Egy sikeres év a Hatvani Városi Könyvtár életében
✒ Sinkovics Erika

A Hatvani Városi Könyvtár közel hatvan éve
(1951 óta) szolgálja a város és a vonzáskörzet lakosságát: egy olyan intézmény, melynek alapvetõ küldetése és feladata, hogy a
város információs, közéleti, oktatást támogató centrumává váljon. A könyvtár szolgáltat, a könyvtáros munkája szolgálat, és ez
így lesz a jövõben is. Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, hogy legyen a tanulásnak, az önképzésnek, a gyors információszerzésnek és a társas együttlétnek is.
Könyvtárunk meghatározóvá vált a tanulást
és kulturált idõtöltést segítõ szolgáltatásaival, rendezvényeivel, a helytörténeti dokumentumok gyûjtésével és megõrzésével.
Immáron tizenkét éve gondozzuk, szerkesztjük, írjuk és jelentetjük meg a Hatvani
Kalendáriumot, amely lehetõséget teremt a
helytörténeti kutatás kibontakozására. Hogy
mennyire fontos mindez a város életében,
azt jól példázza, hogy Hatvanról 1940-ben
jelent meg utoljára egy helytörténeti monográfia könyv alakban, és utána csak 1999ben jött ki a Hatvani Kalendárium elsõ száma, amely akkor majd’ hat évtized után
adott közre összefoglalást, helyzetértékelést
268 oldalon. Az elmúlt tizenkét évben megjelent kötetek a helytörténettel, Hatvan
múltjával foglalkozók számára megkerülhetetlenné váltak.
Minden korosztály számára nyitott: a
központi könyvtár mellett gyermekkönyvtárunk, zenei és helytörténeti gyûjteményünk
és az újhatvani fiókkönyvtár. Az elmúlt évek
során az intézmény munkája és gyûjteménye jelentõsen átalakult. Nemcsak a könyvek, hanem a hangzó dokumentumok, digitális tartalmak szolgáltatójaként is bõvülõ
kínálatot nyújt környezete számára. A közeljövõ fontos feladata lesz a helytörténeti dokumentumok digitalizálása és elérhetõvé
tétele az interneten, amihez pályázati forrásokat tudunk igénybe venni.
A 2009-es év sok szép sikert és ugyanakkor sok-sok feladatot is hozott. 2008 végén
az európai uniós pályázatok elkészítése,
konzorciumalakítás, a pályázatban megje26

lölt célok megfogalmazása állt elõttünk, ma
pedig a megnyert pályázatok megvalósításán munkálkodunk. A Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár által meghirdetett közbeszerzési eljárás lefolytatása és a nyertes
ajánlattevõvel való szerzõdéskötés után az
idén sor kerül egy régóta várt munka megkezdésére: egységes könyvtár-informatikai
rendszer kialakítására, egységes megyei
adatbázis építésére, egységes helyismereti
adatbázis létrehozására, olvasásnépszerûsítõ
programok lebonyolítására települési és iskolai könyvtárakban egyaránt.
Céljainkat két uniós és több hazai pályázat megvalósításával érhetjük el:
1. Összehangolt könyvtár-infrastruktúra
fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár vezetésével.
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065. A hatvani
könyvtár számára megnyert támogatás:
7 770 000 forint. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
2. Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerûsítését
támogató programsorozat lebonyolítása heves megyében a Bródy Sándor Megyei és
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Városi Könyvtár vezetésével. TÁMOP3.2.4-08/1-2009-0056. A hatvani könyvtár
számára megnyert támogatás: 6 800 000
forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
3. A Balassi Intézettõl a magyar nyelv éve
rendezvényeire 300 000 Ft támogatást kaptunk.
4. A Nemzeti Kulturális Alaptól az õszi
könyvtári hét programjaira 250 000 Ft támogatást nyertünk.
A pályázatok középpontjában a könyvtárhasználók állnak: reményeink szerint sok
érdekes olvasásnépszerûsítõ program, internethasználati tanfolyamok, virtuálisan elérhetõ helyismereti adatbázisok teszik mindenki számára elérhetõvé és vonzóvá a
hagyományos és elektronikus tájékoztatási
eszközöket, az olvasás hagyományos formáját.
Az uniós pályázataink két lépcsõben valósulnak meg: a fejlesztés elsõ szintje informatikai hardver- és szoftvereszközök beszerzése, olyan könyvtár-informatikai szoftver beszerzése, mely a teljes megyei könyvtári hálózatot egységes platformon kezeli.
Az egységes könyvtári szoftver megvásárlásával saját adatbázist és olvasói nyilvántartást építhetünk.
A könyvtárhasználók egységes webes felületen kereshetik a megye könyvtárainak
teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetek elõjegyzését,
ill. a kölcsönzött dokumentumok határidejének meghosszabbítását.
A pályázat második lépcsõjében a könyvtár informatikai rendszerét csatlakoztatjuk
az országos adatbázisokhoz, közös katalógusokhoz.
Már 2009 õszén sok olvasásnépszerûsítõ
program indult könyvtárunkban a pályázatok megvalósítása során. Az elmúlt év bõvelkedett évfordulókban is, melyek megünnepléséhez intézményünk is csatlakozott
különbözõ rendezvényekkel, vetélkedõkkel,
játékokkal. Szeptember 30-án ünnepeltük
Benedek Elek születésének 150. évfordulóját. Ez a dátum 2005 óta a magyar népmese
napja is egyben. A gyermekkönyvtár A nagy
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gyûjteményt állított össze Benedek Elek életébõl és meséibõl általános iskolák 5–6.
osztályosainak. A színvonalas és igényes
rejtvényfüzetet elküldtük több városi és községi könyvtárba is. Több mint 160 megfejtés
érkezett Hatvanból, Gyöngyösrõl és a környezõ településekrõl. Az értékelésre és jutalmazásra 2010. január 23-án, a magyar
kultúra napja alkalmából kerül sor. A pályázati támogatásnak köszönhetõen 70 tanuló
munkáját tudtuk értékes ajándékokkal jutalmazni.
Szintén az elmúlt esztendõben ünnepeltük
Móra Ferenc születésének 130. évfordulóját
is. Mese, mese mátka… címmel játékos böngészõt készített a gyermekkönyvtár az általános iskolák 4. osztályosainak a nagy író,
költõ életébõl. A 2009-es évet a kulturális
kormányzat a magyar nyelv évének nyilvánította Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója tiszteletére. Ebbõl az alkalomból láttuk vendégül az Édes anyanyelvünk
folyóirat szerkesztõségét, mutattuk be a Keresztnevek enciklopédiája címû könyvet és
készítettünk egy könyvtárhasználati rejtvényfüzetet A szent öreg címmel Kazinczy
Ferenc életébõl 7-8. osztályosoknak.
December 16-án ünnepeljük Kodály Zoltán születésnapját. Már tizennégy éve ebbõl
az alkalomból hirdetjük meg a Kodály Zoltán
Népdalversenyt általános és középiskolás tanulóknak. „Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.” Ezen kodályi gondolatok
jegyében szervezzük a versenyeket. A ver27

seny meghirdetésével nem titkolt célunk volt
kezdetektõl, hogy megszerettessük a fiatalokkal zenei anyanyelvünket, a népdalt, lehetõséget adjunk azoknak a fiataloknak, akik szeretnek énekelni, másrészt felkutatni azokat a
tehetséges, jó hangú gyerekeket, akik ezen
a versenyen elért sikerükön felbátorodva talán elindulnak egy szép hivatás, a zenei pálya
felé. Az iskolák már várják és készülnek a
minden év decemberében megrendezésre kerülõ megméretésre. Egyre színvonalasabb
produkciókkal készülnek a diákok. Vannak,
akik népviseletbe öltözve adják elõ az általuk
kiválasztott szép magyar népdalt. A zsûri elnöke Maczkó Mária, Budai Ilona és Köles
Éva népdalénekes volt.
A tavalyi versenyre 50 tanuló jelentkezett
Hatvanból és a vonzáskörzetbõl. A verseny
végén a zsûri elnökének vezetésével és irányításával együtt énekelnek a diákok, pedagógusok, szülõk, könyvtárosok. Reméljük, a
jövõben is lesznek énekelni szeretõ gyerekek, felkészülésüket segítõ szülõk és pedagógusok, és támogatók, akik hisznek a népdal közösséget formáló erejében és Ratkó
József költõvel együtt vallják: „Embernek
ének õrzi az idõt, az tartja számon minden
eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, s szíve járását hallod az idõnek.”
Októberben hirdettük meg az általános iskolák 2-3. osztályosainak a 7próba címû
pontgyûjtõ meseböngészõ játékot nagy sikerrel. A próbákat egyedül és barátokkal
együtt is teljesíthették a diákok. A játék során a gyermekkönyvtárosok által kijelölt hét
mesébõl kellett legalább kettõt kiválasztaniuk, elolvasniuk és a mesékhez kapcsolódó
kérdéseket megválaszolniuk.
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A kijelölt hét mese a következõ volt: Benedek Elek: Az égig érõ fa; Marék Veronika:
Kippkopp és a hónapok; Csukás István: Madárvédõ golyókapkodó; Móra Ferenc: Az
aranyszõrû bárány; Weöres Sándor: Ha a
világ rigó lenne; Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó; Bálint Ágnes: Mazsola.
Az írásbeli feladványok megoldása mellé
még meseillusztrációkat is kértünk a gyerekektõl. A Benedek Elek-meséhez könyvjelzõ tervezését vártuk, a Kippkopphoz hónapképet, Csukás István meséjéhez
Pompom-állatkát, Weöres Sándor verséhez
rajzillusztrációt, Móra Ferenc meséjéhez
papírbábot, Lázár Ervinhez madárképet,
Bálint Ágnes Mazsola tökházát. Természetesen a feladványok megoldása során a
könyvtár használata megkerülhetetlen volt.
Nem titkolt célunk a könyvtár használtatása, megismertetése, az olvasás népszerûsítése volt játékos formában. Legnagyobb
meglepetésünkre rengeteg jó megfejtés született. Óriási volt az érdeklõdés a játék
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iránt. Több mint 80 tökéletes megfejtést
adtak le a gyerekek, és több mint 300 gyermekmunkát. Azóta a könyvtárosok a tökházak között ülve végzik munkájukat, legnagyobb örömükre. Gyermekkönyvtárunk tele
van gyermekrajzzal, Pompom-állatkával és
Mazsola tökházával. A tökházkiállítás nagyon látványos, hiszen a gyerekek fantáziája kimeríthetetlen. Különbözõ anyagokból
és technikával készültek a tökházak (papír,
rongy, papírmasé, száraztészta, cipó stb.).
Külön öröm számunkra, hogy a családok
együtt olvasták a mesét, közösen készítették
a tökházakat és a rajzokat. A kiállítást február végétõl április végéig tekinthetik meg a
gyermekkönyvtárban.
Októbertõl Kattints bátran! címmel meghirdettük internethasználati és webbarangoló elõadás-sorozatunkat. Ezek az ismeretterjesztõ és számítógép-használati képzések
különbözõ célcsoportoknak (nagycsaládosok, idõsek, mozgáskorlátozottak) folyamatosan indulnak 2010-ben is. A programra
elõzetes jelentkezés alapján fogadjuk a jelentkezõket, a részvétel ingyenes, viszont
könyvtári tagsághoz kötött.
2010-ben is folytatódik a pályázathoz
kapcsolódó programok és játékok szervezése. Tavasszal Költészet napi „szavaló-maraton” címmel vers- és prózamondó-versenyeket rendezünk, fotópályázatot hirdetünk
kicsiknek és nagyoknak Az én városom címmel, kapcsolódva a 65 éve város Hatvan
rendezvénysorozathoz. Lesz Irodalmi udvar
néven kézmûves-foglalkozás két héten keresztül, lesz a nyáron Idõutazás tábor. Szeptemberben ismét megünnepeljük a népmese
napját a Seprûre fel! címû vetélkedõvel,
lesznek könyves kalandok, és még sok más
érdekes és izgalmas program.
A magunk eszközeivel, programjaink
mindegyikével szeretnénk hozzájárulni az
olvasás népszerûsítéséhez, az olvasók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez.
A könyvtár innovatív, a változásokat követni képes intézmény. Bízunk benne, hogy a
pályázati fejlesztések sikerrel hasznosulnak
a könyvtár szolgáltatásainak bõvítésével, s
még tovább növelik szolgáltatásaink színvonalát és a könyvtár használóinak elégedettségét. ■
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