
I. évf. 2. szám Jász-Nagykun- Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. február

STATISZTIKAI ELŐZETES

Az 1991. évi statisztikai adatok részletes elemzése még nem ké-
szült el, tájékoztatásul azonban egy-két fontosabb adatot máris kö-
zölhetünk könyvtárhálózatunk életéből.

A martfűi városi könyvtár önkormányzati hálózatba kerülésével, to-
vábbá Jászágó és Jászivány önállósodásával 78-ra nőtt az önálló szol-
gáltatóhelyek száma. A fiókkönyvtárak köre évről-évre szűkül, jelen-
leg 112 működik a megyében (közülük 80 a városokban).

A főfoglalkozású könyvtárosok száma 13-mal csökkent. A nagyobb
könyvtárak arra törekszenek, hogy a kilépő és nyugdíjba vonuló kollé-
gák helyét ne töltsék be, a kisebb könyvtárak esetében pedig több íz-
ben előfordul a függetlenített szakalkalmazottak munkaidejének meg-
kurtítása.

Könyvtáraink alapterülete a szükségesnek mindössze 49 %-a, a váro-
siaké még ennél is kevesebb: 42 %. 30 gyerek- és 18 zenei részleg áll
az olvasók rendelkezésére, 24 könyvtárban videó, 7-ben számítógép is
működik.

Közel 11 millió Ft-ot költöttünk állománygyarapításra az 1990. évi
8 millióval szemben, ennek ellenére sem értük el az akkori vásárlás
mértékét ('90-ben közel 67 ezer, '91-ben 65,5 ezer darab dokumentum-
mal gazdagodtak a könyvtárak).

A megyei dokumentumállomány nagysága 1991. december 31-én 2.399.330
darab volt. Típusonkénti megoszlása: 2.276.024 könyv, 43.460 időszaki
kiadvány, 53.899 hangzó anyag és 25.947 egyéb. 1 lakosra 5,6 dokumen-
tum jut.

A forgalmi adatok - az országos tendenciához hasonlóan -
csökkenést mutatnak:

fokozatos

olvasók
látogatók
köles.kötet

Összehasonlító,
áprilisban jelenik
eljuttatunk.

1990.

86.714
903.601

1.855.036

1991.

81.960
867.647

1.774.962

elemző statisztikai kiadványunk előreláthatólag
meg, amelyet minden könyvtárhoz és fenntartóhoz

Lengyelné Molnár Klára
módszertani osztályvezető
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BEMUTATJUK...

A Damjanich János Múzeum épületének emeletén található a 150 m2-es alap-
területű múzeumi szakkönyvtár.

A könyvtár a múzeum szervezeti egységén belül önálló gyűjteményi osztály,
feladata a kutatók, pályázók, muzeológusok munkájához segítséget nyújtani. A
32.800 kötetes állomány többsége néprajzi, régészeti, történeti, művészeti
és irodalomtörténeti jellegű kiadvány. Meg kell említeni a könyvtár két kü-
löngyüjteményét: Csete Balázs jászkiséri tanár, néprajzkutató könyvtárát és
dr. Kontsek Károly nagyrévi evangélikus lelkész könyvtári hagyatékát.

A folyóiratállomány speciális. 114 féle külföldi és 122 féle magyar nyel-
vű szakfolyóirat, évkönyv jár.

A könyvtár nagyon jó cserekapcsolatot épített ki a hazai, valamint egyes
európai országok nagyobb múzeumi könyvtáraival. Ennek keretében számos érté-
kes és egyébként nehezen hozzáférhető szakirodalommal gyarapodott, gyarap-
szik az állományunk, méghozzá devizamentesen.

Könyvtárunk nyilvános, de könyveink nem kölcsönözhetők, csak helybenolva-
sásra van lehetőség.

Nyitvatartási hétfő-csütörtök 8-12.30 13-16.30
péntek 8-12.30 13-15.40

Pató Mária
könyvtáros

Könyvtárunk, a Megyei Önkormányzat Hetényi Géza Kórház Orvosi Szakkönyv-
tára teljességre törekvőén gyűjti az orvostudomány és határterületei Magyar-
országon megjelent magyar és idegen nyelvű szakirodalmát. Igyekszünk besze-
rezni a legfontosabb külföldi kézikönyveket, monográfiákat és kb. száz szak-
folyóiratot évente.

Szolgáltatásaink alapja a kb. húszezer dokumentum: könyvek, folyóiratok,
audiovizuális kiadványok.

Az olvasó- és kölcsönzőszolgálat, fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés
(melynek egyharmada külföldi szakirodalmi kérés), irodalomkutatás (igénybe-
véve a nemzetközi on-line, és CD-ROM-os retrospektív mágneses lemezen való
keresést is) mellett szakfordítást és nyelvoktatást is vállalunk.

Olvasói és használói körünk főleg szakdolgozókból áll, de szívesen támo-
gatjuk más intézmények szakirodalmi érdeklődésű olvasóit is.

Hajdú Dénesné
könyvtárvezető

SZOLGÁLTATÁSOK

Körlevél helyett (elsősorban az új könyvtárvezetők figyelmébel):Két hely-
ismereti szolgáltatásunkról szeretnénk szólni, amelyeket tájékoztató levél
kíséretében indítottunk ugyan, de - tekintettel a könyvtárvezető-cserékre
úgy gondoljuk, nem árt ismét elmondani, mik is azok az időnként kapott cet-
lik, kartonok, és mi a teendő velük.

A Megyei Könyvtár rendszeresen figyeli az általa megrendelt hetilapokat,
folyóiratokat, országos napilapokat és a helyismereti vonatkozású közlemé-
nyekről elemző leírást készít. Ugyancsak feltárja analitikusan a gyűjtemé-
nyes és más kötetek helyismereti vonatkozású részleteit.

Pár év óta ezeket az anyagokat a hálózatba is eljuttatjuk, mégpedig a
sajtófigyelés eredményét jegyzékbe foglalva, havonta, a könyvrészletek le-
írásait katalóguscédulákon, alkalmanként.
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A városi könyvtárak a teljes jegyzéket megkapják, könyvrészletek eseté-
ben pedig saját településükön kívül a körzetüket érintő leírásokat is. Köz-
ségeknek mindkét anyagból csak a rájuk vonatkozót küldjük.

Javasoljuk, hogy a cikkek leírásait gépeljék rá katalóguscédulákra, lás-
sák el tárgyszavakkal, sokszorosítsanak minden leírást a szükséges mennyi-
ségben, és a cédulákból, valamint a könyvrészletek leírásaiból építsenek kü-
lön kis helyismereti katalógust.

Uj szolgáltatással jelentkezik a kisújszállási Városi Könyvtár: 1992-től
témafigyelő bibliográfiát szerkeszt a helyi önkormányzati ülések anyagából.

Ifjú kollégánk, Farkas Gyula, Petőfi műsorával szívesen vállal fellépése-
ket. Gyerekeknek és ifjaknak ajánlja gitárkisérettel is kérhető egy órás
összeállítását. Egy-egy alkalomért 1500-2000 Ft-ot kér. Címe: Rákócziújfalu,
Általános Iskola, 5084. Telefonon az iskolában érhető el.

^ á

***

W -- áí» A Z 1" 2 - É V I KÖZMÜVEIÖOÉSI CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az állampolgárok művelődő közösségei tevékenységének támogatása. Pályázhat - korosztályi megkötés nélkül - minden
helyi közösség, csoport, egyesület, önkormányzat és művelődési intézmény vagy az ezeket képviselő magánszemély.

TÁMOGATÁSRA HAT TÉMAKÖRBEN LEHET PÁLYÁZNI
1. A települések művelődési hagyományainak megőrzése és az amatör művészeti mozgalom értéketi fenntartó tevékeny-

ségek.
2. A hátrányos helyzetű településeken és a kisközségekben folyó közművelődési tevékenységek és kezdeményezések.
3. Humán és közhasznú információs szolgáltatások, valamint a helyi társadalom környezetét és életmódját formáló, új

típusú közművelődési kezdeményezések.
4. Népfőiskolák, iskolarendszeren kívüli ifjúsági és felnőttképzések, átképzések.
5. Nemzetközi országos, regionális közművelődési rendezvények.
6. Közművelődési szakmai továbbképzés és átképzés.

A CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, írja le, miként vonja be azokat, akiknek az érdekében pá-
lyázik, és miként hoz mozgásba olyan közösségeket, tevékenységeket, amelyek a támogatás után is működnek, illetve
folytatódnak.
A pályázat elnyeréséhez előnyt jelenthet, ha a pályázó más forrásból is kap támogatást vagy saját bevétellel rendel-
kezik.

Pályázni kizárólag az 1992. évi Az űrlap a következő címeken szerezhető be, személyesen
közművelődési pályázat űrlapján - Művelődési és Közoktatási Minisztérium Ügyfélszolgálat,Budapest V.,Szalay u.
lehet. 10-14. fszt.
Pályázatonként egy-egy űrlap - Magyar Művelődési Intézet (az OKK jogutódja), Budapest I., Corvin tér 8.
szükséges, egy pályázó több pá- - a városi és a megyei művelődési központokban.
lyázatot is benyújthat. Levélben kérhető az alábbi levélcímen: Művelődési és Közoktatási Miniszté-

rium közművelődési főosztály, Budapest, Pf. 1. 1884.

A kitöltött pályázati űrlapot és az adott pályázathoz tartozó mellékleteket a kiíró levélcímére juttassák el: Műve-
lődési Közokatási Minisztérium, közművelődési főosztály, Budapest, Pf. 1. 1884.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: MÁRCIUS 31-e.
A közművelődési céltámogatás tovább nem osztható, nem használható fel ingatlan vásárlására és felújítására, továbbá
vállalkozás és alapítvány létrehozására vagy tőkéjének gyarapítására.
A pályázatokat a kuratóriumok június 15-éig értékelik, az eredményről minden pályázó értesítést kap.
A támogatást elnyerő pályázóknak az MKM közművelődési főosztálya július 15-éig pályázati szerződést küld, s ennek
megkötését követően utalja át a megítélt összeget.
(Az 1991. évi pályázat nyertesei részére csak az akkor nyert támogatás elszámolása után utalható újabb céltámogatás.)
Az 1992. évi támogatás felhasználásáról 1993. június 30-áig kell elszámolni.
Felmerülő kérdéseikre felvilágosítást ad, s a pályázathoz sok sikert, elnyerése esetén jó munkát kíván a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium közművelődési főosztálya. Telefon: (1)-153-0600.

A pályázat megfogalmazásához, összeállításához a Megyei Könyvtár módszerta-
nosai szívesen nyújtanak segítséget.
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TUDNIVALÓK

Jogszabályok

A 20/1992. (1.28.) Korm. rendelet (megjelent: Magyar Közlöny, 1992. 10.
sz.) a helyi önkormányzatok egyes szerveinek... a közművelődési, közgyűjte-
ményi... továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási
feladat- és hatásköréről rendelkezik.

A könyvtárakra vonatkozó részek:
"1. § (1) d, A jegyző, főjegyző kikéri a Művelődési és Közoktatási Mi-

nisztérium véleményét... a közművelődési intézmény... létesítésével, meg-
szüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével... kapcsolatos ön-
kormányzati döntés előkészítése során."

"A hálózatba tartozó könyvtárak szakmai tevékenységét összehangoló és se-
gítő hálózati központot a felügyeleti, illetőleg a fenntartó szervek megál-
lapodással jelölhetik ki."

"A közművelődési tevékenység helyi irányításával kapcsolatos feladatokat
a... a helyi önkormányzatok képviselő testülete (közgyűlés), továbbá a nem
önkormányzati közművelődési intézményekben folyó közművelődési tevékenység
tekintetében a fenntartó látja el.

A rendelet hatálybalépésével a könyvtári törvény végrehajtására kiadott
17/1976.(VI.7.) Korm. rendelet számos pontja hatályát vesztette, elsősorban
a hálózatokra, együttműködési körökre vonatkozó részek.

ügy tűnik, "hivatalosan" is eldőlt az a régóta vajúdó kérdés: lássanak-e,
láthatnak-e el városi könyvtárak hálózati feladatokat, ugyanis hatályát
vesztette az a kitétel is: "... a hálózati központ feladatainak támogatásá-
ra hálózati alközpont is kijelölhető."

A kérdéshez most csak annyit: véleményünk szerint mindez nem lehet gátja
önkéntes alapokon nyugvó helyi, területi kezdeményezéseknek.

AJÁNLÁS

A könyvtárak, a kollégák figyelmébe ajánljuk a KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP c.
szakmai lapot. A kiadvány 1989. májusában indult, havonta jelenik meg. Élet-
jelet ad mindenfajta könyvtárról, eredményeikről, gondjaikról, a klasszikus
könyvtári munkaterületektől kezdve a számítógépesítésen keresztül a szakmai
társadalmi élet minden közérdekű megnyilvánulásáig. Foglalkozik az Országos
Széchenyi Könyvtár és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szolgálta-
tásaival, műhelymunkáival, továbbá a könyvtárközi vállalkozásokkal, könyv-
tárökonómiával, könyvtári joggal, építéssel, személyi változásokkal, publi-
kációs tevékenységgel.

A KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP az információt gyorsan, az aktualitáshoz igazod-
va közli, s mindezt természetesen nem a meglévő szakmai folyóiratok (Könyv-
tári Figyelő, Könyvtáros) ellenében, hanem azokat időbeli és tárgyköri fris-
sességével egészítve ki.

A lap megrendelhető: Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és
Módszertani Központ, Budapest, Budavári palota "F" épület, 1827. Egy szám
ára 25.- Ft. A megrendelőknek befizetési csekket v. számlát küldenek.

A megrendelésen túl azt is javasoljuk, hogy minél többen lépjenek a "le-
velezők" sorába, azaz: könyvtáruk jelentősebb, érdekesebb eseményeiről,gond-
jairól küldjenek tájékoztatást a lapnak.

Követni érdemes...

A tiszafüredi Városi Könyvtár - a központi és saját sajtófigyelés, vala-
mint egyéb dokumentumok alapján - a 70-es évek közepén kezdte meg a telepü-
lés éves eseménynaptárának az összeállítását. A helytörténeti szempontból
rendkívül fontos sorozat Takáts Béla munkája, aki most elkészítette az 1984-
1988-évek kumulációját.
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Válogatás a Megyei Könyvtár beszerzéseiből

Bagi Gábor: A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések.. Szolnok, 4Jász-
Nagykun-Szolnok M. Tud. Koordinációs Biz., 1991. 264 p. (Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei múzeumok közleményei 47.) 140.- Ft.

Jelentés. A megye fontosabb adatai. Közread. a KSH Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága. Szolnok, 1991. 49 fol. 290.- Ft

Kisújszállás és vidéke Nagykun Kalendárium az 1992. szökőévre. A város
újratelepülésének 275. éves évfordulójára szerkesztett emlékkönyv. Szerk.
Juhász Imre, Oros Imre. Szerk. biz.: dr. Ducza Lajos, Kacsó Sándorné, Kántor
Éva, dr. Szabó Lajosné, Ö. Tóth Lajosné, Zsoldos István. Kisújszállás, 1991.
206 p. 150.- Ft

Kunhegyesi nagykun kalendárium. Szerk. SzabóoLajos. Kiad. a Kunhegyesi
Városi Önkormányzat. Kunhegyes, 1992. 225 p. Ár nélkül.

Ötvös László: Kunmadaras történelmi és irodalmi emlékei (1291-1991). Kun-
madaras, 1991. 40 p. (Borítócím: Kunmadaras hétszáz éve.) Ár nélkül.

Vállalkozói ABC '91. Szerk. Eszes Jánosné. Kiad. a Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. Szolnok, 1991. 159 p. 120.- Ft

Eredeti kunsági szakácskönyv. Összeáll. Simon Elemérné Bolemán Ilona. 5.
kiad. Kisújszállás, é.n. 160 p.

Horváth M. Ferenc: Hogyan írjam meg üzemem történetét? Bp. Pest M. Lvtár,
1987. 239 p. (Pest megyei levéltári füzetek 13.) 60.- Ft

Kisfaludy Katalin: Hogyan írjam meg iskolám történetét? Bp. Pest M.Lvtár,
1987. 204 p. (Pest megyei levéltári füzetek 12.) 60.- Ft

Lakos János: Hogyan írjam meg falum történetét? Bp. Pest M. Lvtár, 1989.
207 p. (Pest megyei levéltári füzetek 18.) 60.- Ft.

Szabó Attila: Hogyan írjam meg termelőszövetkezetem történetét? Bp. Pest
M. Lvtár, 1985. 210 p. (Pest megyei levéltári füzetek 9.) 55.- Ft.

HÍREK

Liberális esték a Füredi Kaszinóban

Két és fél esztendeje alakult meg Tiszafüreden a Füredi Kaszinó nevű ér-
telmiségi klub, amely két éve a városi könyvtárban működik és 1991. decembe-
re óta immár bejegyzett egyesület, kulturális és lokálpatrióta célokkal.

A klub működése elején a tagok öntevékenységére épített, majd a lehetősé-
gek bővülésével a város eseményeinek főbb területeit igyekezett feltérképez-
ni.

Ez év februárjában indult a Friedrich Naumann Alapítvány támogatásával a
"Liberális Esték" című sorozat, amelyben elsőként az alapítvány magyarorszá-
gi képviselője, Stefan Musté tartott előadást országunk nyugat-európai in-
tegrációjának esélyeiről.

A sorozat ez évi terveiben szerepel Konrád György, Tamás Gáspár Miklós,
Fodor Gábor, Lengyel László és Beké Kata meghívása.

Orbánné Szegő Ágnes
ez Egyesület titkára

A tavaly ősszel alakult martfűi Védegyleti Olvasókör január 28-án tartot-
ta ez évi első foglalkozását. A programban a munkaterv megbeszélése, rövid
megemlékezés Petőfi Sándorról, majd irodalmi vetélkedő szerepelt.

A februári program szerint 18-án, kedden délután 17 órakor Bajor Imre
színművész lesz az Olvasókör vendége, vidám pódiumműsor keretében. Márciusra
Schirilla György kapott meghívást, aki az egészséges életmódról tart elő-
adást az Olvasókör tagjainak.
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Gárdonyi vetélkedő Tisza földváron

Jól sikerült vetélkedőnek volt színhelye a tiszaföldvári Nagyközségi
Könyvtár gyermekrészlege. A Megyei Könyvtár által szervezett "utaztatásos
játékba" könyvtárunk is bekapcsolódott. Felajánlottunk vetélkedőket,de mi is
kértünk két játékot. 1992. február 11-én "Egri csillagok" címmel játékos
összefoglaló versenyt bonyolítottunk le.

A játékvezető, Almási Gizella, a Megyei Könyvtár gyerekkönyvtárosa volt,
s a szívvel-lélekkel küzdő játékosok a tiszaföldvári Belterületi Általános
Iskola 6. b. osztályos tanulói voltak. Bár általánosságban elmondható (de
azt hiszem, máshol is így van), hogy a felső tagozatos gyerekek nehezen
nyerhetők meg a könyvtár számára, nehezen lehet játékra csábítani őket, még-
is azt tapasztaltuk, ez a játék kivételt jelentett. A gyerekek érdeklődése
egy percig sem lanyhult, a másfél óra alatt kitartóan figyeltek, s lelkesen
vetették bele magukat a legkülönbözőbb feladatokba. Kezdésként egy szellemi
totót kellett kitölteniük, amely keresztmetszetet adott Gárdonyi életéből és
munkásságából. Bizony nem volt könnyül Ahhoz képest, hogy a 6. osztályos
tananyag nem áldoz sok figyelmet e témának, jól tippeltek a gyerekek. A ve-
télkedőt villámkérdések, mozaik-játék, mondókák színesítették, emellett át-
fogó történelmi feleletekre is sor került. A versenynek az idő rövidsége ve-
tett véget, s bizton tudom, ha a gyerekeken múlik, tovább is játszottak vol-
na.

Ezt a játékot őszintén ajánlom másoknak is, sok ötletet meríthetnek belő-
le.

Somogyiné Sajtos Brigitta
könyvtáros

Arany János születésének 175. évfordulója alkalmából pályázatot hirde-
tett a kisújszállási gyerekkönyvtár. Az alsótagozatos gyerekek mese- és mon-
daírásban, a felsősök illusztrációk készítésében versenghetnek.

1991. december l-jén nyugdíjba vonult Nemes Andrásné, a jászberényi Váro-
si Könyvtár gyermekrészlegének vezetője. Mancika 1954 óta könyvtáros, ettől
kezdve lankadatlanul, nagy lelkesedéssel szolgálta a gyermekolvasókat. A
megbecsült, köztiszteletnek örvendő kolléganő 37 éves könyvtárosi pályafutá-
sa után adta át a stafétabotot kolléganőjének, Hajek Jánosnénak.

Kedves Mancika, a megye valamennyi könyvtárosa nevében sok-sok boldog,
elégedett nyugdíjas évet kívánunk Nekedi

Helyesbítés: előző számunkban pontatlanul közöltük egyik gyerekkönyvtáros
kolléganőnk nevét. A név helyesen: Maczóné Fehér Ilona. Szíves elnézését kér-
jük!

AZ MKE MEGYEI SZERVEZETÉNEK HÍREI

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a könyvtárosok teljesítményeit
elismerő kitüntetést alapít. (Erre vonatkozó javaslatát a múlt évben a Szol-
nok megyei szervezet is megtette.) Az elnökség javaslata az elnevezést il-
letően: a/ Pro Bibliotheca vagy Pro Bibliothecis Hungáriáé, b/ Szabó Ervin.

Elkészült az új tagsági igazolvány, amelyet az ez évi tagdíj befizetése
után kaphatnak meg tagjaink.

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára
Felelés kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
° ~ Megjelenik havonta, 150 példányban.


