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KDS-RE FEL! 
AVAGY A KÖZGYŰJTEMÉNYI 

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIA PROJEKT 

A nyilvános könyvtáraknak az alapfeladatokon túl 
kiemelt feladata, hogy a helyismereti dokumentumok 
arhiválását és közzétételét segítsék a kulturális 
örökség megőrzésével. Ehhez szorosan kapcsolódva 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019 nyarán 
pályázatot hirdetett a Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digi-
talizálás támogatására. 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár értékes 
helyismereti gyűjteménnyel rendelkezik, és mivel 
digitális formában is szerettük volna elérhetővé ten-
ni a különböző helyismereti dokumentumainkat, 
ezért könyvtárunk is nyújtott be pályázatot az azt 
lebonyolító Országos Széchényi Könyvtár felé. A 
pályázat HevesTékaDigit, a Heves megyei helyis-
mereti dokumentumok digitalizálása néven futott.
Elsőként ki kellett jelölni a pályázatban résztvevő 
dokumentumok körét. Ehhez a könyvtárunk digitali- 
zálási tervét vettük alapul. Nemcsak saját doku- 

mentumokban gondolkodtunk, hanem együttmű- 
ködés keretében a hatvani Ady Endre Városi Köny- 
tár mikrofilmjeit és a gyöngyösi Vachott Sándor 
Könyvtár helyismereti témájú könyveit, évkönyveit, 
gimnáziumi értesítőit is bevontuk a projektbe. A  
helyismereti gyűjteményünk állományából könyve-
ket, bekötött folyóiratokat, mikrofilmen lévő folyó- 
iratokat, képeslapokat, fotókat, plakátokat, gyász-
jelentéseket és cikkkivágatokat is válogattunk, közel 
4000 darabot.
A pályázat többfajta tevékenységből állt: az egyik a 
helyismereti dokumentumok digitalizálása, a másik 
a digitalizált dokumentumok katalógusban történő 
megjelentetése, szabványos leírása. A kb. 25 000 
oldal digitalizálása 2019. decemberében kezdődött 
meg könyvtárunk legmodernebb lapszkennerei és 
mikrofilmszkennerei segítségével, majd ezután 
következett a bibliográfiai leírások elkészítése a 
metaada-tokra vonatkozó központi útmutatások 
alapján. Ekkor már a koronavírus miatt mindenki 
home office-ban dolgozott.
Ezzel párhuzamosan zajlott az oktatási tartalmak 
kidolgozása, hiszen pályázati előírás volt a digitalizált 
helyismereti dokumentumok oktatási tartalmakban 
történő felhasználása. Négy témát kínálunk könyvtári 
foglalkozások formájában, melyek elektronikusan 
is elérhetőek lesznek.  
Az oktatási tartalomhoz kapcsolódó könyvtári foglal-
kozások témái:

1. Eger története
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egri 
    eseményei
3. Könyvtártúra egri és Heves megyei témákkal
4. Játszd újra, Géza – Interaktív társasjáték  
    Gárdonyi Géza Egri csillagok regénye alapján

A HevesTékaDigit pályázatnak köszönhetően jött 
létre a Városfoglaló játék is, amely a Qulto Kft. fej- 
lesztése. Az alkalmazás 6 útvonalat kínál Eger felfe-
dezésére. A város múltjához szervesen hozzátartoz-
nak a 18. században kialakult külvárosok, azaz a 
„hóstyák”. Az applikációk segítségével virtuális 
sétával bejárhatók, megismerhetők a Hatvani, a 
Rác, a Cifra és a Maklári hóstyák nevezetes épületei, 
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szokásai. Külön útvonalat szenteltünk Lajosvárosnak, 
amely a Hatvani hóstya része. Felnémet is fon- 
tos városrésze Egernek, ez is bebarangolható a 
Városfoglaló játékkal. Nagyon szerteágazó volt a 
feladat, de igazi csapatmunka lett belőle: szkenne- 
lések, leírások készítése és ellenőrzése, ismertetők 
írása a híres egri épületekről, utcákról, szobrokról, 
terekről, valamint oktatási tartalmak és a Város- 
foglaló játék kidolgozása. 
A pályázat eredményeként létrejött oldal, amely 
a summajatirom.hu, a digitalizált anyagok között 
már barangolhatnak, böngészhetnek az érdeklődők. 
A képek eredeti méretben és fájlformátumban 
letölthetők, a szöveges dokumentumok olvashatók, 
kereshetők és letölthetők. Az oldal még fejlesztés 
alatt áll, de folyamatosan fogjuk bővíteni további 
helyismereti tartalmakkal, és könyvtárunk helyismereti 
portálja-ként szeretnénk a jövőben működtetni.

MIHÁLY ANDREA, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

FRÖCCSMŰHELY ÉS SZÖRP(P)ARTI 
ONLINE

Az online térbe kényszerült kultúrafogyasztás egyik 
velejárója, hogy az irodalomterápiás találkozók is 
kizárólag IKT eszközök és videós applikációk segít- 
ségével működhetnek. Márpedig az ilyen csoportok 
működésének lényege épp az interakció – ha 
nincsenek egy térben a csoporttagok, akkor nem 
beszélhetünk személyiségfejlődést támogató cso-
portfoglalkozásról. Vagy mégis? Elképzelhető, hogy 
2020 tavasztán – életünk sok más aspektusával együtt 
– a jelenlét fogalma is átalakult?
Könyvtárunkban sosem menekülünk el a kihívások 
elől – így Szív Ernő: Életünk négyfal között írásának 
élményszintű feldolgozására tettünk kísérletet az on- 
line térben a Fröccsműhely és Szörp(p)arti csoporttal, 
amelynek tagjai a kamaszkort éppen átlépő fiatal 

felnőttek. Az irodalomterápiás foglalkozás mindig 
egy előre kiválasztott irodalmi mű köré szerveződik, 
mely lehetőség szerint a csoport tagjainak hasonló 
problémáját célozza meg. A kétórás találkozóra vá-
lasztott szöveg mozgásra, nevetésre, ironizálásra, 
elmélkedésre késztetett minket, valamint arra, hogy 
visszatekintsünk a múltra – és előre a jövőre. 
Az online foglalkozást akaratlanul is összehasonlí-
tottuk a személyes találkozáson alapulóval, számba 
vettük az előnyöket és a hátrányokat is. Lássunk most 
ezekre 2-2 példát, a teljesség igénye nélkül!
A szemkontaktus hiánya: a találkozó során, ha egy-
más szemébe szerettünk volna nézni értelemszerűen 
nem a kamerába néztünk, hanem annak az embernek 
a képernyőn látható arcára, akihez szólni akartunk. 
Csakhogy így az a másik ember nem érzékelte, hogy 
épp szemkontaktust keresünk vele. Másik negatívum 
a közvetlen reakciók elcsúszása: a videós applikációt 
használva, ha egyszerre akárcsak két ember beszél, 
hatalmas hangzavar keletkezik. Itt tehát nem lehet 
egymás szavába vágva vitázni, az érzelmi töltettel 
felturbózott azonnali mondanivalónkat csak csú-
szással tudjuk elmondani – miután jelentkeztünk és 
szót kaptunk a csoportvezetőtől. 
Az előnyök közül elsőként a lehetőséget emelnénk 
ki: hatalmas dolog, hogy egyáltalán van lehetőség 
az online eszközök segítségével összegyűlni. És 
ehhez kapcsolódik a második nagy pozitívum, amely 
nem konkrétan az online forma előnye, hanem a 
körülményeké: napi szinten halljuk, látjuk, hogy 
mindannyian együtt vagyunk ebben a helyzetben 
– egy önismereti csoportban azonban közösségi 
szinten át is éljük a „nem vagyok egyedül” érzését.

Csatlakoznál a Fröccsműhely és Szörp(p)arti 
csoporthoz? Itt várjuk a jelentkezésed:
szaboagi@brody.iif.hu

Elolvasnád a Szív Ernő írást? Itt találod:
https://revizoronline.com/hu/cikk/8448/a-fecsego-
potyautas-88/

KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS - 
ÖTÖDIK ÉVAD

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 2015-ben meghirdet-
te A Nagy Könyves Beavatás nevű olvasásnépszerű-
sítő játékát. A kihívás során csapatok versenyeznek  
egymással több hónapon keresztül, amely alatt 
összemérik tudásukat az olvasás terén, és könyva- 
jánlókat - úgynevezett beavató lapokat -  és kreatív 
feladatokat készítenek és beavatott (olvasó)klubok- 
ban, könyvtári programokon vesznek részt. A Nagy 
Könyves Beavatás idén ünnepelte  ötödik évadát.
A Nagy Könyves Beavatás nem más, mint egy óriási 
utazás. A Caravalból belecsöppentünk „Egy majd-
nem normális család” életébe. Aztán együtt izgul-
tunk Stella Grant életéért a Két lépés távolságból, 
romantikáztunk a XIX. század Angliájának világában 
a gazdag birtokos, Rochester házában, jártunk 
Tündérföldén, Nevermoorban, az Emberek orszá-
gában és sok más misztikus helyen. Sőt, együtt 
nyomoztunk a Rókabérc alatti völgyben megbúvó, 
mindentől elzárt vadászházban, kiléptünk az űrbe, 
megismertük a Hold első és egyetlen városát, és 
még folytathatnám a sort. A különböző világokban 
rengeteg szereplővel és sorssal találkoztunk, elgon-
dolkodtunk a jóról, a rosszról, a jövőről. Mindezt 
közösen tettük meg, játékosok és szervezők egyaránt, 
tovább építve ezzel A Nagy Könyves Beavatás 
közösségét.
„Amikor a magyartanárom szólt, hogy létezik egy 
olyan verseny, ahol olvasni kell és kreatívnak lenni, 
rögtön jelentkeztem rá, hiszen nekem ez inkább 
szórakozás, mint verseny.”
A 2020-as év több szempontból különleges volt 
számunkra. Először is A Nagy Könyves Beavatás 
országos olvasásnépszerűsítő kihívás jubilált, az 
ötödik évadot hirdettük meg az életvitelszerű közép-
iskolás könyvmolyok részére. Minden évben picit 
formáljuk, alakítjuk és aktualizáljuk a kihívást. Az 
ötödik évadban mindenképp nagy dolgot szerettünk 

volna véghez vinni, így A Nagy Könyves Beavatás 
túllépte az ország határait. Romániából, Szerbiából 
és Szlovákiából is köszönthettünk magyar fiatalokat 
a játékban. Az már megszokott, hogy az úgynevezett 
Könyvválasztó listát évről évre frissítjük, ez most sem 
maradhatott el. A young adult sztorik mellett helyett 
kaptak versek és a klasszikus irodalomból jól ismert 
történetek is. Több mint 200 beavató lap íródott - 
könyvajánlók és irodalmi kritikák - és ugyanennyi 
kreatív feladat készült. Természetesen ebben is újí- 
tottunk. A kreatív feladatok sorába bekerült a scrap- 
book oldal és „kézjegyeket is hagytak” a könyvekben. 

Az írások és a kreatív feladatok értékelését Mészöly 
Ágnes, Lázár Ildikó, Mészáros Dorka, Szirmay Ágnes, 
Hajdú-Antal Zsuzsanna, Tóth Evelin, Víg Balázs és 
Holden Rose végezte. A kihívás kezdete is különle-
ges volt, a zárás sem mindennapira sikerült. A kihívás 
eredményhirdetésére 2020. április 18-án került sor: 
a Bródy Sándor Könyvtár munkatársai a home office-
ukban látták vendégül a játék résztvevőit, a zsűri 
tagjait, a támogatókat. 
Felejthetetlen élmény volt a saját könyvespolcunk 
előtt online bejelentkezni és visszagondolni a kihívás 
közel hat hónapjára. A jubileumi A Nagy Könyves 
Beavatást végül a budapesti NyomiZOO lányok 
nyerték meg. Második helyen a pécsi Alapult Krisztus 
Előtt 60-ban, harmadik helyen a jászberényi Tűzben 
Edzett Triász csapat végzett. A Legkreatívabb feladat 
különdíjat a dunakeszi Fehér Királynők szimulációs 
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játéka és a pomázi Lapszámosok scrapbook oldala 
kapta. A Legjobb könyvajánlót a királyhelmeci Cicafa 
(Szlovákia) csapat írta, míg a Legjobb irodalmi kritika 
különdíjat a miskolci Könyvvadászok zsebelték be 
idén már másodjára.

SCRAPBOOK: 

Lapszámosok, 

Pomáz

Választott 

olvasmány: 

Lisa Heathfield - 

Papírpillangók

A Nagy Könyves Beavatás ötödik évadánál is 
szeretnénk kifejezni köszönetünket a támogatásért 
a Nemzeti Kulturális Alapnak és az Informatikai és 
Könyvtári Szövetségnek.

CSÉPÁNYI ZOLTÁN, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

VOLT EGYSZER EGY... 
BABAOLVASÓ ORSZÁGOS

SZAKMAI NAP

Az IKSZ és a Bródy Sándor 
Könyvtár szervezésében, a 11. 
Babaolvasó országos szakmai 
nap online térben valósult meg 
2020. május 28-án, csütörtökön. 
A könyvtárosok az ország csak-

nem minden részéből csatlakoztak az eseményhez, 
melynek tematikája a korai zenei, s más művészeti 
élmények köré fonódott.
A konferenciát Mirkóczki Ádám, Eger város 
polgármestere nyitotta meg. Beszédében kifejezte 
nagyrabecsülését mindazon intézmények számára, 
akik segítséget nyújtanak rohanó világunkban a 

kisgyermeket nevelőknek, hogy a felnövekvő gene- 
ráció megtalálja az útját, ne veszítse el kíváncsiságát, 
nyitottságát a világ felé. Ezt követően Ramháb Mária, 
az IKSZ elnöke méltatta a szakmai találkozót, amely 
immár 11. éve élményeket, ötleteket, tudást nyújt a 
kisgyermekekkel foglalkozó könyvtárosoknak. Tőzsér 
Istvánné Géczi Andrea igazgatónőnk azt emelte 
ki, hogy Egerben már több, mint tíz esztendeje 
rendszeresen várjuk a szülőket, nagyszülőket s a 
legkisebbeket a könyvtárban, hogy együtt éne-
keljünk, mondókázzunk, játsszunk, s az élő szó 
mellett a könyvek világát is közelebb hozzuk a 
kisgyermekekhez. 
Nem csak tudásátadásról van szó, hanem emberi 
kapcsolatok is szövődnek, közösségek alakulnak. 
Április közepére elkészült a Tudás-Könyvtár-Közös-
ség pályázat eredményeképpen Palinta címmel a 
mondókás könyvünk, melyet megcsodálhattak a 
résztvevők a Ciróka-percek alatt.
Székely Edit Kokas-foglakozásveze-
tő azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
a zene szeretetét már a legkisebbek 
vagy a még meg sem született 
babák számára is el tudja juttatni. 
Teszi ezt fuvolaművészként a MÁV Szimfónikus 
Zenekar lelkes művészei segítségével. Az élő zene a 
zsigerekig hat, nagy jelentősége van a hangszer  vagy 
az azon játszó zenész látványának is, aki átszellemült 
játékával is segíti a mű befogadását. Meghatározó az 
ember életében, hogy kora gyermekkorában milyen 
zenei élmények érik, ezért jó, ha erre odafigyelünk, a 
szülőket segítve. Edit fontosnak tartja továbbá, hogy 
a zenei kínálat legyen igényes és sokszínű, hogy 
mindenki rátaláljon arra, ami az övé. 

Fejes Tímea gyógypedagógus, Kokas-
oktató azt hangsúlyozta ki, hogy a 
picik számára a zene, az ének testi, 
lelki szükséglet. Ha ezt felismertük, 
s megvannak az eszközeink, éljünk 

vele, játsszunk, énekejünk, zenéljünk együtt, ha azt 
szeretnénk, hogy gyermekeink harmonikusan, egész-
séges lélekkel fogadják be a világot, amely körülveszi 
őket. Úgy legyünk mellette, hogy támogatni tudjuk 
ebben: „Figyeld a gyermeket a lelked alázatával!” 
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– idézte Kokas Klárát. A módszer alapja a türelem, 
elfogadás, egymásra figyelés, az elmélyülés az 
alkotásban, s az önkifejezés segítése.
Paár Julianna népdalénekes, zene-
terapeuta a zenei anyanyelvünk fejlő-
déslélektani vonatkozásairól beszélt 
a szakmai napon. Meghatározó, hogy 
milyen környezetbe, hová születünk, 
milyen élmények, ingerek érik a babát, hiszen ezekből 
nyeri a tapasztalatait, amelyekből építkezni tud, s 
a későbbi kreativitása is ezeken a korai szakaszban 
szerzett tudáson múlik. A játékok komplex hatásai 
is fontosak, melyekben a figyelem, a mozgások, az 
érintések, a szülő hangja is meghatározó szerepet 
játszik.
A szakmai nap utolsó előadójaként 
Kocsis Rozit hallhattuk, aki a Vaskakas 
Bábszínház igazgatója, emellett szí- 
nész és dramaturg is egyben.  Rozi 
elmondta, hogy amikor először ta-
lálkoztak a babaszínházzal, eleinte kicsit hitetlenül 
álltak a dolog előtt, hogy a babáknakis lehet valódi 
színházi élményt nyújtani. Az első lépések után azon- 
ban megbizonyosodhattak arról, hogy a válasz: igen. 

A darabok felépítése, dramaturgiája, időtartama is 
a korosztályhoz igazodik. Ezt szerencsére az egriek 
is megtapasztalhatták, hiszen a korábban említett 
pályázatnak köszönhetően 2018 óta több alkalommal 
láthattunk a Vaskakas Bábszínháztól előadást a könyvtár 
falain belül. A konferencia végén vendégeink megte- 
kinthettek egy előadást is. Rendkívül  megerősítő 
minden köszönő üzenet, amit kaptunk, sikerült él-
ményt, s új inspirációkat nyújtanunk a 0-3 éves kor-
osztállyal foglalkozó könyvtárosok számára. Kiderült 
az is, hogy mindannyiunkban közös az elhatározás 
arra vonatkozóan, hogy ezt a csoportot színvonalas 
programokkal bevonzzuk a könyvtárba, s a zene, 
ének, mondókázás, játék mellett a könyvek világát is 
közelebb hozzuk a kisgyermekekhez. A Babaolvasó 
országos szakmai nap erre kiváló lehetőséget adott. 
Az online tér előnye, hogy ilyen módon sokan részt 
tudtak venni a találkozón. Hátránya azonban, hogy 
a saját élmény, a gyakorlati útmutatók, a foglakozás 
bemutatók elmaradtak, ezekhez elengedhetetlen az 
’’élő” közeg.

BÁLINTNÉ FADGYAS ESZTER, 
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

megyei  körkép
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KÖNYVTÁR A FALAKON KÍVÜL - 
AZ ÉRSEKKERTI PARKKÖNYVTÁR

Könyvtárunk 2009 óta 
működteti Parkkönyvtá-
rát az egri érsekkerti 
játszótéren. A lombos 
fák alatt elterülő játszó- 
tér nyaranta tele van 
hűsölni vágyó felnőttek- 
kel és hintázó, csúszdá-

zó gyereksereggel, akik játék közben szívesen tele-
pednek egy kis időre a könyvtár piros napernyője 
alá olvasgatni, könyvet nézegetni. A Parkkönyvtárról 
ma már elmondhatjuk, hogy a nyári, egri családi 
programok között egy hagyományosan visszatérő 
vidám színfolt, amit a vakáció beköszöntével lelkesen 
várnak gyerekek, anyukák, apukák és nagyszülők. Sok 
kisgyermek itt találkozott először a könyvtárral, s lett 
rendszeresen visszatérő olvasó a kőépületünkben is.
A Parkkönyvtár minden évben június közepétől 
augusztus elejéig üzemel. Eleinte hetente kétszer, 
majd 2017-től már minden hétköznap, délelőtt 
10.00 és 12.00 óra között vártuk az érdeklődőket. 
Így egy-egy nyáron - az időjárástól függően – 25-
30 alkalommal is ki tudtunk települni a szabadba. A 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat és a könyv-
szállítás koordinációját napi váltással egy-egy kolléga 
látja el, akik egyébként a megyei könyvtár különböző 
részlegeiben, osztályain teljesítenek szolgálatot.

Kezdetben a kb. 120-150 db gyermekkönyv került 
a játszótérre kartondobozokban. Ezek egy részét 
helyeztük el a szintén kiszállított gurulós könyvsoroló 
polcon, a többit pedig a dobozokból lehetett válo-
gatni. Egy megállító-tábla, egy napernyő, egy nagy- 
méretű rongyszőnyeg, illetve két rattanülőke képez-
te a szabadtéri könyvtár bútorzatát. 
Az első évben a kiszállításokat még a könyvár sze-
mélyautójával bonyolítottuk le. Minden alkalommal a 
könyvtárból vittük ki a könyveket, majd a Parkkönyv- 
tár zárása után oda szállítottuk vissza őket, az összes 
kellékkel együtt. A második évben megkerestük 
az Egri Városi Sportiskola vezetését, akikkel együtt- 
működési szerződést kötöttünk. A játszótér közvet- 
len szomszédságában elhelyezkedő Városi Sport- 
csarnok épületében könyvtárunk rendelkezésére 
bocsátottak egy kisebb raktárhelyiséget. 2010 
nyarán már itt tárolhattuk könyveinket és a park- 
könyvtár bútorzatát. Autóra így csak nyár elején és 
végén volt szükség, amikor a könyvtár épületéből 
ki- és beszállítottuk az állományt. Minden más 
alkalommal a szolgálatban lévő könyvtárosok a 
könyvsoroló polcra fölpakolva gurították a játszótérre 
a teljes könyvtárat. 
A 2013-as év újabb minőségi változást hozott a 
parkkönyvtár életében. A játszótéri könyvtárat szeret-
tük volna egy modern, esztétikus, valódi mobil szol- 
gáltató hellyé változtatni, amit egy könyvtáros minden 
tekintetben könnyedén képes „üzemeltetni”, s ahol 
kitágítva a könyvtár lehetőségeit, megpróbálunk 
a családok számára értékes, élményt nyújtó kikap-
csolódást biztosítani. E célkitűzésünk remekül rímelt 
és összhangban állt kiemelt kulcsterületeinkkel:
„A piac, vagyis a használók körének bővülése érdeké- 
ben a potenciális használókat bizonyos élethely- 
zetekben el kell érni. Meg kell célozni az új diákot, 
az újonnan munkába állót, a kismamát, a friss nyugdí- 
jast, a gyesen lévő anyukát…”
A németországi mannheimi Városi Könyvtárban meg- 
valósított triciklis mozgókönyvtár mintájára szeret-
tünk volna az egri gyermekkönyvtár számára is egy 
hasonló járművet beszerezni. A tricikli minden tekin-
tetben fedte elképzeléseinket: új design, esztéti- 
kum, mobilizálhatóság, „egyszemélyes vezetés”.

megyei  körkép
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A magyarországi piacon kapható triciklik közül 
a Bagaméri fantázianévre hallgató változat volt 
számunkra a legmegfelelőbb, mely óriási teherbírá-
sú, padjai felhajthatóak, így nagyobb méretű tárgyak 
szállítására is jól használható, háromsebességes 
váltójának köszönhetően könnyen mozdíthatóak a 
nagy terhek, akár emelkedőn is. 
A tricikli megvásárlásához könyvtárunk fenntartói 
támogatást kért, így 2013 tavaszára begurult 
udvarunkra a hőn áhított jármű.

Az utasboxon matricákkal elhelyeztük könyvtári 
feliratainkat. A belső állványzatához rögzítettük a  
piros napernyőt, hogy erről a jól megszokott kellékről 
ne kelljen lemondanunk. A tricikli rakterében ren-
geteg könyvet tudtunk elhelyezni és szállítani, biz-
tonságos esővédő felszerelésekkel ellátva.
A 2009 óta működő Parkkönyvtár hatékonyságát 
a statisztikai adatok, az elégedettségmérés, a ven- 
dégkönyvek és a személyes visszajelzések mutatják.  
Ám 2019. év elején lehetőségünk nyílt arra, hogy 
megújítsuk parkkönyvtári szolgáltatásunkat egy 
pályázat segítségével, örömmel vágtunk bele a fela-
datba. Egy új „kultúrapont”: a Bródy ParkKönyvtár 
címmel nyújtottuk be pályázatunkat a Terület- és 
Településfejlesztés Operatív Program felhívására. 
A pályázat beadásában és lebonyolításában segít-
ségünkre volt az Egri Helyi Közösség akció-csoportja 
is, hiszen pályázatunk egy ún. CLLD pályázat, amely 
azt jelenti, hogy tartalmában és céljaiban közösségi 
szinten irányított városi helyi fejlesztésnek minősül. 

A pályázat a parkkönyvtári szolgáltatásunk megújí-
tását tűzte ki célul, figyelembe véve a helyi közös-
ségfejlesztési stratégia céljait. A könyvtár marketing 
munkacsoportja több jó hangulatú ötletelés során 
alakította ki a beszerzendő eszközök körét.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatá-
sának köszönhetően egy elektromos triciklit vásá-
roltunk, mely megkönnyíti a kollégák munkáját, 
hiszen az egyszemélyes szolgáltatás megvalósítása- 
kor több faládányi könyvet kell megmozgatni. 
Az első dolgunk volt az utasboxot átszerelni az  
új járműre, hogy minél hamarabb munkába áll-
hasson az új triciklink. Pályázatunk másik nagyobb 
költségű eszköze a 3x2 méteres mobilszínpad volt, 
amely nélkülözhetetlen eleme az új kultúrapont 
működésének.
A támogatásból kényelmes, vonzó és színes kültéri 
bútorokat szereztünk be, melyek látványos hátteret 
biztosítanak megújult szolgáltatásunknak. A mókás 
állatos ülőkék, a kis és nagyméretű babzsákok, az 
XL méretű párnák és vidám puffok kedves színfoltjai 
az érsekkerti kitelepülésnek. A programok megtar-
tásához kültéri asztalokat, székekeket, nyugágyakat, 
függőágyakat, napernyőket és gyerekbútor szette-
ket vásároltunk.
A Bródy ParkKönyvtár megnyitójával, melyre 2020. 
június 22-én került sor elérkeztünk a projekt fenntar-
tási időszakához. Ez azt jelenti, hogy ezen a nyáron 
megújult parkkönyvtári szolgáltatásunkat olyan 
közösségi programok fogják színesíteni, amelyeken 
egyszerre akár több generáció együttesen részt tud 
venni.

megyei  körkép
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PAUER ERIKA, SZÉCSÉNYI ORSOLYA,
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

A pályázat elvárt eredményei között szerepelt a 
civil társadalom fejlesztése, az aktivitás növelése. 
Ennek megvalósítása érdekében együttműködési 
megállapodásokat kötöttünk civil szervezetekkel, 
akikkel programjainkat a helyi értékek és a környe-
zettudatosság figyelembevételével valósítjuk meg.
Úgy gondoljuk, hogy a megújult parkkönyvtári szol- 
gáltatásunk az infrastrukturális bővítésnek és az 
érsekkerti gyönyörű és ápolt környezetnek köszön-
hetően kiváló lehetőséget ad a minőségi közösségi 
kultúrafogyasztásra. A kültéri ülőbútorok látványos 
elhelyezése és a hely különleges olvasótérré alakí-
tása több generáció számára biztosít találkozóhe- 
lyet a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.
A pályázat megvalósulásáért a következő szemé-
lyeknek mondunk köszönetet: Varga Lászlónénak a 
pénzügyi segítségéért, a Marketing Munkacsoport 
tagjainak a jobbnál jobb ötletekért, melynek tagjai: 
Pauer Erika, Szabó Eszter, Burai Bernadett, Zsoldos 
Marianna és Csépányi Zoltán. A pályázat lebonyolí- 
tásában nyújtott segítségéért: Jeneiné Csernák  
Mariannának és Szemerszkiné Dürgő Csillának, a 
támogatásukért: Kelemenné Csuhay Zsuzsannának 
és Bodor Katalinnak, a lehetőségért pedig Tőzsér 
Istvánnénak.

Visszajelzések az évek során: 

megyei  körkép
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KARANTÉN MESELEVELEK

Egyszer régen, nem is olyan régen, 2020. március 
havának közepén, a COVID 19 miatti járványügyi 
helyzetre való tekintettel, a Felsőtárkányi Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely is — mint minden 
könyvtár — felfüggesztette szolgáltatásait, határozat-
lan időre. A karantén alatt sokat gondolkodtam, 
hogy ebben a lelkileg is nehéz időszakban, embert 
próbáló helyzetben hogyan lehetne megoldást 
találni és valahogyan mégis kapcsolatban maradni 
a könyvtár olvasóival. Mielőtt végleg Narniába  
– a ruhásszekrénybe – menekültem volna, arra 
gondoltam, hogy egy új, online szolgáltatással 
kedveskedem nekik. Olyan hangos meseleveleket 
kezdtem el írni a számukra, amelyekben egy-egy 
lélekfrissítő népmesét is találtak.

A levelek, mesék mellé pedig a saját rajzaimat is 
mellékeltem, ezeket a gyerekek, illetve gyermek 
lelkű felnőttek a mesék hallgatása közben ki is 
színezhették. A kezdeti lépések megtételére, leg-
nagyobb példaképem, dr. Boldizsár Ildikó író, 
mesekutató, meseterapeuta és egyik legkedvesebb 
tanárom szavai ösztönöztek, melyek még ma is tisztán 
a fülembe csengenek: „Repülj lányom, repülj!” Így 
elsőként a Lotilko szárnyai című tunguzi népmesét 
olvastam fel a kedves olvasóknak és osztottam meg 
azt a könyvtárunk facebook oldalán. A bejegyzés 
egy hét alatt közel 250 főt ért el és rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptam, amelyek további levelek írásá-
ra, s újabb mesezsákok nyitogatására ösztönöztek. 
A folytatáshoz nem kellett más, csak egy népmese 
és egy egyszerű rajz. Ez így volt, mese volt, de amit 
mondtam, igaz volt. Legyenek bármily’ mostohák is a 

körülmények, soha ne 
veszítsétek el a hitete-
ket! Helyette gyűjtsétek 
a szebbnél-szebb tollai- 
tokat! Építgessétek az 
erős szárnyaitokat!
Hiszen az olvasóitoknak 
(is) nagyon nagy szük- 
ségük van rátok, könyv-
tárosokra…

NAGYNÉ FARKAS ANITA,  FELSŐTÁRKÁNY

hevestéka  hírek
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KARANTÉN PILLANATOK

A járvány időszakában a „Apci Tavasz” 
alkotói pályázatra számos különleges 
alkotás érkezett. A szakmai zsűri érté- 
kelése alapján a díjazásnál a szponzo-

A parádi könyvtár öt hónapig 
kényszerpihenőn volt, ugyanis feb-
ruár 1-től felújítás miatt zártunk be. 
A teljesen megújult könyvtár áta- 

„

dó ünnepsége március 9-én volt, amit már mindenki 
nagyon várt. Örültünk, hogy újra jöhetnek az olva- 
sók… élvezték is a megszépült, tágasabb, moder-
nebb tereket, négy napig! Ugyanis március 16-tól a 
vírus miatt újra be kellett zárni. Sokan érdeklődtek, 
mikor nyitunk, ezért volt, akinek házhoz vittem a 
könyveket, volt, akiknek javasoltam, hogy cseréljék 
ki a náluk lévő könyveket egymással – ki is cserélték, 
meg is voltak elégedve.

rok által felajánlott értékes ajándékokat osztottuk ki. 
Közben a gyermekkönyvtári rész rendbetétele elin-
dult, a galérián lévő könyveket pakolom abécé 
rendbe, de a szakirodalmat is rendszerezni kell. 

A könyvtár teljes kollektívája home 
office-ban dolgoztott. Adaptáltuk 
Az én könyvtáram projektben vál- 
lalt mintaprogramokat, on-line tar- 
tottuk a kapcsolatot olvasóinkkal. (Az egyikük 
mondta, hogy a gyerekei és unokái után mi hiány-
zunk neki a legjobban.) Az elmaradt költészet 
napi szavalóverseny helyett eVersmondóversenyt 
hirdettünk.

Az év elején a polgármesteri hiva- 
tal dolgozói új polcokat készítettek 
nekünk, a megszüntetett katalógusok 
szekrényeit is átalakíttattuk velük, 

„
ahogy a hanglemezszekrényeket is. Ezek segítsé- 
gével gyakorlatilag átrendeztük a könyvtárat, belak- 
tuk a folyosót, átrendeztük a felnőtt állományt. 
Szellősebb, átláthatóbb, barátságosabb  lett a könyv- 
tár, kiemeltünk bizonyos állományrészeket. Továbbá 
iratokat rendeztünk, új könyveket rendeltünk, olva-
sóink érdeklődésére számot tartó ajándékkönyveket 
leltároztunk be.
Természetesen segítettünk a fenntartónknak is: 
lakossági összefogással maszkokat varratott az ön- 
kormányzat, azokat csomagoltuk a használati utasí-
tásaikkal együtt.

APC — PÁPAI ANDREA

HEVES — SZÓNÉ KOVÁCS MÁRTA 

LŐRINCI − OLDAL HAJNALKA

„
Szigorúan betartjuk a karantént. 
Próbálunk kiokoskodni olyan prog- 
ramokat, amelyekhez elég a face-
book oldal. 

BÜKKSZENTERZSÉBET — NAGY ANITA„

„
PARÁD − TYUKODI HELÉNA

A március közepén kihirdetett járványügyi veszély-
helyzet mindannyiunk életét, munkáját megváltoz-
tatta. Mi, könyvtárosok minden helyzetben helyt 
tudunk állni, mind a szakmában, mind a társadalmi 
felelősségvállalásban megtaláljuk a helyünket még 
a nehéz időszakokban is. A járványügyi helyzet 
idején több könyvtárból is kaptunk visszajelzést a 
helyi körülményekről, munkáról – ezekből közlünk 
most egy válogatást.

hevestéka  hírek
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Mivel nem csak könyvtáros, de 
alpolgármester is vagyok a könyv- 
tár bezárását követően maszkot 
varrtam, bevásároltam az idősek-

„
nek, gyógyszert írattam nekik és kiváltottam a 
vényeket.

KERECSEND − FORGÁCSNÉ ROMÁN RITA

A könyvtárat lefertőtlenítettük és 
bezártuk, így mint könyvtáros saj-
nos nem tudtam dolgozni. Az ön- 
kormányzatnál felajánlották az 

„
ebédkiszállítást, amit szívesen elvállaltam. Gyön-
gyösorosziban kibővült egy ingyen konyhával a rászo- 
rultak ellátása, melynek keretén belül a község 
önkormányzatilag hozzánk tartozó távolabbi tele-
pülésére (Károlytáró) is kiszállítottam az ebédet.

GYÖNGYÖSOROSZI — CSIBA TAMÁS

Ha nem a könyvtárban voltam, 
akkor maszkokat hordtam ki a la- 
kosságnak, máskor helyi informá-
ciókat tartalmazó újságot. A húsvé-

„

ti ünnepekre az időseknek kreatív ajándékokat 
készítettem. Húsvéti rajz-, vers- és mese-író versenyt 
hirdettem.

VISONTA − VÁRADI SZILVIA

A könyvtárállomány leltározása 
mellett az önkormányzat kérésére 
felmértem, hogy melyik idős lakos 
szorul segítségre, majd intéztem a 
bevásárlásukat és a népétkeztetésben is be kellett 
segítenem.

DETK — NAGY BERNADETT

Az iskola digitális oktatásra való 
átállásához felajánlottam a segít- 
ségemet: linkgyűjteményt állítot- 
tam össze a kötelező olvasmányok, 

„
oktatást segítő oldalak elérhetőségéről. Segítettem 
az Ingyen laptop nyugdíjasoknak 2020 pályázat 
megírásban az idősebb lakosoknak.

SZIHALOM — JÓZSÁNÉ DEBRECZENI EDIT

Költözik a könyvtár. Kocsival 
húzogatom át a könyveket a kb. 
150 m-re lévő, új helyre.

„SIROK − RAJNAVÖLGYI VILMOS 

„
A könyvtár zárva, amíg tart a 
járvány, a rászorulók segítése, az 
idősek gondozása a feladatunk.

„NOSZVAJ − FEKETE ÉVA

Kb. 300 könyvet leselejteztem, 
most a törlési jegyzéket írom! 

NAGYVISNYÓ — CSIKÁSZ ZOLTÁNNÉ„
Mi dolgozunk, állományellenőr-
zés... Az idősebb korosztály részére 
házhoz visszük a könyveket. 

„RECSK − NEMES MARIANNA

hevestéka  hírek
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KÖNYVTÁRBUSZ... ÚJRATÖLTVE!

A járványügyi veszélyhelyzet után 2020. június 22-én 
újra útnak indultunk a könyvtárbusszal. 
Számos településről érdeklődtek előzőleg telefonon, 
hogy mikor gurulunk ismét feléjük a busszal, mert 
nagyon várnak minket – kifogytak az olvasnivalóból. 
Az otthoni könyvek nagy részét már több alkalommal 
újraolvasták és várják, hogy újonnan megjelent köte- 
tekkel térhessenek haza a következő buszos látoga-
tás után. 
Az újraindulás előtt feltöltöttük a polcokat a kiadók 
által legújabban kínált könyvekkel, és frissítettük az 
állományt az olvasói igényeknek és előzetes kéré-
seknek megfelelően. Számos új beiratkozóval, hasz- 
nálóval lettünk gazdagabbak a karantén után, akik 
örömmel ismerkedtek meg a busszal és vették 
igénybe sokrétű szolgáltatásainkat.
Az jelentkező igények alapján a busz forgópolcán 
kiemeléseket készítettünk. A krimis, történelmi regé- 
nyes, love sztoris, különböző sorozatos és a zöld-
könyvtár állvány nagy sikernek örvendett. A fiús, 
lányos és kézműves, valamint állatos könyveket tar-
talmazó fiók is előtérbe került, mióta feltűnő címkéket 
kaptak. A veszélyhelyzet óta külön figyelmet for-
dítunk a visszahozott könyvek higiéniájára is, melyek 
visszakerülés után karanténba helyezünk. 
HEVESTÉKA könyvtárbuszunk újra robog, kéthetente 
járja a már megszokott 23 települést. Várjuk régi és 
új olvasóinkat is!

„A könyvtárbusz egy hatalmas kaland. Egy-egy faluba begurulva jó érzés, hogy újabb és újabb történeket szállíthatunk a kedves olvasóknak, akik szintén változatos sztorikkal örvendeztetnek meg minket minden héten. 
Sztoricserekereskedelem.”

„Mindig szeretettel 
várnak minket. 

Alig várják, hogy 
új kalandokat 

ajánljunk.” 

Hol volt, hol nem volt... volt egyszer egy 

könyvtárbusz, kétheti rendszeresség és 

23 település. Csillogó szemek, mosolygó 

arcok, beszélgető emberek, kicsik és 

nagyok, idősek és fiatalok. Sztorik és 

mesék, élettörténetek és nevetések.... 

KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

„Melyik polc az átjáró 
a titkos világba?”

HEVESTÉKA  HÍREK
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PÓSA LAJOS VÁNDORKIÁLLÍTÁS

„Ha majd eltemetnek
Tudom, elfelednek,

Híre, nyoma sem lesz
Egyszerű nevemnek”

(Pósa Lajos)

Pósa Lajos a magyar gyermekirodalom klasszikusa, 
költő és meseíró – aki majdnem eltűnt a magyar 
gyermekirodalomból, pedig ő alapította 1899-
ben Benedek Elekkel Az Én Újságom címen az 
első, irodalmi értékű képes magyar gyermeklapot, 
amely egészen 1944-ig adott helyet a magyar és a 
külföldi irodalom gyermekekhez szóló klasszikus 
alkotásainak. Baráti társaságának az egykori ún. 
Pósa-asztalnak emlékét leszármazottja, Pósa Judit 
őrzi és tartja fenn. Az illusztris társaságot többek közt 
Gárdonyi Géza, Feszty Árpád és Dankó Pista neve 
fémjelezte.
Engem a jó sorsom hozott össze Pósa Judittal, 
aki a 2017-ben megalapított Pósa Lajos Társaság 

kulcsembere, s aki 
szívén viseli a mél-
tatlanul elfeledett 
„Pósa bácsi” életét, 
és munkásságát. 
A kiállításra három 
bőröndnyi anyagot 
rakott össze a tár- 
saság, amely nem- 
csak az író életének 

főbb állomásait, de munkásságának  mérföldköveit 
is gyönyörűen bemutatja. A kiállítás bárki számára 
elérhető, így szeretettel ajánlom a heves megyei 
könyvtárosoknak is. Nagyszerűen kiegészíti a 
könyvtári foglalkozásokat, de önálló kiállításnak is 
tökéletesen megfelel.
Októberben a Kecskeméti Cifra palotában lesz lát-
ható, de addig éljünk a lehetőséggel mi hevesiek is! 

LÁZÁR TÜNDE, TISZANÁNA

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2000-ben 
alapította Az év fiatal könyvtárosa elnevezésű díjat, 
melyet minden évben országos pályázat keretén 
belül osztanak ki. A díjra pályamunka beadásával 
lehet nevezni, majd egy bíráló kuratórium értékeli a 
beérkezett munkákat és választja ki a nyertest. 
Idén Az év fiatal könyvtárosa díjat Jakab Zsolt, a 
gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár feldol-
gozó könyvtárosa kapta meg a „Fiatalok a könyvtár- 
ban avagy hogyan szólítsuk meg őket” c. pálya-
munkájával. Zsolt pályázata a fiatalok igényeire épü- 
lő korszerű és online közösségi szolgáltatást és annak 
működését mutatja be. Munkája kapcsán a fiatalok 
elérésében az igazi áttörést a Könyvtári Hírmondó 
hozta el, melyről az előző lapszámunkban (Kapcso-
lat, 2019. téli száma) egy cikket is megjelentettünk. 
Gratulálunk!

AZ ÉV FIATAL KÖNYVTÁROSA:
JAKAB ZSOLT

Megyei  HÍREK
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Önkormányzat
neve

2020. évi
támogatás

Detk Községi 
Önkormányzat

295 000 Ft

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

273 000 Ft

Gyöngyös Városi 
Önkormányzat

828 000 Ft

Hatvan Város 
Önkormányzata

1 002 000 Ft

Heves Városi 
Önkormányzat

360 000 Ft

Hort Nagyközség 
Önkormányzata

84 000 Ft

Kápolna Község 
Önkormányzata

149 000 Ft

Lőrinci Város 
Önkormányzata

197 000 Ft

Pétervására Város 
Önkormányzata

104 000 Ft

Szihalom Község 
Önkormányzata

270 000 Ft

Tarnaörs Község 
Önkormányzata

448 000 Ft

Tiszanána Község 
Önkormányzata

100 000 Ft

Verpelét Város 
Önkormányzata

189 000 Ft

Visonta Község 
Önkormányzata

241 000 Ft

2020. ÉVI KÖNYVTÁRI 
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ 

TÁMOGATÁSOK

ADATBÁZISOK DIÁKOKNAK, 
TANÁROKNAK

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Arcanum Digitális Tudománytár

Compass- A Magyarországon elérhető elektronikus 
tudományos tartalmak keresőfelülete

E-Zeusz a Kossuth Kiadói Csoport elektronikus 
könyvtárának weboldala

Magyar elektronikus Referenciamű SZolgáltatás

SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum

SzóTudásTár

Typotex Kiadó-Interkönyv

A belépéshez szükséges kódigénylés, információ: 
Verle Ágnes, verlagi@brody.iif.hu

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS ADATBÁZISOK
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NYILVÁNOSAN HOZZÁFÉRHETŐ ADATBÁZISOK

További adatbázisok:
https://brody.iif.hu/adatbazisok

Digitális Irodalmi Akadémia

Digitális Képarchívum

Education Resources
Information Center

Elektronikus Periodika Archívum

Európai Digitális Könyvtár

Humántudományi Tanulmányok 
és Cikkek Adatbázisa

Hungaricana - 
Közgyűjteményi portál

Library of Congress

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar Folyóiratok 
Tartalomjegyzékeinek Kereshető 

Adatbázisa

Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet

Magyar Országos Közös 
Katalógus

Magyar Tudományos Művek Tára

Matematikai Egyesített Katalógus

Multimedia Educational 
Resources for Learning and 

Online Teaching

Nemzeti Audiovizuális Archívum

Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer

adatbázisok
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A HEVESTÉKA KSZR információk összegyűjtve megtalálhatók a Bródy Sándor Könyvtár honlapján:
https://brody.iif.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 dokumentum-
szolgáltatás 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

Ferenc Beáta - ferencbea@brody.iif.hu
36/515-050 / 133 mellék

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

Nagyné Petrenkó Lea - nplea@brody.iif.hu
36/515-050 / 133 mellék

Programszervezés Porkoláb Judit - pjudit@brody.iif.hu
36/515-050 / 133 mellék

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

Czank László - czankla@brody.iif.hu
36/515-050 / 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
36/516-595 / 20 mellék

Folyóirat reklamáció Kulcsárné Király Mária - hmkonyvtarkozi@ella.hu
36/516-595 / 20 mellék

Verle Ágnes - verlagi@brody.iif.hu
36/517-575 / 119 mellék

CIRC modul használati információ

Iskolai könyvtárakkal kapcsolatos információk Bede Adrienn - badri@brody.iif.hu
36/516-595 / 16 mellék  ;  20/212-9560

Orsó Éva - orsoeva@brody.iif.hu
36/515-050 / 133 mellék

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 / 119 mellék

ACQ modul, érkeztetés JAVA problémák, felhasználói név, jelszó

Molnár Krisztina - mkriszti@brody.iif.hu
36/517-575 / 119 mellék

Vas Gábor Tamás - vasgt@brody.iif.hu
36/515-050 / 121, 150 mellék

HEVESTÉKA -  Tudja-e? Hasznos információk mindenkinek
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Lezárult a HEVESTÉKA irodalmi kvíz, amellyel a 
karantén ideje alatt a polcokon megbúvó könyveket 
vettük újra elő, régi és új klasszikusokkal együtt.
Összesen 93 megfejtés érkezett, melyből 39 fő 
hibátlanul töltötte ki. Az ő nevük belekerült egy kalap- 
ba, s közülük sorsoltuk ki a tíz szerencsést, akik a játék 
élménye mellett egy-egy F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők 
lányregénye c. könyvjutalommal lettek gazdagabbak. 
Gratulálunk a nyerteseknek! 

A szerencsés nyertesek:
Boros Zsófia, Hevesaranyos
Dula-Demkó Emese, Ostoros
Osztafin Enikő, Sirok
Gyémánt Ferenc, Apc
Molnárné Sándor Enikő, Heréd
Vigh Mária, Ecséd
Gulyka Eszter, Zagyvaszántó
Deméné Novák Zsuzsanna, Ecséd
Szuhányiné Zsák Zsuzsanna, Apc
Kiss Kamilla, Apc

HEVESTÉKA IRODALMI KVÍZSZAKMAI NAP
a Heves megyei könyvtári szolgáltató helyek munka-
társai részére 
2020-ban szakmai napunk témája a környezettudatos 
gondolkodás és a zöldkönyvtár projektünk lesz. 
Időpont: 2020. augusztus 27. (csütörtök)
Helyszín: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
Besenyőtelek, Fő út 108.
Tervezett program:
8.00-8.30     Gyülekezés a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban (Eger, Kossuth L. u. 12.)
8.30     Indulás Besenyőtelekre
9.00–9.30     A besenyőtelki Könyvtár, Információs  
és Közösségi Hely megtekintése
9.30–12.00
A Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület szakmai 
előadása 
Légy környezettudatos! – a Szamárfül Projekt interak-
tív Csoportfoglalkozása
Andrea Greguskova: Gréta című könyvének kötetbe-
mutatója a Csirimojó Kiadó munkatársaival
12.00–15.30      Ebéddel egybekötött látogatás a 
kétútközi Graefl Majorban

DIS-KURZUS
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermek-
könyvtári módszertani műhelye 
Időpont: 2020. szeptember 28. (hétfő)
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára (Eger, Bartók Béla tér 6.)
Téma: Mindennapos bábozás
Vezeti: J. Kovács Judit, a Kerekítő könyvek írója 
Műhelymunka keretében gyakorlati tanácsokat, 
könnyen megvalósítható játékötleteket kapunk a 
bábozásban rejlő személyiségfejlesztő praktikák- 
ról. Részletek a tematikából: a bábozással kapcsola-
tos félelmek oldása, egyszerű, a gyermekcsoportban 
már másnap kipróbálható ötletekkel. Hogyan vará-
zsolhatjuk el a kicsiket egy kesztyűbábbal? Mozga-
tási alaptechnikák, hogy a báb igazi életre kelljen. 

A végleges programmal, a jelentkezési határidővel és 
az egyéb részletekkel e-mailben jelentkezünk.

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS HEVESTÉKA IRODALMI KVÍZ 


