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kitüntetések
KÖZÖSSÉGI MUNKÁNKAT
DÍJAZTÁK
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár újabb
komoly kitüntetésben részesült: az Informatikai és
Könyvtári Szövetség az intézmény kiemelkedő munkájának elismeréseként A könyvtárügyért kitüntetést adományozta a megyei könyvtárnak.
Az elismerés azért is
nagyon megtisztelő a
könyvtárnak, mivel ezzel azt a közösségi munkát is díjazták, amelyet
önként, hivatás- és kötelességtudatból végeznek a könyvtár munkatársai, például akkor,
amikor más könyvtárak
kollektíváját fogadják,
és bemutatják nekik a
Bródy Sándor Könyvtár
működését.

Kik kaphatják meg A könyvtárügyért kitüntetést?
A számos megyei, városi és szakkönyvtárat tömörítő
szakmai szervezet évente díjazza mindazokat a szakembereket, illetve intézményeket, akik és amelyek
munkásságukkal előmozdítják a könyvtárszakma
fejlődését, valamint a tudás- és információmenedzsment innovatív eszközeinek alkalmazásával
lehetővé teszik az olvasók igényeinek mind hatékonyabb kiszolgálását.

BÜSZKESÉGÜNK,
LUZSI MARGÓ

A Magyar Kultúra Napján, a kultúra területén nyújtott
kiemelkedő tevékenységéért Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat
adományozott Luzsi Margit gyermekkönyvtáros,
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
osztályvezetője részére.
Luzsi Margit 1976-tól dolgozik könyvtárosként
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában, ahol 2008-ban osztályvezetői megbízást kapott. Az elmúlt 42 év alatt a könyvtárosi munka minden területét megismerte, gyakorolta.
Olyan ötleteket valósított meg, amelyek a gyermekek
olvasásra nevelésében, a mesék világának újrateremtésében országosan egyedülállók. 34 éve
szervezi a „Sátorfalva” olvasó-közösségi tábort, a
Manó Könyvek Kiadó „Mesélj nekem!” sorozatának
szerkesztője. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben ő valósította meg Kelet-Közép-Európa
egyedülálló meseprogramját, melynek keretén belül
a női fogvatartottaknak tart mesefoglalkozásokat,
ezzel segítve a szabadségvesztésre ítéltek társadalomba történő visszailleszkedését. Ezzel a programmal országos hírnevet szerzett az intézetnek és a
könyvtárnak is.
Több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréséhez
szívből gratulálunk!
Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap
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HMKN, AVAGY A HEVES MEGYEI
KÖNYVTÁROSOK NAPJA 1.0
KISNÁNA
„A gyermekkönyvtári módszertani műhely tagjai elképzeltek
egy ünnepet, a Heves Megyei
Könyvtárosok
Napját.
Ahol
megünnepeljük azt, hogy számos
nehézség ellenére megyénkben
könyvtárosként jelenlétünk erőteljes, innovatív és értékőrző.
Ahol
megünnepeljük,
hogy
összetartozunk, támogatjuk, segítjük és inspiráljuk
egymást. És ahol megünnepeljük, hogy szeretünk
örvendezni és lazítani, s ezt nem is titkoljuk.”
A tavalyi év utolsó DIS-KURZUS-án kezdtünk el ötletelni: milyen formában, hol és mit csináljunk majd
azon a napon! Záporoztak a javaslatok, merültek
fel és buktak alá ötletek. Komoly szakmai- és laza
szabadidős programok, kirándulás, esetlegesen
„ottalvós” ünneplés – ezekből kristályosodott ki végül
az első HMKN (Heves Megyei Könyvtárosok Napja).
2019. május 27-én, hétfőn útra keltünk. Cél a kisnánai
vár, a Mátra egyik kiemelkedő látványossága volt. A
buszról leszállva egyből elénk tárult a vár és gyönyörű
környezete. Az égiek kegyesek voltak hozzánk, egész
nap elkerült bennünket az eső.
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor
Könyvtár igazgató asszonya és Paulenka László,
Kisnána polgármestere köszöntői után Dániel
András író, illusztrátor gyermekkönyvtörténeti előadását hallgathattuk meg a látogató központban.
Ezután a vár különböző tereiben múltidéző workshopok résztvevőiként alkotómunkába kezdtünk:
• középkori játékokat és táncokat tanultunk
Szécsényi Orsolyával,
• a kalligrafikus művészi írást gyakoroltuk Bálintné
Fadgyas Eszterrel,
• iniciálékat festettünk Krausz Petrával,

• könyvet fűztünk és kötöttünk bőrbe Kovács
Katalinnal
• és a kolostorosok tudásába is bepillantást
nyerhettünk
a
gyógynövények,
gyógyteák
használatáról Kulcsárné Király Máriával.
Mindenki megkereste és megtalálta a helyét: ügyes kezek
alkottak, készültek a könyvek,
iniciálék, felcsendült a középkori
zene, perdült a tánc, illatoztak a
jóízű gyógyteák. Óriási sikerélményként éltem meg első
bőrkötéses „könyvem” elkészítését, amire nagyon büszke
vagyok!
Gyorsan eltelt a délelőtt, a finom gulyásleves és
sztrapacska már várt minket egy hangulatos sátorban.
Az ebéd elfogyasztása után a középkori piactérre
érkeztünk, ahol a saját készítésű portékáinkat tudtuk
eladni, és a többiek keze munkáját megvásárolni
egy-két fabatkáért. A bőséges kínálatban voltak
kézműves alkotások (képek, textil munkák, fülbevalók,
ajándéktárgyak), saját készítésű lekvárok, befőttek,
kenyerek, aszalványok, de került ide a kiskertekből
virág és friss gyümölcs is. Senki sem mondhatja, hogy
amit hozott, egy fabatkát sem ért, hiszen megkértük
és megfizettük az árát minden terméknek.
Délután átsétáltunk a kisnánai könyvtárba, ami a várral
szemben, egy szlovák stílusú parasztházban található.
Gondolom, sokunk elképzelte, milyen jó lehet ebben
a különleges hangulatú könyvtárban könyvtárosként
dolgozni. A helyi tájházat is meglátogattuk, ami
kellemes, ismerős emlékeket idézett fel bennünk.
Köszönöm a Heves megyei könyvtárosok, résztvevők
nevében a szervezést, a szuper programokat, a finom
ebédet és azt, hogy első – de remélhetően nem
utolsó – alkalommal ilyen szép környezetben, együtt
ünnepelhettük meg a szakmánkat, és azt, hogy egy
ilyen jó közösséghez tartozunk!

VOJTEKOVSZKINÉ BÓTA KATALIN,
MAKLÁR

5

HMKN, AVAGY A HEVES MEGYEI
KÖNYVTÁROSOK NAPJA 1.0
KISNÁNA
2019.05.27.

„Szuper volt, nagyon jól éreztem
magam! Köszönöm!”

„Jó közétek tartozni!”

„Nagyszerű kezdeményezés!
Így a KSZR könyvtárosok is
megismerkedhetnek más
könyvtárakban dolgozó kollégákkal.
Külön öröm a mindig jól átgondolt
program, a meghívott vendégek és
a nagyszerű helyszín.
Köszönet érte, várjuk a folytatást!”

Fotók: Krizsóné Kakuk Éva és Kulcsár Kitti
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Könyvtár - Kommunikáció - Internet. E három téma
köré épület fel 2019-ben a 20. évét ünneplő
magyarországi fesztivál, az Internet Fiesta. A programsorozathoz országszerte idén is több száz intézmény csatlakozott 2019. március 21 és 28. között.
Mint megannyi éve, a Bródy Sándor Könyvtár
2019-ben is számos programmal készült ez idő
alatt az olvasóknak, amelyből sem az egriek, sem a
környékbeliek, sem a megyebeliek nem maradtak ki.

A hét folyamán HEVESTÉKA könyvtárosainkat és
a települések lakosait egy különleges játékra
hívtuk: az Internet Fiesta jubileumi évfordulójára
és Ady Endre halálának 100. évfordulójára való
tekintettel korszakalkotó költőnkre emlékezve
készítettünk egy kvízt, amelyben Ady életének
néhány momentumát és híres verseit vettük sorra.
Ikonokból építettük fel híres verseinek címeit,
amelyeket ábrák alapján kellett kitalálni. Néhány
verse pedig szófelhőben született újjá, ahol a felhő
alakja és felbukkanó szavak igyekeztek rávezetni
a megfejtésre. Az Ady-kvízt bárki kitölthette számítógépről vagy okostelefonról, a könyvtárban, vagy
a link ill. a QR-kód birtokában akár otthonról is.
A hibátlan megfejtést beküldő játékosaink közül
40 szerencsés kirándulást nyer Ady Endre életének
egyik meghatározó helyszínére, Nagyváradra – ahol
megtekintjük majd a város egyéb nevezetességei
mellett az Ady Endre Múzeumot is. A kirándulás
időpontját sajnos el kellett halasztanunk őszre, mert
a nagyváradi múzeumban is felújítási munkálatok
folynak.

Március 27-én egy rövid képzést hirdettünk a
HEVESTÉKA kollégáinknak eKÉPpen címmel, ahol
Pádár-Deák Kriszta ismertette a canva képszerkesztő
program használatát, megmutatta, hogyan tudunk
gyorsan, szuper jó plakátokat, meghívókat készíteni
és azt is, milyen egyszerű – és milyen hasznos tud
lenni – egy google űrlap készítése.
KSZR könyvtárosaink azonban nem csak résztvevők,
de szervezők is voltak ezen a héten. Saját településeiken számos érdekes programot szerveztek kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt.
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Babáknak és mamáknak könyvajánlót készítettek,
mesedélelőttöt tartottak, fiatalokat ismertettek meg
a Magyar Elektronikus Könyvtárral, a falubelieknek
a telefonos applikációk lehetőségeit mutatták be.
Az idősebbeket pedig az okoseszközökkel barátkoztatták. Barangoltak a világhálón, beszélgettek
a digitális társadalomról, gazdaságról, a digitális
felhasználóvá válásról. Megmutatták a nagyiknak
a számítógép és internet használatot, felhívták a
figyelmet a virtuális világ veszélyeire, megismerkedtek az IKT eszközökkel és okoseszközük segítségével
könyvtárukat is felfedezték.
Az Internet Fiesta programsorozathoz a HEVESTÉKA
települések mellett az önálló könyvtárak is minden
évben csatlakoznak, idén is sok érdekes előadással, foglalkozással, bemutatóval készültek a helyiek
számára.

A gyöngyösi könyvtárban netes utazást tettek a XIX.
században, a nyugdíjasokkal agykarbantartó játékot játszottak és megismerkedtek a közösségi oldalak rejtelmeivel. Hatvanban is bátran kattintottak
számítógép- és internethasználati oktatás keretében.
Hevesen többnapos volt a számítógéphasználói
tanfolyam, ahol az érdeklődők többek között
megtudhatták azt is, hogy milyen hatással van az
internet mindennapjainkba való beépülésének
az emberi kapcsolatokra. A lőrinci könyvtárban a

felnőtt olvasók hasznos weboldalakat kerestek a
világhálón, egészséget segítő digitális applikációkkal ismerkedtek meg, Csernyánszki Csaba
rendőr főhadnagytól pedig azt is megtudták,
hogy mire ajánlott odafigyelni az online világban
– a kiskamaszoknak pedig izgalmas app-partyval
készültek.
A sokszínű programok szervezéséből a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár részlegei sem
maradtak ki, több tucat érdekesebbnél érdekesebb
rendezvénnyel gazdagítottuk a Fiestát. Tiniknek
A Mágnás Elza-gyilkosság és a könyvtári adatbázisok
címmel hirdettünk olyan programot, ahol a fiatalok az
1914-ben elkövetett gyilkosság részleteinek tüzetes
megismerése után oknyomozó újságírókká válhattak.
A fantasy fiatal szerelmesei Stian Skald: Az elveszett
Aranyváros keresése regényével kapcsolatban QRkódos nyomokkal járhatták
végig a könyvtár különböző
tereit, a felnőtteket megtanítottuk a tabletek és az okostelefonok használatára, megismertettük őket az e-szolgáltatásokkal, előadást
tartottunk az adatbázisok használatáról. Az időseket a
NetHelp – alapvető informatikai ismereteket nyújtó,
és az elektronikus levelezés használatát bemutató programmal vártuk. A hét folyamán lehetőség
volt megismerkedni felhő alapú weboldalkészítő
platformmal, megmutattuk, hogy a felhasználók
hogyan tudják tudatosan és biztonságosan használni
a közösségi médiát, bemutattuk a facebook-ot, a
youtube-ot, az instagram-ot, a skype-ot és a canva-t.
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Vendégünk volt az egyik legnépszerűbb magyar
írónő, Borsa Brown és a könyvtárba betérőknek
lehetőségük volt kitölteni egy online keresztrejtvényt
is, amelyben Bródy Sándor egyik művének címét
rejtettük el.
A közel száz programon, amely az Internet Fiesta
ideje alatt valósult meg megyénkben, fejlesztettük
digitális írástudásunkat, széles körben ismertettük
meg az olvasókat az internettel, az okoseszközökkel,
adatbázisokkal és a közösségi kommunikációval.
Játszottunk, tanultunk, beszélgettünk és jól éreztük
magunkat.
S hogy mennyit változott a világ az elmúlt húsz év
alatt?
Az Internet Fiesta utolsó napján, március 28-án
megrendezett hagyományos zárókonferencián –
melyet Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke és Dr. Fodor Péter, a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója nyitott meg
– többek közt erről esett szó. Az előadások visszatekintettek az elmúlt két évtizedre, a könyvtárak
fejlődésére, az informatikai korszerűsítésekre az
aktuális tematikára épülő programokkal. Szóba
került, hogy az először 1999-ben meghirdetett
Internet Fiesta céljául az internet minél szélesebb
körben történő népszerűsítését tűzték ki. Magyarország 2000-ben csatlakozott először a nemzetközi
programsorozathoz, s rögtön az első rendezvényt
egy videokonferencián keresztül hozták létre a vidéki
és a fővárosi központok között. Majd az idő múlásával, ahogy az internet egyre inkább a mindennapi
élet részévé vált, módosítottak a kezdetben kitűzött
célon. Fő céllá a digitális írástudás fejlesztése, és a
világháló nyújtotta új lehetőségek megismertetése
vált. A 2010-es évektől kezdve minden év Internet
Fiestája preferált egy-egy területet, ami egyrészt
a könyvtárosoknak adott támpontot a programok
szervezésében, másrészt elősegítette azt, hogy ezen
az egy héten az egész országban egy tematika köré
szerveződjenek a programok.
A zárókonferencia előadásai alatt nemcsak a múltat
idéztük fel, hanem a jelen és a jövő is központi
szerepet kapott. Lengyelné dr. Molnár Tünde,
az Eszterházy Károly Egyetem, Médiainformatika

Tanszék egyetemi docense megismertetett minket a
könyvtárak kihívásaival és lehetőségeivel a XXI. században; az Abacusan Stúdió Okatatásszervező
Nonprofit Kft.-től Sugár Sára Az én könyvtáram egyik
mintaprogramját hozta el nekünk, és egy rövid videón végignézhettük a Kis herceg életre keltését legóból. A délután a jubileumi év kiemelkedő eseményeivel folytatódott, végül következtek az elismerések és ajándékcsomagok átadása. Meglepetésünkre
szolgált, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárunk is kapott két emléklapot, melyet
igazgatónőnk örömmel és büszkeséggel vett át.

2019-ben is köszönjük a minden Heves megyei
kollégának, hogy évről évre velünk tartanak, s közösen szervezünk, közösen csatlakozunk az Internet
Fiesta országos programsorozathoz!

KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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IRODALOM GOMBNYOMÁSRA
Nyomd meg a gombot, kapsz egy libacombot,
esetleg üdítőt, csokit, bank automatából jobb
esetben pénzt…
Na, de könyvet automatából?
Kérem, ez itt a 21. század! Mindannyian agyon vagyunk digitalizálva. Vajon mennyire menő, ha a téren,
buszon vagy a megállóban
nem telefont nyomkodunk,
hanem a telefonnál kicsivel nagyobb méretű zsebkönyvet lapozgatunk?
Úgy tűnik, egyre menőbb!
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a június
elején átadott könyvautomata egy hét alatt szinte
teljesen kiürült.
Hogy történhetett mindez?
Egyszer volt, hol nem volt… akarom írni, van ma egy
Sztalker elnevezésű fiatal művészekből álló csoport,
akik - főleg Vecsei H. Miklós és Grecsó Krisztián –
elgondolkoztak, megtörténhet-e az, hogy egy értékes irodalmi mű is képes legyen egy gombnyomásra az ölünkbe pottyanni. A kissé merésznek
tűnő vállalkozást siker koronázta, mert bizony szükség van a minőségi irodalomra, akár gombnyomásra is! Többek között Szabó Magda, Krúdy Gyula,
Szerb Antal, Esterházy Péter műveiből csemegézhetnek az olvasni vágyók a kínálat pedig természetesen folyamatosan bővül, változik.

Igényes irodalomról, igényes kivételezésben, mindez elérhető áron. Jól hangzik, ugye? Annak
kiváltképp örülünk, hogy végre van egy olyan
kezdeményezés, amelyben nemcsak a fővárosban,
de a vidéken élők is örömüket lelhetik.

Egerben tervezték elhelyezni az automatát, melyet
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárunk és Eger
városa lelkes támogatása mellett rövid időn belül
eljutottunk az első egyeztetésektől a könyvautomata
átadásáig.
Szívet melengető érzés, hogy az olvasás népszerűsítésének egyre több embernek, sőt egyre több
fiatalnak fontos, hiszen újra és újra rájövünk a könyv,
az olvasás értékére, fontosságára, varázslatára.

A Poket közösség is megerősít minket abban, amit
már oly régóta mondunk és hirdetünk, hogy az
olvasás nem is olyan magányos műfaj!

SZABÓ ESZTER, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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A TÖRTÉNET TE VAGY! NEGYEDJÉRE IS NAGY KÖNYVES
BEAVATÁS
Vegyünk egy könyvet, hozzá
a fantáziánkat, majd írjunk
ki magunkból minden jót és
rosszat a történetről, közben
pedig alkossunk valami maradandót az utókornak és találkozzunk írókkal, költőkkel.
Persze mindezt nem egyedül, hanem a legjobb
barátainkkal közösen otthon, az iskolában, a
szabadban vagy épp a könyvtárban. Röviden erről
szól A Nagy Könyves Beavatás. És hosszabban?
A kezdetek még 2015-re nyúlnak vissza, tavaly
pedig a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával meghirdette az olvasásnépszerűsítő kihívás negyedik évadát a középiskolás fiatalok körében. 2018. október 29-től fejest
ugrottunk a könyvek elképesztő birodalmába. Megismertük Azát a Teknősök végtelen sorából, belecsöppentünk Ambrózy báró világába, jártunk
Kenettrában, San Franciscoban és a Marson is, megtanultuk, hogy mit jelent a narkolepszia, és mindazt a
sok-sok mindent, amit egy könyv adhat nekünk.

„... mindig is imádtam olvasni, ami köztudott rólam.
Végre csinálhatok valamit teljesen önszántamból,
amit imádok. Egy életet le tudnék élni a könyvek
között, mivel úgy gondolom mindegyik hozzáad
valamicskét az ember jelleméhez, és mint kiderült, az
még többet ad, ha azokat meg is beszéljük intelligens,
vicces emberkékkel, jó barátokkal. Megtanultam
kritikus szemmel olvasni és picit az írók, írónők
fejébe látni. Megtapasztaltam, hogy milyen egy jó
közösségben vitázni egy műről, pozitív értelemben
egymás gondolatait közösen felépíteni, alakítani.
Nagyon örülök, hogy van egy verseny, ahol minden
megvalósítható és szabadon „kikreatívkodhatjuk”
magunkat.” - Pelyva Ágnes az érdi Fantastic Beastsből.
A Nagy Könyves Beavatás legizgalmasabb, legviccesebb, legfurfangosabb, leg-leg-leg-pillanatait
kétségkívül a kis könyves kalandok (3K-k) okozták.
Booktageket, Ady anagrammákat oldottunk meg,
megkerestük írói vagy épp költői névrokonainkat,
megosztottuk érzéseinket kedvenc könyvtárunkkal
kapcsolatban.
Az eltelt öt hónapot 2019. április 13-án a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárban ünnepeltük meg. A
legkreatívabb feladat különdíjat az egri Ninja Cats
szimulációs játéka kapta. A legjobb könyvajánló
különdíjat a Ceglédi Ifjúsági Könyvmolyok vitték
haza, míg a legjobb irodalmi kritika különdíj jelöltjei
közül André Aciman: Szólíts a neveden című kritika
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lett a győztes, a készítői pedig a miskolci Könyvvadászok voltak. Az összesített pontszámok alapján
a harmadik helyen az érdi Athéné Baglyai végeztek,
másodikok lettek a püspökladányi WitchReaders
csapat tagjai. A Nagy Könyves Beavatás negyedik
évadának nyertesei az érdi lányok, vagyis a Fantastic
Beasts. A díjátadók között különlegesen fontos
embereket köszönthettünk, mint például a szakmai
zsűri tagjai közül Mészöly Ágnes és L. I. Lázár
írónőket és a korábbi évadok győztes csapatait.

Végül a Magidom zenekar akusztik koncertje tette
még inkább felejthetetlenné az eredményhirdetést.
A közel fél év alatt felültünk egy könyves hullámvasútra, a végén pedig egy óriási érzelmi robbanással
értünk célba, amely örökre ott marad az emlékeink
között. Köszönjük ezt A Nagy Könyves Beavatás
fiataljainak!

CSÉPÁNYI ZOLTÁN, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

12

megyei körkép
GÓLYA HOZZA
A tiszanánai Fekete István Könyvtár és Művelődési
Ház 2019-es munkatervében olvasható egy új
kezdeményezés, amely a „Könyvkelengye” nevet
viseli.
A kezdeményezéssel a tavalyi esztendőben egy
külföldi tanulmányutam során találkoztam. Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtárban
ismertem meg a programot, amely olyannyira
megtetszett, hogy már ott helyben azon kezdtem
gondolkodni, hogyan tudnám megvalósítani saját
településünkön is. A kezdeményezés lényege,
hogy az újszülöttek egy 3 könyvből, emléklapból,
olvasójegyből, baba-mama klubos tagsági kártyából és apró ajándékokból álló csomagot kapnak,
valamint kapnak a könyvtárról egy rövid tájékoztatót is. Természetesen nem gondolom azt, hogy ezzel
a könyvcsomag átadásával valamennyi szülő minden
este olvas majd a gyermekének. De hiszem, hogy
ha könyvek vesznek bennünket körül, nagyobb az
esélye, hogy kézbe kerülnek, nézegetni fogják őket,
és előbb vagy utóbb elkezdődik az olvasás is.
„Könyvkelengye” programunk
lényege, hogy településünkön a 2019-ben született valamennyi kisbabának könyvcsomagot ajándékozunk.
Azt gondolom, az olvasóvá nevelés nem az iskolában vagy az óvodában kezdődik. Aki mese és beszélgetéshiánnyal érkezik az óvodába, abból majdnem bizonyosan nem-olvasó gyerek, majd nemolvasó felnőtt lesz. Az olvasóvá nevelés első számú
felelőse maga a szülő, aki elsősorban nem csak
azzal segítheti a folyamatot, hogy példát mutat az
olvasás és a könyvek szeretetével, tiszteletével,
hanem azzal, hogy mesél. Könyvet olvasni a
gyermekeknek azon túl, hogy remek időtöltés,
nagyon szoros lelki kapcsolat is a szülővel,ami
elengedhetetlen a kiegyensúlyozott boldog élethez. Településünkön nagyon sok a hátrányos

helyzetű család száma, ahol alig kerül a gyermek
könyv közelébe. A könyvtár egy jó lehetőség arra,
hogy az elérhetetlen és legújabb mesekönyvek is
eljussanak a gyerekekhez, de sajnos nem minden
gyermeket hoznak el a könyvtárba. Ezért tartottam
szükségesnek, hogy ha a babák születésük után
kapnak egy pár könyvből álló (2 leporelló és 1 mesekönyv) csomagot, akkor talán közelebb kerülnek
annak az esélyéhez, hogy bármikor kézbe vehetnek
egy igényes, színes kiadványt az otthonukban is.
Sok családban a nagyobb gyerekek is szívesen forgatják a könyveket, esetleg ők olvasnak vagy mutatják majd meg a kisebbeknek a könyveket.
Baba-mama klubunkhoz is már egészen korán
csatlakozhatnak az anyukák a kicsikkel, s majd ha
„kinőnek” a klubból, szinte azonnal a könyvtár
rendszeres olvasói közé pottyanhatnak.
Mindenképpen az olvasóvá nevelés, a könyvek
megszerettetése a program valódi célja. Fel kell
hívni a figyelmet, hogy milyen jó időtöltés lehet egy
igazán jó gyerekkönyv olvasása, lapozgatása, hiszen
az együtt töltött családi pillanatoknak nincs párja!
Így válhat észrevétlenül is olvasóvá a gyermek. És
mint tudjuk, csak az ember képes az olvasásra. Éljünk
hát ezzel a páratlan lehetőséggel!
A könyvkelengye csomag összeállítása 5000 Ft
összegből kivitelezhető. A program elindításában
segítségemre volt a települési önkormányzat szociális bizottsága, akik az ehhez szükséges pénzeszközt
biztosították.
Azonban a program egy fontos eleméről még
nem beszéltem. Arról, hogy mennyire jó adni! Azt
gondolom, a támogató tevékenységeknek számos
formája lehetséges. Azért fontos gyakorolnunk a jó
cselekedeteket, mert ezek azok a pillanatok, amelyek helyre tudnak billenteni abban, hogy valójában
mi is az igazán fontos érték az életünkben. Hiszem
Aranyosi Ervin sorait, miszerint:
„Csak tedd a dolgod csendesen
és szépítsd kis világod!
S meglátod álmod létre kel,
s megnő apró “virágod”.

LÁZÁR TÜNDE, TISZANÁNA
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MEGÚJULT A NOSZVAJI KÖNYVTÁR
A Nemzeti Kulturális Alap vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a noszvaji Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely szakmai eszközfejlesztésére,
korszerűsítésére. E támogatás tette lehetővé, hogy
2018 nyarán végre megújult a könyvtárunk.

Az új terekben kialakítottunk egy ifjúsági szobát, ahol
keddenként a Baba-mama kör tagjai gyűlnek össze
mondókázni. A picik örömmel veszik birtokukba a
kényelmes babzsákokat, miközben mondókáznak,
énekelnek. Van móka, kacagás – de nemcsak nekik,
hanem az anyukáknak is felüdülést jelentenek ezek az
alkalmak, hisz ekkor kicsit kimozdulnak a megszokott
hétköznapokból, megvitatják a gyermeknevelés

gondjait és örömeit egymással.
A hagyományos könyvtári programokon és
könyvtárismereti órákon túl szükség esetén helyet
adunk polgári esküvők, istentiszteletek, református
kóruspróbák, egyesületi ülések lebonyolításához is.
A KönyvtárMozi szolgáltatás is népszerű: szívesen
jönnek az előre meghirdetett filmvetítésekre a
község lakói.
Az újdonságokra, friss
olvasnivalókra kiéhezett
látogatóink nagyon várják a negyedévente cserélődő új könyveket,
amit a Bródy Sándor
Könyvtár biztosít számunkra, széles választékban. Minden korosztály válogathat kedvére
az olvasnivalók közül.
Vannak visszajáró olvasóink, főleg kisgyermekes anyukák, akik a
gyermekirodalmi sarkunkat keresik fel a legtöbbször és mesekönyveket kölcsönöznek, de a diákok is rendszeresen
betérnek egy-egy kötelező olvasmányért.

Nagy segítség számunkra, hogy az ODR portálon
keresztül is kérhetünk olyan könyveket, amelyek a mi
állományunkban nem találhatók meg. Egyre többen
veszik igénybe ezt a szolgáltatási formát is.

FEKETE ÉVA, NOSZVAJ
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Manók a könyvtárban

E’MESE VÁR FELKEREKEDŐ
könyv-, könyvtár és olvasásnépszerűsítő programsorozat
sulikezdő ovisoknak

„Nagyvisnyón vándoroltak
a memóriakártyák,
megismerkedtünk az eszkimó
puszival és az őzikepuszival, majd
bebizonyítottuk, hogy milyen jó is
a könyvtárban játszani.”
Nagyvisnyó - 1. próba

„Vidám ismerkedés,
bemutatkozás után
mondókázással kezdődött
a program, amit nagyon
élveztek a gyerkőcök. …
A mesélőt úgy körbevették az
apróságok, hogy már alig látta
olvasni a könyvet. Csak úgy
csüngtek rajta a gyerekek.”
Boconád - 1. próba

„Végül elérkezett a várva várt
harmadik próba. A gyerekek
megérkeztek az E’mese vár
birodalmába. ... Így volt, mese volt,
talán igaz se volt.”
Tarnaméra - 3. próba

„Ma, a boldogság világnapján nem is
lehettek volna ennél boldogabbak az
itt lévő gyerekek.”
Boconád - 3. próba

„Minden mese tanulságos volt.”
Vámosgyörk - 3. próba

„Elérkeztünk az E’mese vár
3. fordulójához. Vidám
hangulatú foglalkozás
keretében a gyerekek
elkészítették a saját
mesekönyvüket. Itt és most
ők voltak a meseírók.”
Szilvásvárad - 3. próba

A próbák
A játékban vagány, merész és
izgalmas próbákon haladtak
végig a gyerekek, és
megmutathatták, milyen jók a
bütykölésben, barkácsolásban,
rajzolásban és a különféle
játékokban.

Az E’mese vár - Felkerekedő:
Mese, játék, könyvtári parti. Élmény, alkotás,
kortárs irodalom. Feledhetetlen alkalmak, közös
mókázás, csapatmunka. És... nagycsoportosok.
Mi a közös ezekben a szavakban?
Az E’mese vár - Felkerekedő!
A megye 32 KSZR könyvtárosa vágott neki az
iskolakezdés előtt álló nagycsoportosokkal az
E’mese vár - Felkerekedő első próbájának.

„Kicsit szomorúan, de
bízva a mihamarabbi

viszontlátás
reményében kezdtünk
neki a foglalkozásnak...
”
Vámosgyörk
3. próba

A próbák menete:
1. próba: Manók a könyvtárban
2. próba: Hóbelebanc
3. próba: A mi mesénk

Fontosnak tartjuk a könyvtár és az óvoda
kapcsolatának rendszeressé tételét, valamint
azt, hogy mind a gyermekek, mind a szülők,
mind az óvodapedagógusok megismerkedjenek
a kortárs gyermekirodalom értékeivel. Ezért is
építettük az új E’mese vár tematikáját a kortárs
gyermekirodalomra és a nagycsoportos
óvodások igényeire.
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A BOLDOGI KÖNYVTÁR,
INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
PROGRAMJAI
2019. január 21. - A magyar kultúra napja
Délelőtt a magyar kultúra napján a Bródy Sándor
Könyvtár Hevestéka csoportjának jóvoltából az
óvodásokat és az alsó tagozatos iskolásokat örvendeztettük meg a Babszem Jankó Gyermekszínház,
Bömbi az északi sarkon című bábelőadásával. Délután író-olvasó találkozón volt vendégünk Zsákai
Piroska, egykori hortobágyi internált, nyugdíjas
tanár. A Kaptam egy világot című kötetét mutatta be
és mesélt a XX. század egyik legkegyetlenebb diktatúrája által okozott traumákról, az ott átélt eseményekről, ottani életük mindennapjairól. A programon
felnőttek és 7-8. osztályos tanulók is részt vettek.

2019. március 8. – Nőnapi mozi a könyvtárban!
Boldog – nemcsak egy állapot, hanem településünk
neve is. A legelső hangos filmek egyike is itt,
a helyiekkel készült. A francia Osso filmgyár
munkatársai itt kezdték el forgatni, a „Tavaszi Zápor”
című alkotást, melyhez 350 helyi statisztára is szükség volt. A film főszereplője, az európai hírű színésznő Annabella egyszercsak a boldogi kocsmában
találja magát magányos, kiszolgáltatott cselédlányként, akinek házasságon kívüli gyermeke születik.
A francia sztár a felvételekhez boldogi viseletet
kapott. Egyedi készítésű lyukhímzett kendőt a
nyakába es egy páratlan blúzt – úgynevezett
bőfélingget – papírkeménységűre vasalt bő

vállrésszel. Összetéveszthetetlenül boldogi lett...
Délután a KönyvtárMozit az iskolásokkal folytattuk
tovább. Felső tagozatosaink a Doja, a cigány tündér
c. népmesét nézték meg.

2019. március 20. – Boldogság Világnapja
Könyvtárunk is csatlakozott a Bródy Sándor Könyvtár
felhíváshoz és egy könyvtári óra keretében boldogság órára vártuk a felsős tagozatos gyerekeket.
Célunk volt segítséget adni a kamaszoknak, hogy
könnyebben tudjanak szembenézni az őket
érő kihívásokkal, képesek legyenek megbírkózni
a nehézségeikkel és optimistábbak, kiegyensúlyozottabbak legyenek. Különböző játékok keretében csoportokra bontva oldottak meg különböző
feladatokat, amelyek a pozitív gondolkodással
voltak kapcsolatosak – jó cselekedetek gyakorlása,
örömtevékenységek, pozitív rövidtávú célok kitűzése, derűlátó idézetek keresése stb. Olyan könyveket kutattunk fel a könyvtárban, melyek érzelmileg
feltöltenek minket. A boldogságórát meditációval
zártuk és mindenki írhatott, rajzolhatott a „Boldogság
Falra”. A többi olvasónkat is megleptük aznap: “Pozitív
gondolatok – Vegyél egyet!” szmájlikat osztogattunk
és helyeztünk el könyvtárunk falára.
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2019. április 9-én és 12-én könyvtári órát
tartottunk 5. és 6. osztályos tanulóknak Legyél Te is
gyerekkönyvtáros címmel. A gyerekek a foglalkozás
keretében megismerkedtek a könyvtár állományával,
szolgáltatásaival, megtanultak önállóan tájékozódni
a polcok között. Különböző feladatok megoldása
után érdemelte ki a legjobban teljesítő diák a
„Legügyesebb Gyermekkönyvtáros” címet.
2019. április 11. – Posztolj verset az utcára!
A Berecz Antal Általános Iskola tanárai és
diákjai a könyvtár munkatársaival karöltve a magyar
költészet napja alkalmából elárasztották a település
szabad felületeit kedvenc verseikkel. Ezúton
köszönjük az iskolának az aktív és kreatív részvételt!
2019. május 6. – Kiállításmegnyitó
A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás” projekt keretein belül „Miért jó itt élni”
címmel fotópályázatot hirdettünk. Kíváncsiak voltunk, hogy közösségünkben mi számít értéknek, mi
az, amiért az emberek szeretnek itt élni, miben látják
meg a szépséget. Kiállítási anyagunk meggyőzően
tükrözte a lakosság elköteleződését a környéken
egyedülálló helyi hagyományok és a színpompás
népviselet iránt. A boldogiak gazdag örökségüket
mai napig hűen őrzik és adják át a következő
generációknak.

EGÉSZSÉGKLUB KISKÖRÉN

Kiállításunk a Közösségek Hete első napján 2019.
május 6-án 11.00-kor nyílt meg, amely alkalomra
a helyi Csicsergő Óvoda csemetéi népdalokkal
készültek.

A kiskörei könyvtár évek óta
különböző programoknak ad
otthon: baba-mama klub,
népdal csoportok, előadássorozatok óvodásoknak és
iskolásoknak, egészségügyi
szűrések, szépségtanácsadói
tréningek, és itt működik
a falugazdász, az erdőbirtokosság és a város
ügyvédjének irodája is.
A sok érdekes rendezvénysorozatból most egyet
emelek ki: az egészségklubot.
A klub 2019-ben alakult egy dietetikusa kezdeményezésére. A cél az volt, hogy a kiskörei lakosok
minél jobban megismerkedjenek az egészséges
életmóddal. A klub tagjai kéthetente gyűlnek össze
a könyvtárban: hol kisebb, hol nagyobb létszámmal.
Az első alkalommal egy ismerkedős délelőttöt
tartottunk, a második alkalomra már egy salátabemutatóval készültünk. A harmadik egészségklubon
egy, a befőzéssel kapcsolatos előadást hallgattunk
meg, ahol megtudtuk, hogyan kell befőzni cukor és
tartósítószer nélkül. A következő alkalommal pedig
tovább bővítjük ismereteinket, és a téma a diabétesz
és diabetikus életmód lesz.
Az egészségklub témája mindig a hallgatóság
igényei szerint alakul. Mára már egy barátságos kis
csapat alakult ki, ennek köszönhetően megnőtt a
könyvtárba járó emberek létszáma. Egyre nagyobb
örömmel érkezik hozzánk az idősebb korosztály is.
Közösségi oldalunk is folyamatosan bővül, ahol
minden rendezvényünkről közzétesszük az információkat.
A nyár folyamán most is tervezzük az olvasótábort az
alsó tagozatos gyerkőcöknek. Kézműves foglalkozásokat, sportolási lehetőséget, szabadtéri játékokat
és mesedélutánokat szervezünk nekik. Emellett
megtanulhatják a könyvtárhasználat szabá-lyait és
jobban megismerkedhetnek könyvtárunkkal is.

BARÓCSI BARBARA, BOLDOG

ZSÓDI TIFANI, KISKÖRE
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KINCSESLÁDA „AZ ÉN
KÖNYVTÁRAM” PROJEKT OLDALÁN

A HÉTMÉRFÖLDES CSIZMA
UTAZÁSAI

Könyvtáros munkánk egyik legszebb és leghálásabb
területe a gyermekfoglalkozások tervezése és tartása. Ezekhez eddig is sok jó ötletet gyűjthettetek a
DIS-KURZUS módszertani képzéseken, valamint
a KSZR-programok keretében hozzátok látogató
kollégák csoportfoglalkozásain. Most egy remek
adatbázist szeretnénk figyelmetekbe ajánlani, melyben „Az én könyvtáram” projekt keretében kifejlesztett és kipróbált 90 mintaprogram részletes ismertetése érhető el.
Ezek a leírások tematikájukban rendkívül széles
spektrumot ölelnek föl, s olyan izgalmas területekhez
is kapcsolódnak, mint például a robotika, vagy a
programozás – természetesen mindvégig kapcsolódva a könyvekhez, hiszen a projekt elsődleges célja
az olvasás megszerettetése.
Kíváncsiaknak csak néhány érdekes foglalkozáscím:
• Ismeretszerzés posztótechnikával
• Rumini Kupa könyves kalandok Berg Judit: Rumini
c. meseregénye nyomán
• Védd magad! Önvédelem a neten
• Védd az állatokat! Táblajáték
• Önként vakon - Ismerkedés a könyvtárral látássérült olvasóink szemüvegén keresztül
• Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock
Holmes!
• Könyvtári Kvíz Show-k, ki-mit tud Mátyás királyról

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
című országos program könyvtári projektje „Az
én könyvtáram” címen valósul meg. E szakmai
projekt keretében én „A hétmérföldes csizma
utasai” – drámajáték a könyvtárban c. mintaprogram
kipróbálására kaptam lehetőséget. A fejlesztő –
Nagy Marianna Zsuzsanna – szándékai szerint a
program a könyvtárhasználat és a szövegértés
erősítését, a tananyag interaktív, játékos, élményközpontú elmélyítését célozza.
Maga a program két modult tartalmaz: az első
célcsoportja az óvodás korosztály, míg a második
a kisiskolásokat vonja be a játékba. Én ez utóbbit
választottam.
A drámajáték könyvtári környezetben való megvalósítása több szempontból is kihívást jelentett
nekem. Mivel ezirányú végzettséggel nem rendelkezem, és a könyvtárosi gyakorlatom is viszonylag
új keletű, ezért az egyébként lépésről lépésre
kidolgozott és tökéletesen használható forgatókönyv
mellett hagyatkoznom kellett az ösztönös figyelemfelkeltő- és fenntartó, valamint probléma- és
konfliktusmegoldó készségeimre.
A csapatom az iskolai programokból aznap
kimaradt – problémás, túlkoros, gyermekotthonos –
gyerekekből, 14 fiúból és egy lányból verbuválódott.
Az első gyors rémületem után – ki lesz itt a királylány?
– azonban meglepően gyorsan és zökkenőmentesen
léptük át a profán hétköznapokat a mesék világától
elválasztó küszöböt. A beugró feladatok, a mese
fogalmainak és szereplőinek megnevezése és kiválogatása után a gyerekek a lehető legnagyobb természetességgel lettek az általam irányított mesei
kalandok és fordulatok részesei. Együtt vettük
vállunkra a tarisznyát, sütöttünk hamuba sült pogácsát, vándoroltunk énekszóval és tértünk nyugovóra a sűrű sötét erdőben. Egymást segítve sikerült
a tengert is szétválasztani, a sárkányt legyőzni,
a királylányt megmenteni és az öreg királyhoz
hazavezetni. Egy-két nehezebb pillanattól eltekintve

Jó szívvel ajánljuk nektek e programok kipróbálását
és adaptálását saját könyvtáratok lehetőségeire.
Ebben a hatalmas adatbázisban seregnyi jó ötletre
és inspirációra bukkanhattok. Böngésszétek, használjátok, hasznosítsátok, s kérjük, jelezzétek nekünk,
ha bármelyiket is megvalósítottátok.
Várjuk beszámolóitokat az fmarta@brody.iif.hu és a
paueri@brody.iif.hu e-mail címekre. Köszönjük!
Az adatbázis elérhető itt:
http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes

PAUER ERIKA, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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– amikor hangot kapott a kamaszos dac, illetve
hogy cikinek tartották a kicsikkel való játékot – úgy
gondolom, hogy sikerült ezzel az interaktivitásra
és élményközpontúságra építő programmal még
azokat a gyerekeket is bevonni a közös gondolkodásba, játékba és együtt-működésbe, akik
látszólag már kinőttek a mesék varázsvilágából.
Az iskolaitól eltérő barátságosabb, otthonosabb
könyvtári környezet és a programot lezáró élőszavas
mesemondás egyaránt segítette a feszültségek
leküzdését, a gátak feloldását, a pozitív belső élmény
kialakulását.

A foglalkozás végén mi is felépítettük saját várkastélyunkat, ahonnan kiűztük a gumicukor szellemeket… A következő hónapban az ókori Egyiptomba
repültünk vissza a varázslatos Csodakunyhó
segítségével. Itt a Múmiák nyomába (3. kötet)
eredtünk. Hupetit, a valaha élt szépséges uralkodó
fáraónőt segítettük át az új élet folyóján, miközben
piramist építettünk, hieroglifákat fejtettünk meg
és megkerestük a könyvtárunk könyvespolcain
rejtélyesen megbújó Holtak Könyvét…

NAGY GYÖNGYVÉR, BÉLAPÁTFALVA

CSODAKUNYHÓ AZ ÉN
KÖNYVTÁRAMBAN

- amikor az álmok tényleg valóra válnak
„Én mindig eltévedek a könyvtárban. … Nem számít,
hányszor jártam már ott. Sőt, azt hiszem, minél többet
járok oda, annál többször tévedek el. Mintha a
könyvtár ismerne, és új átjárókat nyitna meg előttem.”
(Rainbow Rowell)
Így történt ez 2019. tavaszán is, amikor a Felsőtárkányi Könyvtár valóban egy újabb titokzatos
átjárót nyitott meg előttem… Az én könyvtáram
projekt kutatási tervéhez (3. szakaszához) érve, újra
kiválasztották a könyvtárunkat, a mintaprogram teljes
kipróbálásának követésére. A varázsmesénk tehát
tovább folytatódott…
Áprilisban befejeztük az általános iskola 3. osztályos
tanulóival, a Mary Pope Osborne: Lovagok között
című könyvét (a sorozat 2. kötetét), amely a középkori Angliába, a lovagok korába repített vissza
bennünket. Hirtelen egy
várkastély varázslatos fogadótermében találhattuk
magunkat, ahol éppen
egy hatalmas ünnepséget
tartottak…

Május utolsó hetén a Kalózok hajóján (a sorozat 4. kötetében) találtuk magunkat, amely
egy bálna alakú lakatlan szigeten kötött ki.
A hajón lévő félelmetes kalózok – a hajó egykori
kapitányának, Csont kapitánynak a megbízásából
- Kölyök kapitány rég elásott kincsét keresték a
szigeten. Azt, hogy hol lehetett a titokzatos rejtekhely és a kincsekkel teli ládika, valamint az azt lezárt
lakatot nyitó kulcs, (a feladatok helyes megoldása
után) csak mi tudhattuk…
A júniusra tervezett Nindzsák éjszakája című könyv
(sorozat 5. kötetének) feldolgozása sajnos betegség
miatt elmaradt. A jó hír, hogy a következő tanévben,
szeptemberben folytatjuk!
Megtanuljuk a nindzsák titkos mesterségét; elutazunk Dél-Amerika trópusi esőerdőjének legmélyére (6. kötet: Őserdő Mélyén); - remélhetőleg a
forró nyárból - ellátogatunk majd a jégkorszakbeli
gyapjas mamutok korába (7. kötet: A kardfogú tigris
birodalma); és talán vissza is repülünk a jövőbe:
hiszen kalandos utazást teszünk a Holdra is (8. kötet:
Kaland a Holdon).

NAGYNÉ FARKAS ANITA, FELSŐTÁRKÁNY
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Pályázati információk és MKe taggyÜlés
MKE TISZTÚJÍTÓ TAGGYŰLÉS

Önkormányzat
neve

2019. évi
támogatás

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

396 000 Ft

Erdőtelek Község
Önkormányzata

450 000 Ft

Füzesabony Város
Önkormányzata

790 000 Ft

Gyöngyös Város
Önkormányzata
Gyöngyösoroszi Község
Önkormányzata

2 032 000 Ft
192 000 Ft

Hatvan Város
Önkomrányzata

2 657 000 Ft

Heves Város
Önkormányzata

280 000 Ft

Hort Nagyközség
Önkormányzata

91 000 Ft

Markaz Község
Önkormányzata

198 000 Ft

Pétervására Város
Önkormányzata

154 000 Ft

Szihalom Község
Önkormányzata

288 000 Ft

Tiszanána Község
Önkormányzata

143 000 Ft

Verpelét Város
Önkormányzata

385 000 Ft

Visonta Község
Önkormányzata

208 000 Ft

Az MKE Heves Megyei
Szervezete 2019. március
11-én tartotta tisztújító taggyűlését, amely tagjaink
nagyszámú részvételének
köszönhetően eredményesen zárult, minden leadott szavazat érvényes volt,
ezért felállhatott a megújult vezetőség.
Ezúton is köszönjük a Választási bizottság munkáját,
amiért ilyen gördülékenyen levezette a tisztújító
taggyűlést és az azt megelőző jelölést.
A vezetőségi tagok a 2019-2023-as ciklusban:
Elnök: Bodor Katalin
Titkár: Verle Ágnes
Vezetőségi tagok:
Sinkovits Erika
Varga Lászlóné
Novotnyiné Baláti Judit
Csépányi Zoltán
Ellenőrző bizottságI elnök: Sohajdáné Bajnok Katalin
Ellenőrző bizottság:
Pauer Erika
Kovács Attila
A Könyvtári Tanácsba képviselőnek, az előző évek
gyakorlatához hasonlóan, a Szervezet elnökét,
tehát Bodor Katalint választották meg tagjaink. A
szavazáson készült jegyzőkönyvet szervezetünk
honlapjáról érhetik el. A Heves Megyei szervezet
négyéves munkájáról készült prezentációt szintén
honlapunkon tekinthető meg.
A vezetőség összes tagja nevében köszönjük a
tagjaink megtisztelő bizalmát, igyekszünk a jövőben
is megfelelni ennek. A megválasztott vezetőségi
tagoknak sok szeretettel gratulálunk és örömmel
várjuk a közös munkát velük.

BODOR KATALIN ÉS VERLE ÁGNES,
MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET

21

Az mke heves megyei szervezet hírei
MÚZEUMI SÉTÁK BUDAPESTEN:
BESZÁMOLÓ AZ MKE HEVES
MEGYEI SZERVEZETÉNEK SZAKMAI
KIRÁNDULÁSÁRÓL
2019. május 2-án Budapestre látogatott az MKE
Heves Megyei Szervezete. Ez alkalommal „Múzeumi
séták Budapesten” címmel szerveztük szakmai kirándulásunkat, amelyre a megye több intézményéből is jelentkeztek munkatársaink.

A kirándulás első állomása a nemrégiben felújított
Szépművészeti Múzeum volt, ahol az egyesületi
tagkártyánkkal ingyenesen tekinthettük meg
a múzeum kiállításait. Elsőként a Barokk és a
Reneszánsz Csarnokot néztük meg, és a felújítás
után újra látogatható Román csarnokról hallottunk
érdekességeket. A magyar barokk kiállításhoz
tárlatvezetést is kértünk, és kísérőnk magas szakmai
színvonalú előadása egészítette ki a csodálatos
képzőművészeti kiállítást. Június 30-ig látogatható a
„A test diadala. Michelangelo és a 16. századi itáliai
rajzművészet” c. időszaki kiállítás, melyet szintén
körbejártunk. A Szépművészeti Múzeum kiállításaira
érdemes akár egy egész napot is rászánni, az ókortól kezdve az újabb korok képzőművészeti alkotásait
csodálatos környezetben tekinthetjük meg.

Második állomásunk a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz
tartozó Ady Endre
Emlékmúzeum volt,
a Veres Pálné utcában. Az emlékmúzeumot híres költőnk
egykori lakásában
rendezték be. A PIM
egyik munkatársától
itt egy igen élvezetes előadást hallgattunk meg Adyról, Lédáról
illetve megtudtuk azt is, hogyan kezdődött
Csinszka kapcsolata a költővel. A Petőfi Irodalmi
Múzeum és az Ady Emlékmúzeum látogatása
szintén
ingyenes
érvényes
MKE-tagkártyával
rendelkezőknek. Érdemes akár önállóan vagy
barátokkal, családdal is ellátogatni a PIM-be, ahol
mindig érdekes, interaktív kiállítások várják a látogatókat.
Budapesti látogatásunk kései ebéddel zárult,
az Építészpince nevű hangulatos étteremben, a
múzeumtól nem messze, az Ötpacsirta utcában. Kora
esti órákban értünk haza Egerbe, eltelve egy szép
nap emlékeivel és a közös élményekkel.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez bármikor
lehet csatlakozni, ebben a helyi szervezet nyújt
segítséget. A csatlakozással kapcsolatban Bodor
Katalin egyesületi elnök és Verle Ágnes titkár nyújt
bővebb tájékoztatást az mkeheves@gmail.com email
címen, vagy a 06-36/516-632 telefonszámon.

VERLE ÁGNES, MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET
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statisztika és a nagy könyves költözTETés
A 2018. ÉV STATISZTIKÁJA

NAGY KÖNYVES KÖLTÖZTETÉS
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a nagy könyves költözTETés
NAGY KÖNYVES KÖLTÖZTETÉS, AVAGY HOGY LESZ A 16-BÓL 12?

Bródy Sándor Könyvtár épületét, a Nagypréposti
palotát a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében 2019. nyarától kezdődően újítja
fel Eger MJV Önkormányzata. A munkálatok idejére
intézményünk az egykori Helyőrségi Művelődési
Otthon épületébe költözik.
A felújítási munka érintette a Zenei és idegen
nyelvi részlegünket is. Ennek köszönhetően ez a
gyűjtemény idén áprilisban beolvadt a Központi
könyvtár állományába.
Az április óta tartó folyamat záró fázisában 2019.
június 21-én, pénteken 10 órától kézről kézre adva
indítottuk útjukra a könyveket új helyükre, a Kossuth
L. u. 12. szám alá.
Az egy órán át tartó, figyelemfelhívó és környezettudatos közösségi eseményhez, a sátorfaszedéshez
bárki csatlakozhatott. Az áprilisban megkezdett
marketing munkának köszönhetően közel 300
önkéntes segítette munkánkat örömmel, melyhez a
jókedvet a Tekergő Zenekar biztosította.

SZÉCSÉNYI ORSOLYA, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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HEVESTÉKA - Tudja-e? Hasznos információk mindenkinek
A HEVESTÉKA KSZR információk összegyűjtve megtalálhatók a Bródy Sándor Könyvtár honlapján:
http://www.brody.iif.hu/hu/hevesteka

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár átvállalja a KSZR tagkönyvtáraktól a könyvtárközi kölcsönzéssel
kölcsönzött könyvek, dokumentumok visszaküldésének postaköltségét. A postai feladáskor a csomagra a
“címzett fizeti” megjelölést kell kérni. A korábbi lehetőségek bármelyike alkalmazható továbbra is (személyes
visszahozatal, küldés a cserék alkalmával, stb.)

KÖNYVBESZERZÉS
Könyvtári szolgáltató helyeink számára – egyéni egyeztetés alapján, külön térítés nélkül, a dokumentumszolgáltatás keretén belül - beszerezzük az iskolai kötelező- és ajánlott olvasmányokat, valamint a településen
leginkább érdeklődésre számot tartó könyveket, elvégezzük a leselejtezett kötetek pótlását. Segítünk a
saját forrásból beszerezni kívánt könyvek kiválasztásában és kedvezményes beszerzésében. Valamennyit
feldolgozzuk, és könyvtári használatra alkalmasan szállítjuk ki a településre. Könyvbeszerzéssel kapcsolatos
kérdéseivel keressen Bennünket!

KÉZMŰVES ANYAGOK, IRODASZEREK
Ha szeretne rendszeresen kézműves foglalkozásokat szervezni a könyvtárban, segítünk az ehhez szükséges
anyagok beszerzésében. Ha a napi könyvtári munkához irodaszerre van szüksége, biztosítjuk az Ön számára.
Módszertani kérdések, egyéb információk

Kiszállítással kapcsolatos információk

Farkas Márta - fmarta@brody.iif.hu
36/517-575; 20/546-1826

Kulcsárné Király Mária - kulcsarm@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék

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

Ferenc Beáta - ferencbea@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék

Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
36/517-576

Czank László - czankla@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék

Programszervezés

Iskolai könyvtárakkal kapcsolatos információk

Szabó Eszter - szeszter@brody.iif.hu
36/517-576

Orsó Éva - orsoeva@brody.iif.hu
36/516-632/133 mellék

Pádár-Deák Krisztina - deakriszta@brody.iif.hu
36/517-576

Könyvtárközi kölcsönzés

Kulcsár Kitti - kkitti@brody.iif.hu
36/517-576

Veresné Lefler Katalin - hmkonyvtarkozi@ella.hu
36/516-632/126 mellék

Folyóirat reklamáció

CIRC modul használati információ

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575

Bede Adrienn - badri@brody.iif.hu
36/516-595; 20/212-9560

CORVINA adatbázis építéssel kapcsolatos információ kérhető:
Retrospektív konverzióval kapcsolatos információk

Új könyvek feldolgozása, besorolási adatok

Komló-Szabó Ágnes - szaboagi@brody.iif.hu
36/517-576

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575

ACQ modul, érkeztetés

JAVA problémák, felhasználói név, jelszó

Molnár Krisztina - mkriszti@brody.iif.hu
36/517-575

Vas Gábor Tamás - vasgt@brody.iif.hu
36/516-632/128 mellék

