KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL 20. SZÁM
Ózd, 2014. szeptember-december

Kedves Olvasó!
Az ÓMI Városi Könyvtár Hírlevélének 20. számát
olvashatja, mely könyvtárunk jelentősebb programjairól,
kiállításairól, újdonságairól, érdekességeiről, régi és új
szolgáltatásairól nyújt információkat.
Kérjük, hogy javaslataival, ötleteivel segítse munkánkat,
hogy szolgáltatásainkat és programjainkat még inkább az
Ön igényeihez tudjuk igazítani.
Várjuk véleményét a vkozd@vkozd.hu e-mailcímre, vagy
mondja el nekünk személyesen a könyvtárban!
Hírek
A „TurbÓzd a tudást – az ÓMI Városi Könyvtár
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
című nyertes pályázatunknak köszönhetően a nyári
szünet egy-egy hetét tölthette el Borsodbóta és a város
három általános iskolájának alsó tagozatos diákjai
“Irodalom-Birodalom” Olvasótáborainkban. A gyerekek
játékos formában sajátították el a könyvtárban való
tájékozódás formáit; felfedezték a közös játék és a közös
alkotás örömét, kreatív készségeiket is bebizonyították,
és az olvasmányélmények sokféle megjelenítésére is
lehetőséget kaptak. Az utolsó, táborzáró napon, a közel
100 diáknak és a táborok vezetőinek a mesebirodalom hét
próbáját kellett kiállni. A jó hangulatú vetélkedő méltó
befejezése volt a táboroknak, ahol minden résztvevő
megkapta megérdemelt jutalmát.
Újra Márai program!
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elindított
Márai programban újra támogatást nyert el könyvtárunk.
A negyedik könyvtámogatási programnak köszönhetően
ez alkalommal 200 000 forint értékű
dokumentumállománnyal gazdagodik könyvtárunk, mely
dokumentumokat ősszel vehetnek kezükbe az olvasók.
Ajánljuk magunkat
„Információ és kommunikáció” számítógép- és internet
felhasználói tanfolyamunkkal elsősorban azoknak a
felnőtteknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik
érdeklődnek az internet iránt, de még nem volt alkalmuk,
lehetőségük elsajátítani az internethasználat alapvető
ismereteit. A 20 órás tanfolyamra a 48/472-765
telefonszámon várjuk jelentkezését.

A könyvtár Rendezvény és Előadóterme, hivatalos
rendezvények, előadások számára bérbe vehető a
tárgyévben hatályban lévő bérleti díjszabás alapján.
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) célja az
ÓMI Városi Könyvtár állományában nem található
dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más
könyvtárak gyűjteményéből az országos rendszeren
keresztül. A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel
rendelkező olvasó veheti igénybe. A kért dokumentum
kölcsönzési határidejét, módját a küldő könyvtár
határozza meg. Az igénybevétel költsége az olvasót
terheli.
Pályázati felhívás
Az ÓMI Városi Könyvtár az ózdi könyvtárkultúra 130.
évfordulója tiszteletére ebben az évben már hirdetett
fotópályázatot, melynek eredményhirdetése és a
beküldött fotók kiállítása az Ünnepi Könyvhét keretében
történt. Az évforduló jegyében ezúton két további
pályázatra hívjuk fel figyelmüket, melyek
eredményhirdetésére november 14-én a „Mérföldkövek város- és művelődéstörténeti pillanatképek –„ ünnepi
rendezvényünkön kerül sor.
• Könyvtárunk “A két jó barát : a könyvtár és én…”
címmel hirdeti meg reklámfilm készítő pályázatát, olyan
pályamunkákat várva, melyek kapcsolódnak a könyvhöz,
az olvasáshoz, a kultúrához, a könyvtárhoz és a könyvtár
nyújtotta lehetőségekhez.
• „Ahogy látom és érzem…” című képző – és
iparművészeti pályázatunkra olyan pályamunkákat
várunk, melyek kötődnek az alkotóművész olvasásról,
kultúráról, könyvtárról személyesen tapasztalt
élményanyagához.
A pályázatokra a nevezés díjtalan.
További információk és nevezési lap letölthető:
www.vkozd.hu
Beküldési határidő: 2014. október 31.

Előzetes programajánló

Kistérségi barangoló
ahová érdemes ellátogatni...

Kulturális Örökség Napjai keretében
Kelemér
• szeptember 19. péntek 16.30
„Gondolatébresztő kontrasztok” Barta Zsóka és Antal Norbert
közös kiállításának megnyitója
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében 2014. november
10-ig látogatható.
• szeptember 20. szombat 8.00-12.00
Épület és szolgáltatás bemutató
• szeptember 24. szerda 10.00-12.00
„Apró örömök” : a könyvtár Baba-Mama klubjának
foglalkozása
Országos Könyvtári Napok keretében
• október 7. kedd 15.00
"Kitekintő-ablak térségünkre” Királd bemutatkozik
• október 8. szerda 10.00
„Aranytoll” a Szeretet Gyermek Alapítvány Szép Szó Irodalmi
Kör IV. irodalmi pályázatának eredményhirdetése és az V.
Antológiájának bemutatása
• október 11. szombat 14.00 helyszíne: Kaszinó
VII. Ózdi Kupa Országos Keresztrejtvényfejtő Bajnokság
Egyéni Verseny
• október 12. vasárnap 10.00 helyszíne: Kaszinó
VII. Ózdi Kupa Országos Keresztrejtvényfejtő Bajnokság
Csapatversenyek
• október 15. szerda 16 óra
„Bakancskoptató” író-olvasó találkozó Hullan Zsuzsa
színművésszel
• október 17. péntek 10.00
III. Kamasz Kupa Keresztrejtvényfejtő Bajnokság a város és
térség általános iskoláinak csapatai között
• október 17. péntek 14.00
III. Kamasz Kupa Keresztrejtvényfejtő Bajnokság a város és
térség középiskoláinak csapatai között
• november 14. „A két jóbarát : a könyvtár és én” és az
„Ahogy látom és érzem” c. pályázatok eredményhirdetése,
kiállítás megnyitó
További programjaink
december
• Könyvtárbarátok karácsonya
• Világjárók sorozat 14. előadása
A programok szervezés, egyeztetés alatt állnak, az események
pontos időpontjáról honlapunkon (www.vkozd.hu) a
Programok link alatt tájékozódhatnak.
tájékoztatjuk Önöket.

A település az Árpád-kor óta létezik, először 1232-ben említik.
1332-ben Kaleuer alakban fordul elő. A tatárjárás után vár
épült a környéken, de a 14. században már romként említik. A
török időkben elnéptelenedett, de újra benépesült.Tompa
Mihály a szabadságharc bukása utáni időkben két évig élt a
községben, mint a falu lelkésze. Itt tartózkodása idején Rém
Elek álnéven több verset írt.
Látnivalói: Református templom (14. század), Tompa Mihályemlékház, Mohos-tavak

