli játékokkal, mondókákkal, höcögtetőkkel. Gyöngyöstarjánban az adatbázisok használatába vezették be
az általános iskolás diákokat kolléganőink. Pétervásárán Sohonyai Edit írónő közreműködésével a kamaszoknak
segítettek a könyvtárosok érzelmi problémáik feloldásában. Több településen játékos vetélkedőkre jöttek össze a
családok. Számos helyen (Hatvan, Bélapátfalva, Ecséd, Kisköre, Recsk) vonzó bemutatókkal, előadásokkal, kóstolókkal
népszerűsítették az egészséges életmódot. Gyöngyösön például könyvkiállítás, vércukorszint- és vérnyomásmérés,
gyógytea kóstolás, talpmasszázs, grafológiai elemzés, Bach virágterápia várta a sok-sok betérőt. Lőrinciben Monspart
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Sarolta mutatott jó példát és biztatta aktivitásra a
hajlottabb korúakat. Nagyvisnyón a könyves vasárnap
telt a testi, lelki egészség megőrzésének jegyében. Volt
itt vetélkedő, előadás, zöldség-gyümölcskóstolás,
zöldség-gyümölcsszobor
készítés,
kiállítás,
aszfaltrajzolás, frissítő masszázs. Vasárnap Hevesen is
mindenkit mozgásra bírtak, még zumbázásra is sort
kerítettek. Jó néhány településen (Apc, Bélapátfalva,
Lőrinci) tartották fontosnak, hogy a biztonság
megőrzéséről beszélgessenek. Tiszanánán a közösség, a
hit
biztonságban
tartó
erejéről
esett
szó.
Hagyományaink ápolása úgyszintén sokakat késztetett
megszólalásra, zenélésre, éneklésre, kézműveskedésre,
helyi túrára vagy előadások követésére Feldebrőn,
Lőrinciben,
Apcon,
Boldogon,
Balatonban,
Zagyvaszántón, Füzesabonyban és a megye más
községeiben, városaiban. Hatvanban „kortalan”
programokra invitálták a város lakóit, akik olyan vonzó egyéniségektől tanulhatták az irodalmat, mint Takaró Mihály
vagy Lackfi János. A költőt Gyöngyösön is örömmel fogadta a népes számú közönség. Alkotó - olvasó találkozókra,
könyvbemutatókra is számos helyen hívták az érdeklődőket. Az informatikai előadások, gyakorló témaórák ifjak és
idősek körében egyaránt osztatlan sikert arattak.
Még hosszan sorolhatnám a jobbnál jobb példákat…de talán ennyi is érzékelteti, hogy milyen sokrétű programokat
kínáltunk empatikus, visszatérésre csábító könyvtári környezetben a korcsoportok mindegyikének a tanulásra,
tájékozódásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére. Az idősebb generáció tagjai közül is szép számban meghallották
hívószavunkat, s valósággá vált az idei Országos Könyvtári Napok, a bevezetőben már idézett, mindenütt megjelenő,
aktivitásra serkentő szlogenje.
Kárpátiné Ézsiás Edit, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

Kipróbáltuk, ajánljuk
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából

Szárnyaló madarak Ecséden
Könyvtárunkban az őszi Könyvtári Napok keretein
belül szoktuk megünnepelni a Magyar Népmese
Napját. A programsorozatba idén is jól beleillett ez a
téma, hiszen a generációk közötti egyik kapcsolatnak
is tekinthetjük a népmeséket, melyek nemzedékről
nemzedékre közvetítik őseink bölcsességét.
Mesemondó vendégünk ezúttal Luzsi Margó volt,
akit magamban csak a népmesék tudósának szoktam
nevezni. Margó nagyon sok mesét tud, nagyon sokat
tud a mesékről, és ha lehet, még többet a gyerekekről.
Az általa szerkesztett Mesélj nekem c. könyvsorozat
pedig nemrégiben jelent meg.
Korábban is hívtunk meg kiváló mesemondókat, a
népmesék, a mesemondás és mesehallgatás lényege
azonban most bontakozott ki a leginkább. (Vagy nem
véletlen, hogy ez volt a harmadik alkalmunk?)
Október 4-én délután kezdődött a mesés délután,
melyre gyerekeket, szülőket, pedagógusokat is
hívtunk. A program első részében megismerhettük a
könyvsorozatot, majd meghallgattuk a kötetek
egyikéből a Krisztus urunk muzsikája c. mesét. És ahogy a három fiú elindult sorra szerencsét próbálni , ahogy a
mesében szereplő seregélyek repülni kezdtek, úgy kelt szárnyra a hallgatóság képzelete is. Gyermekeink nem csak
hallgatták a mesét, hanem elképzelték, átélték azt. A közös dalolás – táncolás, zenélés során szabadjára engedhették
jókedvüket, a feltett találós kérdések pedig próbára tették furfangjukat is.
A mese végeztével külön vonult a gyereksereg, hogy Pauer Erika vezetésével kézügyességüket, alkotó fantáziájukat
is kipróbálhassák, és el is készítsék az elképzelt színes madarakat.
Margó köré pedig a felnőttek gyűltek, hogy beszélgessenek a mesékről, és azok hatásáról. Volt szó a beszélgetés, a
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képzelet, az érdeklődés felkeltésének fontosságáról, a különböző generációk együttélésének előnyeiről. Egyik anyukánk
megfogalmazta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen mesemondónk.
Egyszóval igazi „mesés” délutánt tölthettünk a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárosaival, melynek végén
hasznos jó tanácsokat is kaptunk útravalóul. Ezek egyke például, hogy mesélés gyanánt akár az is megteszi, ha egy-egy
családi történetet a saját szavainkkal elmondunk kisebb-nagyobb csemeténknek.
Magam mindig is hittem a mesékben. Nem a csodákban, hanem a mesék igazságában, az idős kor bölcsességében.
Abban, hogy nem kell mindig bizonygatni, mi helyes és mi nem, mert végül úgyis kiderül. De hogy a könyvtári
mindennapokban, a technikai csodák által megbűvölt
gyerekek között is érvényesítsük ezt az igazságot, az
időnként szélmalomharcnak tűnik. Az effajta
elbizonytalanodás ellen a legjobb gyógyír a megyei
Diskurzusokon
való
részvétel.
A
gyerekek
érdeklődésének felkeltésére, a képzeletük szárnyra
bocsátására szolgáló fortélyok némelyikét pedig talán
elleshetjük, ha Margó meséjét hallgatjuk.
Amit pedig csak az élő mesemondással lehet
megteremteni, az a meghitt hangulat, a figyelem, a
közös élmény varázsa.
Márai Sándor gondolatával szeretném mindezt
megköszönni :
"Igen, lassan kellene élni.
Nemcsak azért, mert a „lassan” legtöbbször – nem
mindig –, „tovább” is. Lassan kellene élni, mert a
„lassan” annyi is, mint figyelmesen, mint közelebbről,
mint igazibban, mint emberibben élni. "
Deméné Novák Zsuzsanna, Ecséd

Őszi rendezvények Feldebrőn
Könyvtárunk évek óta megtartja a Népmese Napját, s
csatlakozik az „Összefogás” rendezvénysorozathoz –
nem volt ez másképp 2012-ben sem.
A VIII. Népmese-konferencián a cigány meséké volt
a főszerep, ezért úgy gondoltam én is ezt a témát
választom a Népmese Napjára. Az alsó tagozatos
kisdiákokat hívtam a könyvtárba két-két csoportban,
s a Csodapipa című cigány mesét meséltem el
nekik. Ezután beszélgettünk a meséről, s kértem
hogy készítsenek hozzá rajzot otthon vagy az
iskolában. A 3-4. osztályosokkal megkerestük a
könyvtárban a Betyár volt-e Cigány Jóska című
könyvet, s ebből a hasonló című mesét javasoltam
otthoni elolvasásra, amihez szintén rajzot kellett
készíteni, s két kérdésre válaszolni.
Minden gyerek kapott egy-egy kis ajándékot, melyek
közül a legnagyobb sikert a mesés memóriajáték
aratta.
Nem maradt el a szülőknek szánt „házi feladat” sem. Megkerestem, mely mese tartalmazza a felhívásban szereplő
„Jöttek királyok, hercegek, grófok, válogatott cigánylegények” idézetet, (A táltos királykisasszony) s ez került a
képzeletbeli tarisznyákba. Miután a mesét kinyomtattam közel 50 példányban, összehajtogattam, s az elejére
ragasztottam egy állatképet, és javasoltam, hogy nézzenek utána a könyvtárban, mi jellemző rá.
Az Országos Könyvtári Napok programhoz a Bródy Sándor Megyei Könyvtár segítségével tudtunk csatlakozni.
Pályázatuk jóvoltából Harangozó Imre néprajzkutató, az Ipolyi Arnold Népfőiskola vezetője volt a vendégünk, aki
Magyarország szegin címmel a csángó magyarok népi hagyományairól, világképéről és hitvilágáról tartott előadást. A
néprajzkutató gyűjtőútjai során bejárta az egész Kárpát-medencét, különösen sok gyűjtőúton vett részt Erdélyben,
Moldvában és a Bánátban. Beszélt a csángó név eredetéről, jelentéséről, arról hol és hogyan élnek. Előadását érdekes és
elgondolkodtató történetekkel fűszerezte. A szomszédos településekről is érkeztek érdeklődők, s az egyik hölgy azzal a
kéréssel fordult az előadóhoz, tudna-e segíteni neki abban, hogy csángó magyar családdal kapcsolatba kerüljön.
Harangozó Imre a keresztszülő programot javasolta, melynek részleteit már én kerestem meg, s továbbítottam az
információkat a kérőnek.
Vadásziné Varga Éva, Feldebrő
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Hírek, információk
2013. január 1-jétől lép hatályba - módosították a 1997. évi CXL. törvényt
2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról
Részletek a módosított törvényből…
13. § A Kultv. 55. § (1) bekezdése a következő f)-j) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtár alapfeladatai:)
„f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó
tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő
információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez.”…
17. § A Kultv. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe
vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató
helyet működtet…
18. § A Kultv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl állami feladatként
a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével
kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
h) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató
helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
k) ellátja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat.”
19. § A Kultv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § A tizentötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári
ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai
vagy jelentős gazdálkodási előnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos
intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.”…

Pályázati eredmények
TÁMOP EREDMÉNYEK Heves megyében
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz pályázaton nyertes települési
könyvtáraink:
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, Eger
Tudásdepó-Expressz" Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
Heves megyében”
29 999 985
"Tudásdepó-Expressz" – „Nyisd ki a világot!”  országos könyvtári szolgáltatások bővítése,
fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében

46 749 988
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„Tudásdepó-Expressz"- „Hevestéka”A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében
48 734 696
" Tudásdepó-Expressz” – „Sulitéka” - a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában"
29 137 490
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, Erdőtelek
„Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében, Erdőtelek
16 706 068
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, Eger
„Tudásdepó-Expressz"- Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumának
szolgáltatásfejlesztése
47 599 555
SZÉCHENYI ZSIGMOND KÖNYVTÁR, Hatvan
„Tudásdepó-Expressz"- A Széchenyi Zsigmond Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a hagyományos és nem
hagyományos képzési formák erősítésének érdekében
30 959 358

TIOP EREDMÉNYEK Heves megyében
Település
Aldebrő Községi
Önkormányzat

Támogatás (Ft)
7 993 700

Apc Községi Önkormányzat

6 600 000

Atkár Községi Önkormányzat

7 997 050

Boconád Községi
Önkormányzat
Erdőtelek Községi
Önkormányzat
Fáy András Általános Iskola
Parád
Felsőtárkány Község
Önkormányzata
Gyöngyöshalász Községi
Önkormányzat

7 044 750
7 999 359
5 500 000
6 999 051
7 999 482

Település

Támogatás (Ft)

Hort Községi önkormányzat
Kál Nagyközségi
Önkormányzat
Kompolt Községi
Önkormányzat
Recsk Nagyközségi
Önkormányzat
Tarnabod Községi
Önkormányzat
Tarnalelesz Községi
Önkormányzat
Visonta Községi
Önkormányzat
Zagyvaszántó Községi
Önkormányzat

8 000 000
8 000 000
7 956 550
8 000 000
8 000 000
7 373 050
7 373 050
8 000 000

CORVINA adatbázis építéssel kapcsolatos információ kérhető:
Retrospektív konverzióval kapcsolatos információk
Komlóné Szabó Ágnes
szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576
ACQ modul, érkeztetés
Molnár Krisztina
mkriszti@brody.iif.hu; 36/517-575

Új könyvek feldolgozása, besorolási adatok
Palicz Zsuzsanna
palisa@brody.iif.hu; 36/517-575
JAVA problémák, felhasználói név, jelszó
Vas Gábor Tamás
vasgt@brody.iif.hu; 36/516-632/128 mell.

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe
Kiszállítással kapcsolatos információk
Kulcsárné Király Mária
mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/516-632/133 mellék, 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; 30/500-9443

Folyóirat reklamáció
Varga Zita
mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575
Könyvtárközi kölcsönzés
Veresné Lefler Katalin
hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu
36/516-632/126 mell.
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