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megyei körkép
INTERAKTÍV TÉRKÉPEN A MEGYE
MEGÚJULT KÖNYVTÁRAI
Heves megyében évről-évre újabb
könyvtárak
újulnak meg, köszönhetően a helyi önkormányzatoknak, a megyei könyvtár támogatásának és a
Nemzeti Kulturális Alap által nyútott pályázati lehetőségeinek. A felújított HEVESTÉKA könyvtárak listája eddig is megtalálható volt könyvtárunk honlapján, most azonban egy új, interaktív
térképet készítettünk, melyen nem csak a megújult HEVESTÉKA KSZR könyvtárak szerepelnek, de azok az önálló települési könyvtárak is,
ahol valamilyen szakmai eszközfejlesztés történt.
A térképen feltüntettünk minden megújult könyvtárat, ahol 2006-tól valamilyen korszerűsítés történt.

A HEVESTÉKA könyvtárak közül mind a megyei
könyvtár segítségével bebútorozott könyvtárak,
mind az NKA pályázat nyertesei a HEVESTÉKA-dizájn
elemeit követik: a gyermeksarok zöld vagy kék színvilággal, a felnőtt olvasói tér hagyományos színű bútorokkal kerültek berendezésre.
Az interaktív térkép és a HEVESTÉKA KSZR megújult
könyvtárai bővebben megtekinthetőek honlapunkon, a HEVESTÉKA menü Megújult könyvtárak a
Hevestékában menüpont alatt.
A térképre fotókat is töltünk fel, hogy mindenki láthassa a megújult, megszépült könyvtárakat, így szívesen vesszük, ha kapunk még képeket, melyekkel
gazdagíthatjuk az interaktív térképünket. A fotókat a
kkitti@brody.iif.hu e-mail címre várjuk.

KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP II.
FÉLÉVI TÁMOGATOTT PÁLYÁZATAI
A bélapátfalvai
könyvtár szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése

Bélapátfalva
Város
Önkormányzata

3 468 433 Ft

Települési
könyvtárak szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése

Boldog Községi
Önkormányzat

3 150 000 Ft

Könyvtári,
Információs és
Közösségi Hely
könyvtári bútorának,
kiegészítő
Karácsond
berendezési
Községi
tárgyainak,
Önkormányzat
infokommunikációs
eszközeinek
fejlesztése,
beszerzése

3 492 000 Ft

A pétervásárai
Szántó Vezekényi
István Művelődés
Háza és Könyvtár
bútorzatának
felújítása

Szántó
Vezekényi István
Művelődés
3 352 990 Ft
Háza és
Könyvtár

Tarnaszentmária
települési
könyvtárának
szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése

Tarnaszentmária
Községi
1 614 830 Ft
Önkormányzat

A gyöngyösi
Vachott Sándor
Városi Könyvtár
bútorzatának
megújulása

Vachott Sándor
Városi Könyvtár,
Kiállítóhely
és Muzeális
Gyűjtemény

3 421 672 Ft
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BŰNTÉNY A KÖNYVTÁRBAN,
AVAGY MIRE JÓ A KETCHUP?
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű pályázat keretében „Az én könyvtáram”
projekten belül lehetőséget kaptam, hogy mintaprogram kipróbáló legyek.
A „Bűntény a könyvtárban – detektívjáték a Mágnás
Elza-gyilkosság és az adatbázisok ismerete” című
mintaprogramot Varga Lilla, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa dolgozta és fejlesztette ki.
Maga a program két modulból áll: az egyik egy detektívjáték, mely általános iskola felső tagozatos diákoknak szól, célja a kritikus és logikus gondolkodás
fejlesztése, valamint a csapatmunka. A másik – középiskolásoknak szóló – modul a Mágnás Elza gyilkosságot dolgozza fel könyvtári adatbázisok segítségével.
Nem volt könnyű dönteni, de végül az elsőre esett a
választás. A legtöbb fejtörést az időtényező okozta.
Eredetileg 2x3 tanóra lett tervezve a megvalósításra,
de a projekt keretei ennyi időt nem engedélyeztek,
így végül 75 perc állt a rendelkezésünkre. A kipróbálásban az egri Lenkey János Általános Iskola 8. osztályos tanulói voltak a partnereim, akik éleslátásukkal,
logikus gondolkodásukkal és gazdag tudásukkal
gördülékennyé tették a foglalkozást.

A detektívjáték egy bevezető beszélgetéssel kezdődött egy rendőrségi bűntény felderítésének szereplőiről, folyamatáról. Híres nyomozók, nyomozókutyák
felelevenítésével tekintettük át a nyomozói munka
rejtelmeit, majd mint legfontosabb nyomot, az ujj-

lenyomatokat elemeztük. Nagy örömet szerzett az
Egri Rendőrkapitányságtól kapott ujjlenyomat készítő csomag, mellyel minden tanuló ujjlenyomatát
elkészítettük, melyeket könyvek segítségével elemeztünk. Ezt követően a nyomozásban résztvevő
személyek (nyomozás vezető, laboros, adatrögzítő,
profilozó, helyszínelő és járőr) tulajdonságait vettük
sorra, majd „Elvegyülni – kiválni” játékot játszottunk.
A játék lényege az, hogy az 5 fős csapatok tagjai találjanak közös külső és belső tulajdonságokat és körülményeket, amelyek valamennyiükre jellemzőek,
majd olyanokat, amellyekkel csak az egyes tagok
rendelkeznek. A játék kiváló alapot teremtett ahhoz,
hogy az azt követő percekben mindenki szerepet
kapjon a nyomozásban. Ez után következett az izgalmak izgalma: a bűntény ismertetése és felderítése.

A könyvtár minden termére kiterjedő nyomozás a
bizonyítékok begyűjtésével, a tanúk kihallgatásával és cipőtalpuk ellenőrzésével kezdődött. A nyomozást vezetők kezében futottak össze a szálak,
ők próbálták a meglévő nyomok alapján összerakni az eseményeket. Sokat segített, hogy gyorsan
megérkeztek a DNS eredmények. A kályhán talált
ketchup, – jaj nem, elnézést! – vérnyom a gyerekkönyvtárostól származott és nem az elkövetőtől. A
rendőrség központi nyilvántartásából lekért adatok alapján hamar sikerült az elkövető ujjlenyomatát és cipőtalpának lenyomatát azonosítani, majd
magának az elkövetőnek az arcképét is. Szerencsénkre éppen a könyvtárban tartózkodott a közeli
cipőbolt előadónője is, akinek tanúvallomása nagyban hozzájárult az elkövető beazonosításához.
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Sajnos az ellopott műtárgyak nem kerültek elő, de
Udvarhelyi Soma magyartanár bilincsben várja azóta is, hogy az Egri Rendőrkapitányságon kihallgassák… A foglalkozás végén a diákokkal összegeztük
az elmúlt bő egy óra történéseit, tanulságait. Még az
iskolába visszafelé menet is a megoldáson törték a
fejüket…
Köszönöm a segítséget minden kedves kollégámnak, akik hozzásegítettek ehhez a projekthez, akik támogatták, hogy megvalósulhasson és akik tanúként,
vádlottként részt vettek a játékban. Külön köszönet
jár Varga Lillának, aki szívesen válaszolt kérdéseimre,
felvetéseimre.

SZÉCSÉNYI ORSOLYA, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

CSODAKUNYHÓ ÉPÜLT
FELSŐTÁRKÁNYBAN
„A pillanatokat nem tervezzük, ahogy a boldogságot
sem – az csak úgy megtörténik, az Élet hozza, alakítja,
te meg vagy megéled, vagy nem.” (Oravecz Nóra)
Nekem az élet úgy hozta, hogy megélhettem azt a
boldog pillanatot, amelyben egy kicsit én lehettem
az a Morgan le Fay, aki egy boszorkánykönyvtáros,
s akit Mary Pope Osborne, amerikai írónő teremtett
meg a Csodakunyhó című könyvsorozatában.
A történetem 2018 nyarán kezdődött, amikor sor
került a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
kiemelt projekt keretében, „Az én könyvtáram”
programban megvalósuló, mintaprogramokat kipróbáló partnerintézmények felmérésére.
Minden varázsmesében vannak hősök, és meggyőződésem, hogy ebből a meséből sem maradhatnak
ki… Az adatfelvételek után, Heves megyéből könyvtárunk kiválasztásra került másik négy könyvtárral
együtt. És útjára indult a hős ötös. A szeptemberben
tett ajánlataink hamar elbírálásra kerültek. S egy nap
értesítést kaptam arról, hogy a Csodakunyhó Klub

mintaprogram megvalósítására benyújtott pályázatom nyertesnek bizonyult.
A következő hónapban két jótündér keresztanya,
azaz szaktanácsadóim: Farkas Márta és Pauer Erika
támogatásával, izgatottan vágtam neki ennek a próbatételnek. Részt vettem a hónap elején Budapesten
megrendezésre került mintaprogram bemutatók tájékoztatóján, illetve a hónap végén Egerben megrendezett „Az én könyvtáram program” szakmai napján.
Ezek az összejövetelek lendületet adtak és egyfajta
irányt mutattak annak az utat kereső mesehősnek, aki
bennem is lakozik. Mintegy két hét leforgása alatt elolvastam és kijegyzeteltem a Csodakunyhó sorozat
Magyarországon megjelent 24 kötetét. Miközben
sorra olvastam ki a köteteket, tudtam, hogy ha megismertetem ezekkel a gyermekeket, olyan pozitív élményeket szereznek majd a könyvtárban, amely jó esél�lyel rendszeres olvasóvá, könyvtárhasználóvá teszi
majd őket. A só tehát a tarsolyomba került, már csak
azt kellett kitalálnom, hogy hogyan hinthetem köztük
mindezt szét. A tündérmeséből nem hiányozhat a segítő szereplő. A tervem megvalósításában nagy segítségemre volt a projektgazdám, dr. Erdei Pálma. A
kidolgozott mintaprogram mankót nyújtott az előkészítő, indító foglalkozáshoz, ahol iskolánk harmadik
osztályos tanulóival ünnepélyes esküt tettünk, megalakítottuk első olvasó klubunkat, útleveleket készítettünk a kalandos utazásainkhoz. Itt a cél elsősorban
az ismerkedés, kedvcsinálás volt. És elérkezett a nagy
nap. November első
hetében sor került a
bemutató órára. Az
előre kiválasztott diákokkal csoportmunkában dolgoztunk. Itt
megismerkedhettek
az első kötetben (Dinoszauruszok földjén)
bemutatott dínókkal:
síkidomokból alkották
meg a Pteranodont,
homokból ásták ki a Stegosaurust és azt hasonlították össze az asztalukon lévő Triceratopsszal,
az Anatosaurus tojásaiban lévő feladványból
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rímeket faragtak, Jack noteszéből megkeresték
a T-rexre jellemző igaz állításokat. A különböző
kreatív feladatok elvégeztetésével az volt az elsődleges célom,
hogy felkeltsem az érdeklődésüket és lelkesedésüket az olvasandó kötetek iránt. A nap végén
természetesen a jutalmak sem
maradtak el. Jutalompecséteket
és dinoszauruszos színezőket
kaptak az útleveleikbe, s meglepetésként elfogyaszthatták a zöldségekből készített könyvtári dinoszauruszt is.
Bízom benne, hogy mindez nem csak egy mese, hiszen már Konfuciusz is megmondta:
„Ha hallom, elfelejtem. Ha látom, megjegyzem. Ha
csinálom, megértem.”

NAGYNÉ FARKAS ANITA, FELSŐTÁRKÁNY

ISMERETTERJESZTÉS
„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”-BAN,
GYÖNGYÖSÖN
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
című program országos hatókörű könyvtári projektje
„Az én könyvtáram” címen valósul meg, mely programban, fejlesztőként és kipróbálóként is részt vehettem. Fejlesztőként a mintaprogramom az Óvodások
hete - A hétfejű sárkány és A nagyravágyó feketerigó, játékos mesefoglalkozás volt. Kipróbálóként pedig a szolnoki kolléganő, Munkácsiné Szabó Katalin
Ismeretszerzés posztótechnikával – Mindentudó
posztócska meséi mintaprogramot kaptam.
Igazából nem állt tőlem távol ez a fajta bemutató
előadás, bár gyakorlatom inkább mesefoglalkozásokból és óvodás csoportoknak tartott foglalkozásokból van. Ennek ellenére úgy gondoltam, tapasztalatszerzés szempontjából is előnyös egy ilyen
feladatban részt venni. Nekem „csak” megvalósítani

kellett a mintaprogramot, mivel egy nagyon részletesen kidolgozott anyagot kaptam, sablonokkal, feladatlapokkal, és mindennel, ami szükséges a foglalkozás megtartásához.

Az éles próba azért szükséges, hogy lássuk mennyire
érthetőek, követhetőek és megvalósíthatóak a mintaprogramban leírtak.
A feladatom az volt, hogy posztóképek segítségével
mutassuk be a gyerekekkel együtt az emberi érzékszerveket. Az előkészítő munkára körülbelül két hetem volt, ami bár soknak tűnik, de az egyéb könyvtári
feladataim mellett posztóból elkészíteni a képeket túl
sok időt vett volna igénybe, így én kinyomtatott képekkel és mágnestáblával dolgoztam. Ezek után ös�szeállítottam a játékos feladathoz az anyagot, és már
csak a kipróbálás volt hátra.
Úgy érzem, és a mintaprogram monitoring szakemberei is úgy vélték, hogy jól sikerült a kivitelezés,
a gyerekek egy kellemes, élvezhető, és informatív
könyvtári órán vettek részt. Szerencsém volt a negyedikes osztállyal, mert jó képességű, fegyelmezett
tanulók – megemlítendő, hogy az osztály mintegy
harmada rendszeresen könyvtárba járó, olvasó gyerek, ami meg is látszott a munkájukon. Hat csoportban dolgoztak, minden csoport öt feladatot kapott,
melyekre a már előzőleg oda készített könyvekből
megkereshették a válaszokat. Ez időigényes volt,
így a megszabott 45 percben csak az első feladat
megoldásait sikerült ismertetni, s ezek után jött
a játék. Minden csapat, a különböző érzékszerveknek megfelelően, más-más játékos feladatot oldott
meg. Az agy csoport memória játékot kapott, a bőr
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csoportnak tárgyakat kellett felismerniük tapintás
alapján, a szem csoportnak csukott szemmel kellett
rajzolni, az orr csoport vakon szaglászott, a nyelv csoport ízlelt, a fül csoportnak pedig zörgő dobozokat
kellett párosítani.

Egy sárkány már előzőleg a hétvégén tiszteletét tette
nálunk, a lábnyomai árulkodtak erről…
Egy kis ráhangolódás, zenehallgatás után mondókákat tanultunk, majd A bűvös lakat-ról szólt a mese.
Ezután mozgásos játék következett, amit nagyon élveztek, hiszen nem jó sokáig egy helyben ülni. Következő izgalmas feladatként sárkányos témájú meséket, regényeket, verseket kellett keresni a polcokon,
így titokban még egy kis könyvtárismeret is ragadt
rájuk. A következő történetem a sárkányok átváltozásáról szólt, és kiderült nem csak gonosz sárkányok léteznek, hanem érző, barátságos sárkányok is vannak
köztük. Ezután kincskeresés következett – a polcon
egy kis ládikóban voltak elrejtve, amit természetesen
szintén egy sárkány őrzött. A ládikóból végül mindenki elvihetett magával egy-egy idézetet útravalóul.

Mindenki nagyon élvezte a játékot, természetesen ez
tetszett nekik a legjobban. A feladatok megoldásainak megvitatása idő hiányában egy későbbi tanóra
keretén belül történik majd, amikor az érzékszervekről tanulnak.
Összességében azt mondhatom, hogy sikeres volt
a mintaprogram próbája. Nem bántam meg, hogy
részt vettem a tesztelésen, különösen hogy olyan külső szakemberek is jelen voltak, akik még nem láttak
foglalkozást tartani. A tőlük kapott pozitív megerősítés is fontos, de leginkább persze a gyerekek öröme,
jókedve! Mindezekért érdemes mindennap tevékenykedni és belevágni új, akár teljesen más dolgokba is. Ez mindig meghozza a gyümölcsét.

TÓTH SZILVIA, GYÖNGYÖS

SÁRKÁNYOS KINCSVADÁSZAT
A MAKLÁRI KÖNYVTÁRBAN
Az őszi szünet utáni első hétfőn a maklári 4. osztályosok az iskolapad helyett a könyvtárat választották, miután meghívást kaptak „Az én könyvtáram” projekt
keretében „Sárkányos kincsvadászat”-ra.

Végezetül a gyerekek felírták a táblára, hogy érezték
magukat. Őszinte válaszok érkeztek: „szuper volt”,
„nagyon tetszett”, „köszönjük a türelmet”, „tök jó volt”.
Annyira jól érezték magukat, hogy délután többen
visszatértek még kölcsönözni. Azt gondolom, ezért
érdemes ilyen foglalkozásokat tartani.
Örülök a lehetőségnek, hogy Heves megyében az
elsők között lehettem, aki közreműködött „Az én
könyvtáram” projekt kipróbálásában.

VOJTEKOVSZKINÉ BÓTA KATALIN, MAKLÁR
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a nagy könyves beavatás
A TÖRTÉNET TE VAGY!
A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS
ORSZÁGOS OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ
KIHÍVÁS
„Betaníthatatlan, elvetemült, apokaliptikus, világmegváltóvá avanzsált, tettre kész álarcok színjátéka látható otthona valamennyiünk emberségének. Csak
ennyi. A Mi szótárainkban már létezik ez az ÉLETÉRZÉS: beavatás-love” (Reader witches, Kecskemét)
Barátságosak. Bátrak. Csoportnélküliek. Elfajzottak. Műveltek.
Önfeláldozók. Őszinték. Fiatalok
százezreit hódította meg világszerte Veronica Roth A beavatott című
trilógiája.
Magyarországon 2015 óta közel
900 középiskolás vett részt az említett kötet alapjaira épülő országos olvasásnépszerűsítő programban, A Nagy Könyves Beavatásban.
2018-ban az Országos Könyvtári Napok keretében
több mint 190 kamasz vállalkozott az öt hónapig tartó könyves utazásra. De mi történt a harmadik A Nagy
Könyves Beavatás óta?
A negyedik évadban mindenekelőtt frissült a tematikusan válogatott Könyvválasztó, melyben egyszerre
találhatóak meg a kortárs magyar és külföldi szerzők
kötetei, a sikerlistás könyvek, az olvasói kedvencek,
a klasszikus nagyok – mindez kötelező olvasmányoktól mentesen. Az írás folyamata – reményeink szerint
– új szintre lép. A beavatólap kitöltése során vagy
egy frappáns, figyelemfelkeltő könyvajánlót írnak
a csapatok a leendő olvasó számára, vagy elmondhatják a saját véleményüket a választott olvasmányról. Irodalmi kritikák születnek, melyekben nemcsak
dicsérni lehet a szöveget, hanem szidni is. Kitérnek a cselekményre, a szereplőkre, a konfliktusra, a
mondanivalóra. Ezeket a leírt gondolatokat, a képzeletükben élő képet a digitális- és okoseszközök,
illetve a számítástechnika segítségével jelenítik meg.
Szeretnénk, hogyha a játékban résztvevő fiatalok a

farzsebükben lapuló kütyüket, az íróasztalukon heverő eszközöket alkotásra használnák. És erre lehetőségük is lesz a fordulónként változó kreatív feladatok
során. Meghagytuk a korábbi évadok kedvenc kreatív feladatait: a visszajátszott jeleneteket, a könyves sms-t vagy épp a szimulációs játékot, vagyis a
kedvcsináló könyvtrailer forgatását. Újdonságként
először kalligramok, képversek születnek, a chatszobában pedig elképzelt interjúk készülnek a választott hősökkel, hősnőkkel. A negyedik évad igazi
újdonsága az utolsó fordulóban rejlik: „a hetedik Te
magad légy!”. Zárásként kreatív módon készülnek
el a csapatok saját novellái, melyekhez a kamaszok
csak pár szavas címeket kapnak. Mindez online zajlik,
a nagykonyvesbeavatas.hu weboldalon. A játék során beavatott (olvasó)klubok alakulnak a helyi könyvtárakban, találkoznak írókkal, inspiráló emberekkel,
előadásokat hallgatnak meg. Mindeközben egy közösség formálódik, melynek alapja a közös olvasás
és az együttes élmény átélése. A kihívás egyik kulcsfontosságú eleme a szervezők és a játékosok közötti
folyamatos, közvetlen kapcsolattartás. Rendszeresen
kapnak elektronikus leveleket, emellett a közösségi
médián keresztül is támogatjuk őket. Sőt, A Nagy
Könyves Beavatáson belül életre hívtuk a Kis Könyves
Kalandokat – 3K-t –, melyek lényege, hogy egy zárt
csoportban extra könyvcsomagért versenyezhetnek
a csapatok. Persze ezekben a részvétel már nem kötelező. Minden fordulóban véletlenszerűen hirdetjük
meg a könyvekre, könyvtárra vagy A Nagy Könyves
Beavatásra épülő feladványokat. Meséltek már kedvenc könyves karakterükről, olvasmányok első mondatai alapján jöttek rá a könyvek címeire, felépítették
képzeletbeli tökéletes könyvtárukat.
A Nagy Könyves Beavatás fiataljai új szintre emelték
az olvasást. A közös olvasás és munka során megtapasztalják, milyen egymáson és egymásnak segíteni,
ugyanis egy könyv sosem akkor ér véget, amikor elolvassuk a történet utolsó szavát és becsukjuk a könyv
borítóját. Megmozgatja a fantáziánkat, egy új világba
csöppenünk, ahol a cselekmény részeseivé válunk,
hiszen a történet mi vagyunk, a történet TE vagy!

CSÉPÁNYI ZOLTÁN, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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Országos Könyvtári Napok
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
HEVES MEGYÉBEN
2006 óta minden évben – így idén is – megrendezésre kerültek az Országos Könyvtári Napok, amely a
könyvtári szakma legjelentősebb és legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata.
A 2018-as évet Magyarország Kormánya a Családok évének nyilvánította, így ehhez az eseménysorozathoz
kapcsolódva az Országos Könyvtári
Napok programjainak tematikája is
ezt az értékrendet tükrözi. Ezúton
is szeretnénk gratulálni a résztvevő
kollégáknak a szervezéshez és a lebonyolításhoz, ismét magas színvonalú és értékes
programokkal sikerült becsalogatni az olvasókat
könyvtárainkba!
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány
eseményt szeretnék kiemelni a megvalósított programokból.
2018 a családok éve, és ez a gondolat jelen kell
hogy legyen a könyvtárakban is. Egyre fontosabb,
hogy minél több, a családokat, generációkat összehozó programokat szervezzünk, hiszen látjuk, hogy
felgyorsult világunk nem igazán kedvez a családi lét
örömeinek közös megéléséhez.
Ennek jegyében tartott előadást Hidvégi Márta pszichológus Anya, Apa merre vagy? Hol van a család
mostanában? címmel a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.

A Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára Népmese napi programja is a megtartó anya- és mese-

föld köré szerveződött természetesen a családoknak.
A gyermekeinkre leskelődő veszélyekre pedig Incze
Zsuzsa hívta fel a figyelmet a Hevestéka kistelepülésein, a Csellengők hídja című előadásával. Sokan
emlékszünk a Csellengők című televíziós sorozatra, amely húsz éven keresztül hétről-hétre adott hírt
bajba jutott, eltűnt gyermekekről. Incze Zsuzsa most
közvetlenül beszélgetett a témáról az érdeklődő fiatalokkal, családokkal.
A megyei könyvtárban aztán nem
kisebbre vállalkoztunk, mint hogy elhozzuk Kínát is a
Konfuciusz Intézet
munkatársai segítségével! Ezen a különleges rendezvényen bepillantást nyerhettünk a kínai kultúrába, a kalligráfia, kirigami, nyelvtanulás és a tradicionális kínai teaszertartáson keresztül.
A Könyves Vasárnapon indult útnak A Nagy Könyves Beavatás elnevezésű
olvasásnépszerűsítő online
játékunk negyedik évada
az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az
Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával. Miért jó beavatottnak
lenni? Mert úgy gondoljuk, hogy az olvasás nem magányos dolog. A könyveket kreatív játékok, csapatmunka, élmények kísérik. Közel kétszáz fiatal csatlakozott az ország minden részéből játékunkhoz.
Idén is több költő és író látogatott el megyénk
könyvtáraiba. Kovács Attila, írói álnevén Holden Rose
Gyöngyösön és Egerben is előadást tartott arról,
hogy miért fontos az olvasás, illetve a kreatív írás rejtelmeibe is bevezette a fiatalokat.
Wéber Anikó a hatvani könyvtárban tartott közönségtalálkozót, Víg Balázs pedig a KSZR könyvtárakban örvendeztette meg a legkisebbeket. Aki ezen a
héten a megye könyvtáraiba látogatott, részt vehetett
mesedélelőttökön papírszínházi előadásokon, babás
foglalkozásokon, hagyományőrző, helyismereti és
egészségmegőrző programokon, irodalmi játszóhá-
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zakon, ismeretterjesztő előadásokon. Több könyvtárban rendeztek kiállításokat, vetélkedőket, illetve sok
helyen szerveztek túrákat, kirándulásokat a családok
részére.
KönyvtárMozi vetítések is nagy számban zajlottak
szerte a megyében, melyeken nagy örömünkre minden korosztály képviseltette magát, illetve a Könyvet
a Kézbe! közösségépítő játékunkba is sokan kapcsolódtak be.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a könyvtárban
sokféle érdekes program fér meg egymás mellett, s
ezek mindegyike kapcsolódik a könyvekhez, az olvasáshoz.
Fontos, hogy ezek az események, olvasmányok eljussanak a közösségekhez, és az olvasók akár egyedül,
akár családjukkal, de mindenképpen visszatérő vendégként gyarapítsák a könyvtár, az olvasás, és a könyveket szeretők táborát.

SZABÓ ESZTER, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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DIAFILMVETÍTÉS BEKÖLCÉN
Havonta egy alkalommal a bekölcei könyvtár hagyományos diavetítős mesefilmekkel várja a gyerekeket,
hisz őket a meséken kívül a képekkel lehet talán a
leginkább elvarázsolni. És ha mesemondást színes
képek sokasága vezeti, akkor már talán mindenki
tudja, hogy a diavetítésről van szó.
Mivel otthon én még mindig szoktam vetíteni a gyerekemnek, szerettem volna ha az ezt kísérő boldog,
meghitt érzést átadhatom a bekölcei könyvtárba látogató gyerekeknek is.
Ezért egy októberi szombaton fogtam a saját, régi vetítőmet és bevittem a könyvtárba,
azokkal a diákkal egyetemben, amiket otthon
még gyerekként a szüleim vetítettek nekem.
Bekölcén kívül még a
szomszédos faluból, Egercsehiből is ellátogatnak
különleges programunkra, hisz nagyon jó hangulat
és barátságos, kedves légkör várta a kicsiket. Három
mesét vetítünk a résztvevő gyerekeknek, akik közben
egy tálca sütit is eltüntettek…
Besötétített könyvtárban, sütit majszolva, elmélyülten élvezték a meséket – most a Misi Mókus kalandjai,
A két bocs meg a róka, és a Mazsola fürdik került sorra…
A gyerekekkel együtt én is nagy örömmel várom a
következő alkalmat.

MAGYARNÉ DORKÓ RENÁTA, BEKÖLCE

TARNAMÉRAI MESÉS KINCSEK
Az Országos Könyvtári Napokhoz közeledve több
kisgyermekeknek szóló program gondolata is szöget
ütött a fejembe, de nem tudtam eldönteni, mi is lenne igazán jó, amitől az egész kerek egésszé válna.

Mivel nem tudtam dönteni, egyértelművé vált: egy
program nem lesz elég. Így született hát meg a
„Mesél a könyvtár” olvasásnépszerűsítő könyvtári
programsorozat, amely egy tanéven keresztül havonta kerül megrendezésre a nagycsoportos óvodások
részére a könyvtárban.
A program célja, hogy
a gyermekek és szüleik megismerkedjenek a
kortárs, valamint a népmesék világával, az irodalommal, a helyi könyvtárral, a könyvtári kínálattal
egy-egy könyvtári élmény kacsán.
Első foglalkozásunkat az
Országos Könyvtári Napok keretei között rendeztük meg, melynek témája Marék Veronika Boribon könyvsorozata – elsősorban a Boribon házikója
c. mesekönyv – volt. Miután megérkeztek a nagycsoportos ovisok színes könyvtárunkba ismerkedésképp egy játékot játszottunk, melynek címe: „Ha nem
kérdeztek, kimegyek!”. Ez egy olyan játék, melynek
során van egy kiválasztott személy, akihez a csoport
valamennyi tagja fordulhat, de csak olyan kérdéssel,
amelyet akár maguknak is föltennének. A játék célja, hogy minél többet kérdezzenek, ugyanis ha nem
kérdeznek a kiválasztott személytől, ő elindulhat az
ajtó irányába, viszont a kérdés – válasz párbeszéd
ideje alatt nem léphet. A játék akkor ér véget, amikor
a kiválasztott személy kijut a teremből. A játék közben rengeteg kreatív kérdést hallottunk a gyerekektől, többek között: „Mi a kedvenc virágod? Milyen a
kedvenc pulóvered? Mi a kedvenc éjszakai állatod?
Mi a kedvenc felhőformád?” Ezután egy újabb játék
következett, melyhez segítségül hívtuk Pöttyös Pannit, a könyvtár gumilabdáját. Körben ülve játszottuk
a játékot, melyben olyan kérdésekre kellett válaszolniuk a gyerekeknek, mint például: „Mi lennél, ha szín
lennél? Mi lennél, ha állat lennél? Mi lennél, ha felnőtt
lennél? Mi lennél, ha mesehős lennél?”. A válaszok
között hallhattunk rózsaszínt, unikornist, sárkányt, kutyát, targoncást, körmöst, apukát.

13

HEVESTÉKA HÍREK
A játékok után mesélés következett, a mese címe a
következő volt: Boribon házikója. Miután megtudtuk,
miért is jó bunkert építeni,
egy különleges memóriajátékot játszottunk a gyerekekkel. Egy táblára kitűztük
a mese összes eseményéről
egy – egy képet, melyet a
gyermekeknek sorba kellett rendezniük a történetnek megfelelően. Miután
elkészült a mesénk, mindenkinek lehetősége volt
kiválasztania, mi az ő kedvenc könyvtári meséje,
mik azok a történetek, amiket szívesen hallanának
majd a következő foglalkozások alkalmával. A böngészéshez kényelembe helyezék magukat a könyvtári bunkerben és ahol csak helyet találtak. Szabad volt a könyvtár bebarangolása, megismerése.
Ajándékba mesés kincseket kaptak – ez összefoglaló
neve a programsorozat foglalkozásain kapott ajándékoknak – ami ezúttal egy könyvtárunk által készített

könyvajánló füzet volt tele meseajánlókkal, kivágható
könyvjelzőkkel és színezőkkel.
Az első Mesél a könyvtár foglalkozásunkat nagyon
élvezték a gyerekek, sokat játszottunk, és nevettünk,
közben megismerkedtünk a könyvek és a könyvtár világával is. Novemberben ismét egy klassz programmal várjuk a gyerekeket a könyvtárban!
Addig is nyitott ajtókkal várjuk a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt, mindentkit, aki egy kis
kikapcsolódásra, olvasásra vágyik a könyvtárban!

BARTÁNÉ RAUF ZSANETT, TARNAMÉRA

KÖNYVTÁR, JÓGA, LÁNGOS PARTI
Egy szokásos jógázós napon a zagyvaszántói könyvtárban (igen, ilyet is szoktunk!) a kobra póz kitartása
közben összenéztünk a kolléganőmmel, és éhesek
lévén, egy lángos parti körvonala rajzolódott meg
lelki szemeik előtt – bár igaz, a sok beszéd és a finom
étkekre való sóvárgás nem tükrözi épp a jóga szellemiségét…
A gondolatot tett követte: a lángos parti napján a
konyhai előkészületek után lassan gyülekezni kezdett a férjeinkkel tarkított embersereg. Csendes, vis�szafogott beszélgetéssel indult a program, ám a két
kiló lisztből kisütött lángos elfogyasztása után már
jókedvű kacagás hallatszott át a könyvtári konyhába.
Hol sírtunk a nevetéstől, hol szomorúbb témára váltottunk. Két dolog jutott erről az eszembe. Az egyik
a Sztárom a párom című film (amit mi könyvtárosok
természetesen egyszer sem láttunk még…), ahol egy
születésnap kapcsán az asztalnál együtt volt jelen a
tragédia és a humor, a másik a bélapátfalvi gasztroklub januári, szívet melengető fényképei a süteményes tállal, az ősz hajú úriemberrel és a kisbabával.
Így kapcsolódott össze 2018-ban a zagyvaszántói
bibliotéka, a bélapátfalvi könyvtár és az apci közösségi hely élete.

KOVÁCS TIBORNÉ, APC
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ÁMULTUNK ÉS BÁMULTUNK…
A Könyvet a kézbe! közösségépítő játék már a második évében jár, hiszen 2017ben született és valósult meg
az az ötlet, hogy minden hónapban különböző témájú
könyvekkel és kapcsolódó olvasásnépszerűsítő ötletekkel segítsük a HEVESTÉKA könyvtárosainkat.
Az idei év központi témája a helyi értékek voltak. Fontosnak tartjuk a helyi hagyományok kultúrkincseinek
őrzését, igyekszünk megmutatni, továbbadni azokat, és a következő generációkkal együtt megélni az
együvé tartozás tereken és nemzedékeken átívelő
közösségalkotó érzését.
Ámultunk és bámultunk...
… a gazdag programokon
Hónapról hónapra olyan szuper programokat szerveztek a kollégák, hogy csak ámultunk és bámultunk a KAK-programok pillanatait megörökítő fotók
láttán. A HEVESTÉKA Heves megyei KSZR könyvtárosok facebook csoportjába szinte nap mint nap
kapunk fotókat a megvalósult programokról – izgalmakról, örömökről, önfeledt játékról, mesékről
– melyek teljes mértékben hitelesítik az e-mailben
küldött rövid beszámolókat. Megsúghatom, nem
egy könyvtár képeit, élménybeszámolóit látva irigykedünk, hogy milyen jó lehet egy-egy településen az
ovisoknak, iskolásoknak, hogy ilyen programokban
lehet részük!
… a helyi recepteken
Rögtön az év első hónapját – a tavalyi év sikereit látva – ismét a gasztronómiához kapcsoltuk. Ennek apropóján találtuk ki, hogy
szerkesztünk egy recepttárat. Egy olyan
gyűjteményes füzetet, amely a HEVESTÉKA településeinek helyi ízeit tartalmazza. Arra kértük a helyi könyvtárosokat, küldjenek a falujukra jellemző hagyományos
ételrecepteket, elkészítési megoldásokat. Kaptuk

is szép számmal ínycsiklandó ételeket: leveseket,
főételeket, édeseket és sósakat… volt minden, mi
szem-szájnak ingere. A beérkezett receptekből ös�szeállítottuk Heves megye közös recepttárát, melyet
augusztusban a felsőtárkányi szakmai napon kaptak
kézbe a közreműködő kollégák. Aki kedvet kap egy
kis vízen kullogóhoz, ribizlis pitéhez, macokhoz, kaszakő pogácsához vagy birsalmás bableveshez, vagy
csak kíváncsi a beküldött ételekre, keresse fel honlapunkon (brody.iif.hu) a Hevestéka menü alatt a Könyvet a kézbe! játék januári leírását, ahol megtalálható a
kész HEVESTÉKA recepttár. Szerintünk mindenképp
megéri végigböngészni a receptfüzetet!
… a sok legózáson és játékon
A június (és szinte az egész nyár) a LEGO körül forgott. Apcon Klári alsósokkal
és kamaszokkal többször is
összeült a könyvtárban, hogy
– LEGO hiányában – társasjátékokkal játsszon. A gyerekeknek a Double és Dixit játék lett a kedvencünk.
A feldebrői könyvtárban sem volt korábban LEGO,
de júniusban egy kedves olvasó a könyvtárnak
ajándékozott egy nagy
dobozzal, és ezt a gesztust a gyerekek igen nagyra értékelték. Két asztalt
összetoltak, majd Éva és
Gabi egész hónapban ezzel várták a könyvtárba betérőket egy kis építésre, játékra. Adácson verseny alakult ki LEGO építésből: a gyerekek csapatokat alkotva készítették el remekműveiket, majd zsűrizték is
egymás munkáit. Tenken LEGO játék délután tartottak. Az óvodás Ádám
például bevitte saját
készletét a könyvtárba,
s fotókkal mutatta be,
hogy az oviban és
otthon milyen csodálatos alkotásokat készít.
A szarvaskői könyvtárban egy LEGO-bemutatót és
kiállítást rögtönöztek a gyerekek alkotásaiból.
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Bükkszenterzsébeten hipphopp mini LEGO-parkká
változtatták a könyvtárat:
két kis szakértő elvitte a
gyűjteményük legkedvesebb, legvagányabb darabjait. Volt ott rendőrautó, pizzás kocsi, robogó,
markoló, és persze mindegyikhez egy-egy történet. Majd előkerült Daniel
Lipkowitz: LEGO Fantasztikus ötletek c. könyve, mely
júniusban a hónap könyve volt, s amely tele van különböző konstrukciókkal, ötletekkel. Jót játszottak,
sokat beszélgettek, nagyokat nevettek, s ahogy a
bükkszenterzsébeti fiúk fogalmaztak, királyul érezték
magukat.
… a települések kincsein
Jelentős és maradandó élmény volt az Őrizd a múltat, mutasd meg a jelent, tervezd a jövőt! Kincsek
úton, útfélen fotókiállítás is. A fotópályázat megadott
témája a települések épített és természeti értékei,
szellemi kincsei vagy híres/különleges lakói voltak, illetve az ezekkel kapcsolatos személyes érzelmek, benyomások. A beérkezett munkák közül egy általunk
felkért szakértő véleménye alapján legjobbnak ítélt
alkotásokat állítottuk ki szeptember közepén könyvtárunk galériájában egy kiállítás formájában.
A beérkező fotókból a felnőtt és gyermek kategória
1. helyezettjét egy-egy e-könyv olvasóval, a 2. és 3.
helyezetteket értékes könyvjutalommal díjaztuk.
Akikre büszkék lehetnek a települések, vagyis a
díjazottak:
Gyermek kategória (14 éves korig):
1. helyezett: Sándor Zoltán, Aldebrő
2. helyezett: Sneider Katarina, Aldebrő
3. helyezett: Veres András, Aldebrő
Felnőtt kategória (15 év felettiek):
1. helyezett: Nagy Adrienn, Felsőtárkány
2. helyezett: Géczi Emese, Szilvásvárad
3. helyezett: Kecskés Alida, Gyöngyöstarján

A kiállításon a díjazottak képein kívül szerepel még
Kéri Kitti (Tarnaméra), Pári Panna (Tarnaméra), Magyar
Dániel (Bekölce), Gaál Dénes (Bekölce), Lapis Lajos
(Feldebrő), Brnya Eszter (Apc), Varga Ferencné (Fedémes), Kerekes Tamás (Fedémes) pályaműve is.

A kiállítás megnyitóján a megyei könyvtár galériája
tele volt vidéki könyvtárosokkal és olvasókkal. Tőzsér
Istvánné Géczi Andreának, könyvtárunk igazgatónőjének a beszédében elhangzott, hogy mennyi rejtett
érték van megyeszerte, melyeket remekül tükröznek
a kiállított fotók.
A felvételeken láthattunk többek között egy 100 éves
feldebrői kaput; hagyományos, régi időket is idéző
húsvéti mókázást; aldebrői naplementét; a szilvásváradi kerektemplom csigalépcsőjét; fedémesi faluképet vagy a vidéki élet szabadságát fénnyel festve.
A kiállított fotókat október elejéig lehetett megtekinteni galériánkban, jelenleg pedig vándorkiállítás formájában járja útját a HEVESTÉKA könyvtárakban. Ezúton is gratulálunk minden pályázónak, díjazottnak!
Elmondhatjuk, hogy a 2018-as év rendhagyó volt a
Könyvet a kézbe! játék kapcsán, hiszen két téma volt,
melyhez mi is készültünk valamivel: a receptkönyvvel
és a vándorkiállítással. Ennek kapcsán bebizonyosodott, hogy milyen csodálatos is, ha egy egész megye
közösen, együtt alkot valamit! Köszönjük minden
HEVESTÉKA KSZR könyvtárosunknak!

KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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megyei körkép
HATVAN VÁROS KITÜNTETTE AZ
ADY ENDRE KÖNYVTÁR VEZETŐJÉT
Ünnepélyes testületi ülésen adott
át kitüntetéseket a Hatvani Önkormányzat Képviselő-testülete a Grassalkovich-kastély dísztermében 2018.
szeptember 28-án. Horváth Richárd
polgármester úr köszöntőjében elmondta, a kitüntetettek mindegyike olyan példát
mutat, amely követendő lehet mindenki számára.
A közösségi életben és a szakmájukban elismert,
megbecsült emberek kaptak városi elismerést. Mint
mondta: ők a polgáriasodó városért dolgoznak,
hogy a település még élhetőbb legyen.
A dísztestületi ülésen Sinkovics Erika, a hatvani Ady
Endre Könyvtár vezetője is elismerésben részesült,
Polgármesteri Díszoklevél kitüntetést vehetett át.
Részlet a laudációból:
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtárban 1984. szeptember 1-jén helyezkedett el. Kezdetben feldolgozó
könyvtárosként, majd zenei könyvtárosként, később
pedig igazgatóhelyettesként tevékenykedett, jelenleg pedig az intézmény igazgatójaként dolgozik.
1992-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola budapesti tagozatán, könyvtár-pedagógia szakon
főiskolai oklevelet, majd 2001-ben az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén könyvtár menedzsment szakos
egyetemi diplomát szerzett.
1991-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, az MKE Heves Megyei Szervezete elnökségi
tagja. 2011 óta könyvtári szakértő. 2011 áprilisától az
Ady Endre könyvtár igazgatója. Szakmai munkájában
a városi könyvtár hagyományainak ápolását és a mai
kornak megfelelő modernizálását egyaránt fontos
célnak tekinti. Kiemelt szerepe van abban, hogy a
könyvtár, különböző uniós, országos, megyei pályázatok elnyerésével magas színvonalon szolgálja a város
lakosságát. Határozott, felkészült szakember, a városi
kulturális és civil szervezetekkel jó kapcsolatokat ápol.
A Hatvani Kalendárium évenkénti megjelenésének fő
szervezője. 2017. február 1-től a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagja.

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET
KAPOTT A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Az Emberi Erőforrások Minisztere – a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján - Minősített Könyvtár
címet adományozott a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárnak. Az intézmény életében immár
másodszor elnyert megtisztelő címet 2018. november 13-án, Budapesten Martonné Adler Ildikó, Eger
MJV alpolgármestere és Tőzsér Istvánné Géczi
Andrea igazgató ünnepélyes keretek között vették át
Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkártól.
A címet az intézmény újabb öt évig viselheti.

A Minősített Könyvtár címet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a kultúráért felelős miniszter rendelete alapján adományozza. A cím elnyerésére évente
pályázatot hirdet. A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése. A pályázók előre
meghatározott szempontok szerint elkészített önértékelés és teljeskörű minőségügyi tevékenységet
bemutató pályázat benyújtásával jelentkezhetnek a
cím elnyerésére, odaítélése helyszíni szakértői vizsgálat alapján történik.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárunk által
benyújtott Minősített Könyvtár cím pályázat szakmai
beszámolója megtekinthető könyvtárunk honlapján.
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Az mke heves megyei szervezet hírei
A Heves Megyei Szervezet
1975-óta látja el feladatait,
az ország második legnagyobb területi szervezeteként képviseli a megyei
könyvtárosokat, szervezi a szakmai életet, szorosabb
munkakapcsolatot alakít ki az intézmények között és
lehetőséget biztosít a tagoknak szakmai programokon való részvételre.
Minden szakmabeli csatlakozhat egyesületünkhöz,
akkor is, ha nincs könyvtáros végzettsége. Csatlakozni bármikor lehet, ebben a helyi szervezet nyújt
segítséget. A csatlakozás feltétele a belépési nyilatkozat kitöltése: a „Belépési nyilatkozat egyéni tagok
számára” című dokumentumot az MKE honlapjáról
lehet letölteni. Az új belépő dolgozó könyvtárosoknak a tagdíj 5 500 Ft, mely tartalmazza az 500 Ft-os
tagkártya-díjat és az 5 000 Ft éves tagdíjat. A nyugdíjas kollégáknak és hallgatóknak ez a díj 3 500 Ft.
A tagdíjat átutalással is be lehet fizetni a Heves
Megyei Szervezet számára. A csatlakozással kapcsolatban Bodor Katalin egyesületi elnök és Verle
Ágnes titkár nyújt bővebb tájékoztatást akár e-mailben az mkeheves@gmail.com email címen, vagy a
06-36/516-632 telefonszámon.
Amellett, hogy egy országos, sokrétű szakmai egyesület tagjaként aktívan részt vehetünk hivatásunk életében, más előnnyel is jár, ha a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének tagjai vagyunk. Fontos tudni, hogy az
MKE tagjaként jogosultak vagyunk a tagkártya használatára, mely az éves matricával együtt érvényes.
A tagkártyával bizonyos üzletekben kedvezményt is
kapunk, illetve minden államilag fenntartott közgyűjtemény állandó kiállítását ingyenesen látogathatjuk
vele. Részletes tájékoztató az MKE honlapján.
Szervezetünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a
megyei könyvtárosok számára segítséget nyújtson,
és teljes körűen tájékoztasson a szakmát érintő kérdésekben. Igyekszünk olyan változatos és érdekes
programokat, szakmai találkozókat szervezni, melyekkel szorosabbra fűzhetőek a megye könyvtárosainak kapcsolatai és naprakész szakmai tudással gazdagodhatnak tagjaink. 2018. április 19-én a Kiskörei
Városi Könyvtárban hagyományteremtő szándékkal

rendeztük meg szakmai napunkat „Szomszédolásszakmai kirándulás Heves megye könyvtáraiban”
címmel. Célunk, hogy minden ilyen alkalommal másmás Heves megyei könyvtárba látogassunk el, ahol
a szakmai előadások mellett megismerhetjük a helyi
kollégákat és intézményüket. Szeptemberben pedig
a történelmi Kassa városába szerveztünk egynapos
szakmai utat, ahol felkerestük az Állami Tudományos
Könyvtárat és a régi katonai laktanya újrahasznosításából épült Kasárne KulturParkot.
Egyesületünk nem csak a szakmai kapcsolatokat
igyekszik elmélyíteni tagjai között, fontos feladatunknak tartjuk a csapatépítő, közösségkovácsoló
programok szervezését is, így például május 27-én
gyalogtúrát szerveztünk a csodálatos Bükk-fennsíkra.

Az ilyen nem szakmai eseményeken szorosabbra fűzhetjük kapcsolatainkat munkatársainkkal, megismerhetjük a környezetet és remekül kikapcsolódhatunk a
természetben.
Szervezetünk idei utolsó taggyűlését decemberben
tartjuk meg, terveink szerint egy szakmai előadást
követően meglátogatnánk az egri bíróság szépen
felújított épületét és szakkönyvtárát is.
A jövőben is folytatjuk a szakmai és szabadidős események szervezését, melyekről minden esetben
emailben értesítjük tagjainkat, de emellett a Facebook oldalunkon és honlapunkon is olvashatnak róluk az érdeklődők.
Mindenkit várunk szeretettel a Heves Megyei Szervezet tagjai közé!

VERLE ÁGNES, MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET
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Az mke heves megyei szervezet hírei
BESZÁMOLÓ A HEVES
MEGYEI SZERVEZET KASSAI
KIRÁNDULÁSÁRÓL
Szervezetünk 2018. szeptember 20-án szakmai kirándulást tett Kassára. Szép őszi időben telt az utunk és a
kora reggeli indulás ellenére is lelkes volt csapatunk.
Kassán a Kasárne Kulturpark LitPark nevű könyvtári
részlegének munkatársai láttak minket vendégül. A
Kasárne Kulturpark az egyik kassai laktanya épületegyüttesének hasznosításával jött létre. A Kulturpark
nem csak nevében őrzi a katonai múltját, az egyes
épületek jelzései is a NATO-katonai ábécéje betűinek
neve, így az „A, B és C-épület” helyett „Alfa”, „Bravo”
és „Charlie” elnevezésűek az épületek. A Kulturparkkal a város remekül hasznosította a laktanyát, és egy
színes, modern kulturális értéket teremtett meg.
Az épületek között
szépen parkosított
terület húzódik, az
épületekben könyvtár, kiállítóhelyiségek, irodák, kávézó és konferenciaterem is működik.
Igazi közösségi hely, amely a város kulturális életének
szerves részét alkotja.
A Litpark, mely a „Bravo” nevű épületben kapott otthont, a kassai városi könyvtár gyermekkönyvtári részlege. A könyvtár modern bútorzatú, világos terem,
a Kulturpark indusztriális stílusa jellemzi, mégsem
rideg, hanem kedves és barátságos helyiség. A gyerekeket a szak- és szépirodalmi műveken kívül rengeteg társasjáték, foglalkoztatójáték várja.
A teremben itt-ott babzsákfotelek, puffok állnak, a hatalmas ablakokon árad be a napfény. A terem közepén üvegvitrinekben régi mese és gyermekkönyvekből álló kiállítás kapott helyet. A Litpark munkatársai
bemutatták a könyvtárukat, majd kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel folytatódott látogatásunk.
A kassai kollégák teasüteménnyel, kávéval láttak
vendégül minket, felfrissítve minket a hosszú utazás

után. A Litparkról további képeket, érdekességeket
találhattok Facebook oldalukon és érdemes átnézni
a Kulturpark oldalát is.
A Kulturparkot hátrahagyva elsétáltunk az Állami
Tudományos Könyvtárba, aminek a klasszicista Forgách-palota ad otthont. Az itt dolgozó kollégák körbevezetettek minket a hatalmas épületben, melyben
az Állami Tudományos Könyvtár több milliós állományának tetemes része kapott helyet. Itt több szép olvasótermet is megtekintettünk, valamint a hatalmas
raktárt is, ahonnan az olvasók által kért kölcsönözhető köteteket gyűjtik össze. A szabadpolcos állomány
csak az olvasótermekben van, ezek nem kölcsönözhető példányok, csak helyben használhatók.

A szakmai látogatások után városnézés következett.
Rátermett idegenvezetőnkkel meglátogattuk a belváros nevezetességeit. Elzarándokoltunk Márai Sándor
szülőházához és a szobrához is. A kassai óváros rengeteg látnivalót rejt: központjában áll a Szent Erzsébet székesegyház, mellette a Szent Miklós kápolna.
Mindkettő a középkori gótikus építészet gyöngyszeme. Igen szép, megható pillanat volt, mikor a székesegyház kriptájában, II. Rákóczi Ferenc sírjánál közösen elénekeltük a Himnuszt. Csapatunk ellátogatott a
Rákóczi-házba is, mely a fejedelem rodostói házának
rekonstrukciója, érdekes múzeumi gyűjteménnyel. A
belvárosban kávéházak, sörözők várják a vendégeket, teraszukon jólesik az utazónak egy pohár hideg,
helyi sör. Késő délután indultunk haza Egerbe, eltelve a sok szép látnivaló és élmény emlékével.

VERLE ÁGNES, MKE HEVES MEGYEI SZERVEZET
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iskolai könyvtári ellátás
ISKOLAI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
HEVES MEGYÉBEN
A 21. század információbőségében egyre fontosabb
a világban való eligazodás
igénye. Az információs áradatban a könyvtárak – típustól függetlenül – mentőövként szolgálnak. Az
iskolai könyvtárakban még
fontosabb a változások követése: a modern technikára és az újdonságokra a
fiatalabb korosztály a legfogékonyabb, s a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb feladata az egyensúlyteremtésre való képesség
megtanítása a folyamatosan változó információs halmazban.
Az iskolai könyvtáraknak alkalmassá kell válniuk
arra, hogy minden könyvtárhasználó elsajátíthassa
az ismeretszerzés folyamatát és technikáját, emellett természetesen a fő alapfeladat a korosztálynak
szóló irodalmi művek, mesék és ismeretterjesztő
dokumentumok eljuttatása a gyermekolvasókhoz,
az olvasásnépszerűsítő munka és az olvasó emberré
nevelés folyamatának segítése.
Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a fenti célok elérése érdekében a KSZR szolgáltatásba be nem vont iskolai könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztésére mintaprojektet
dolgozott ki 2016-ban. A 2017-ben induló egyéves
mintaprojektben 8 iskola vett részt, 2018-ban a szolgáltatás már összesen 20 iskolára terjedt ki.
A szakmai tapasztalatok és az iskolák körében 2018ban elvégzett elégedettségmérések a szolgáltatás
eredményességét igazolják. Az iskolai könyvtárakban
mind a tanulók, mind a pedagógusok – a kötelező és
ajánlott irodalom igény szerinti beszerzése mellett
– félévente nagyszámú új, színes és változatos tematikájú olvasnivalóhoz, többféle folyóirathoz jutottak.
2018-ban a 20 iskolába összesen 123 db folyóirat és
6800 új dokumentum jutott el.

A szolgáltatás révén a kollégák szakmai, módszertani
tanácsokat és továbbképzési lehetőséget kaptak: az
idei évben 7 szakmai napra, továbbképzésre hívtuk
őket.
A könyvtárak informatikai szolgáltatásokat is igénybe
vehettek. Nagy előre lépésnek tartjuk, hogy a Corvina adatbázishoz már 9 iskolai könyvtár csatlakozott,
háromban az adatbevitel be is fejeződött, kettőben
az elektronikus kölcsönzés is elindult.
Több esetben a gyűjtemények gondozásához, selejtezéséhez, elhelyezéséhez gyakorlati segítséget is
adtunk: selejtezést, állományrendezést a két év alatt
7 iskolában végeztünk.
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy – felméréseink
alapján – a szolgáltatásba bevont iskolai könyvtárakban a kölcsönzési forgalom 80%-a a Bródy Sándor
Könyvtárból kiszállított új könyvekre irányult.
Visszajelzéseink és az elvégzett elégedettségmérés
alapján a szolgáltatást az iskolák pozitívan, örömmel
fogadták és hasznosnak értékelték.

FARKAS MÁRTA ÉS
KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES, EGER
Visszajelzéseinkből:

mlesztést”
„Iskolai könyvtárunknak „vérátö
együttműr
jelent a Bródy Sándor Könyvtá
lettel ill.
ködési támogatása az Egri Tankerü
felnőtt olintézményünkkel. A gyerek és a
kénti friss
vasók igényeire is épülő féléven
könyvtári
a
dokumentumellátás is növelte
gyerekek
kölcsönzések számát, az olvasó
yvtárhaszkörét. Rendszeresen tartjuk a kön
yományos
nálati foglalkozásokat, a már hag
könyvtári programjainkat…”
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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, 30/409-9620

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

Folyóirat reklamáció

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

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

Programszervezés

Könyvtárközi kölcsönzés

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

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

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

CORVINA CIRC modul használati információ

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

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

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ,
az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
								
Márai Sándor

