
I. évf. 4. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. április

KÉREM A HALSZEMff ASSZONYT I

Április van, egyben a móka, a tréfa hónapja. Mi is szeretnénk egy kis
humort becsempészni lapunkba, de hogy a szakmánál maradjunk, könyvtári
megtörtént - példákkal élve.

Az idősebb kollégák bizonyára nem felejtették el az emlékezetes "zárt
polcos" kölcsönzési rendszert, amikor az olvasó jobbára kétféle kéréssel
fordult a könyvtároshoz: valami jó könyvet kérek, vagy x y-tól kérem ezt
a művet. Nos, az utóbbit illusztrálandó, közreadunk pár olyan konkrét
kérést, melynek hallatán bizony nem kis erőfeszítésünkbe került, hogy
mosolyunkat vagy hangos tetszésnyilvánításunkat palástolni tudjuk. Az
összegyűlt, füzetnyi olvasói igényeket, kéréseket, kérdéseket az '50-es
évek végén és a '60-as évek elején jegyeztük föl. Soha annyi, néha meg-
fejthetetlen elszólást, elferdített írói nevet, könyvcímet nem lehe-
tett hallani, mint azokban a "régi, szép időkben"!
(A kért müvek helyes adatait zárójelbe tettük.)

Fények és árnyak (Kaffka: Színek és évek)
Bokacica (Boccaccio)
Thomastól a Marino és a varázsló (Th. Mann: Mario és a varázsló)
Az óneász bent van? (Vergilius: Aeneis)
A Fókatelepet kérem (A.Francé: Pingvinek szigete)
Szovjet költők anatómiája (... antológiája)
Dante: Oratórium (Purgatórium)
Van katagológus a könyvtárban? (... katalógus)
Tessék mondani, a Vörös és fehér a Vörös és fekete paródiája?
Partinázok tündöklése és bukása (Balzac: Kurtizánok...)
Kérem a Nyomorékokat (V. Hugó: Nyomorultak)
Halszemű asszony (Jókai: Tengerszemű hölgy)
Kérek valamit Marx Taivantól (... Mark Twain-től)
Anna Karamella (Tolsztoj: Anna Karenina)
Madamecsuri élete bent van? (Madame Curie )
Szálem Alejkumtól Jákob a kútra megy (Sólem Alechen: Tóbiás a tejesember)
Lelki cihológia (Pszichológia)
Darázsfészek (Kaffka: Hangyaboly)
Hugenotta Viktortól kérek valami jót (Victor Hugó)
Oszlop és sín (Sarkadi: Oszlopos Simeon)
Stefán Svejk novelláit keresem (Stefan Zweig)
Áll az óra az emberben (Zola: Állat az emberben)
Mátyás bácsi gunyhója (Tamás bátya kunyhója)

Lengyelné Molnár Klára
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BEMUTATKOZIK

A SZAKSZERVEZETEK MEGYEI KÖNYVTÁRA

A Szakszervezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtára a munkahelyi
könyvtárak hálózati-módszertani központja. E funkcióból adódik, hogy ellát-
ja az önálló munkahelyi könyvtárak módszertani segítését, a letéti könyvtá-
rak könyvvel való ellátását.

A megye iparszerkezete miatt igen sok a telepitett gyáregységben működő
letéti könyvtár, ahol maga a gyáregység is a fennmaradás gondjaival küzd.
Jelenleg a letéti könyvtárak esetében a dolgozói létszám nem éri el a 300
főt.

A hálózati központra igen nagy feladat hárul mind a könyvtárak megtar-
tása, mint az olvasók ellátása területén. Az elbocsájtások és a munkahely-
megszűnések miatt abszolút számokban csökkentek ugyan az olvasói és a for-
galmi adatok, az arányokat tekintve azonban szinte mindenhol növekedés ta-
pasztalható 1990-hez viszonyítva. Az olvasói arányok 29,5 %-ról 32,6 %-ra,
az 1 olvasóra eső kölcsönzés 20,9-ről 23,7-re nőtt. Drasztikusan csökkent a
könyvbeszerzési keret: 970.000 Ft-ról 600.OOO-re. Az olvasói, forgalmi
adatok azt bizonyítják, hogy továbbra is fenn kell tartani ezeket a könyv-
tárakati

A szakszervezeti önálló könyvtárak szolgáltatásaikkal nyitottak a lakos-
ság számára is, a letéti kiskönyvtárak közül pedig azok, amelyek nem munka-
helyi zárt területen találhatók.

A hálózati központ az elmúlt évben lényegesen bővítette nyitvatartási
idejét, szolgáltatásait. Videokazetták, nyelvkazetták kerültek az állomány-
ba, nőtt a periodikumok használatának igénye. Folyamatosan gyarapodik az
olvasók, a használók száma, gyerekektől a nyugdíjas korosztályig.Kiegyen-
súlyozott a többi könyvtárral való együttműködés, így lehetővé válik az ol-
vasók komplexebb kiszolgálása.

Szervezzük a Szakszervezetek Megyei Képviseletével a szakszervezeti
tisztségviselők képzését, a SZTÁV-DM-mel együttműködve a különféle képzése-
ket; átképzéseket, elsősorban munkanélküliek számára.

Szakmai munkánkat 11 főfoglalkozású és 84 (zömmel társadalmi munkás)
könyvtáros látja el. Közülük 5 főfoglalkozású munkatárs a hálózati központ-
ban dolgozik. A megoldandó feladatokat, a munkahelyek helyzetének súlyosbo-
dását tekintve a hálózat könyvtárosai meglehetősen nehéz időszakban dolgoz-
nak. Az olvasói, a forgalmi arányok, a szaporodó igények mégis eredményeket
tükröznek.

Nyitvatartási hétfő - szerda 8-18.00 óráig
kedd - csütörtök 8-16.30 óráig
péntek 8-16.00 óráig

Szalontainé Padár Mária
igazgató

... A JÁSZBERÉNYI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA KÖNYVTÁRA

A könyvtár 1959-ben, a tanítóképzők felsőfokúvá válásával egy időben ala-
kult, noha igen jelentős számú kötettel rendelkezik a múlt századból is.

A három évtized alatt folyamatosan gyarapodó 72.000 dokumentumegységet
tartalmazó gyűjtemény a korábbi alapterület kétszeresén, 450 m2-en nyert
áttekinthető, könnyen kezelhető elrendezést.

Évente mintegy 2.000-2.500, - a főiskola szakmai profiljához kapcsolódó -
kötettel gyarapodik a könyvtár. Az elmúlt évben a többi szakterületet jóval
felülmúló BMámb+n növekedett az idegen nyelvű szakirodalom.

A könyvtár a /őiaJfcoIa oktató-nevelő és tudományos, valamint tanulmányi
és közmüv0l6déMÍ munkáját szakirodalommal, információkkal ellátó intézmény.
Ebből •dódéin « tőímkola feladatkörének bővülésével egyre növekednek és
differmnciálódnak az igények a könyvtár szolgáltatásai iránt. A hagyományos
tanítóképzés segítésén túl a könyvtár feladatává vált pl.a kísérleti könyv-
tár-, 111. művelődésszervező szakos képzés, a Zsolnai-féle képességfejlesz-
tő tanítóképzés, valamint a nyelvoktató-képzés korszerű könyvtári tárgyi
feltételeinek megteremtése. Segíti a könyvtárhasználók felkészítését az ön-
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álló ismeretszerzés módszereinek elsajátításában. A fejlesztési feladatok
teljesítése meghaladta a főiskola anyagi lehetőségeit, de a felsőoktatási
fejlesztési pályázaton nyert közel 3 millió forinttal sikerült megoldani az
elképzelt beruházások megvalósítását, többek között négy számítógép vásár-
lását. Ennek eredményeként 1990-től - a teljes állomány vonalkódos feldol-
gozását követően - a kölcsönzés számítógéppel történik, hisz a napi 140-150
látogató gyors és folyamatos kiszolgálása csakis a két számítógép egyidejű
üzemeltetésével lehetséges.

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépen a magyar és külföldi pedagó-
giai irodalomban tájékozódhatnak a hallgatók.

Helybenolvasásra a 60 fős olvasóteremben van lehetőség. Itt a kéziköny-
veken kívül 170 féle magyar és idegen nyelvű periodikum áll rendelkezésre.
Gazdag állományú a médiatár is. Közel 1.000 hanglemez, számos diasor és vi-
deofilm segíti az oktatók és a hallgatók munkáját. Különösen népszerűek a
nyelvtanulást segítő hangkazetták. Az olvasótermi állományt és a szakdolgo-
zatokat kivéve minden kölcsönözhető. A reprográfiai szolgálat enyhíti a
jegyzet és tankönyvhiányt. A speciális szakirodalommal való ellátás érdeké-
ben - főként tudományos kutatásokhoz - gyakran él a könyvtár a könyvtárközi
kölcsönzéssel, de szívesen teljesít ilyen jellegű kéréseket is.

A könyvtár korlátozottan nyilvános. Saját oktatóin és hallgatóin kívül
teljeskörű szolgáltatással fogadja a gyakorló pedagógusokat, helybenolvasá-
si lehetőséget biztosít minden érdeklődőnek.

Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig: 9-18 óráig
pénteken: 9-15 óráig.

Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna
könyvtárigazgató

AJÁNLAT

GYARAPÍTÁS

Károly István-Tarsoly István: Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fe-
lekezeti anyakönyvek kutatásához a kezdetektől 1895-ig.Szolnok,1991.126. p.
(Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltári füzetek 12.)

A kötet településenként, azon belül felekezetenként közli az anyakönyve-
zéssel kapcsolatos adatokat. Külön értéke, hogy feltünteti a községek ko-
rábbi és későbbi nevét, valamint névváltozatait, és szerepelteti: mely la-
kóhelyen születetteket anyakönyveztek egy-egy településen.

Példák és lehetőségek. Tanulmányok az önkormányzatok köréből. Szerk.Jer-
nei Bálint, Pethő László. Kiad.a J-N-Szolnok Megyei Tanács Tudományos-Koor-
dinációs Bizottságának társadalomtudományi és közgazdasági szakbizottsága.
Szolnok, 1990. 1-2. köt. 302. p. (Kézirat)

Részben elméleti írások, részben gyakorlati példák : jelenből és a múlt-
ból.

Tószeg története. Szerk. Jurkovics János. Kiad. a Tószegi Önkormányzat.
Tószeg, 1992. 193 p.

"Históriai tanulmányokból, pályamunkákból és kutatásokból kronologikusan
összegyúrt dolgozatot tart kezében az olvasó." (Részleg az Előszóból.)

MÉG KAPHATÓK A MEGYEI KÖNYVTÁR ALÁBBI KIADVÁNYAI:

A 10-14 éves olvasók. Szerk. Pápayné Kemenczey Judit. Szolnok, 1985.
Ára: 35.- Ft

1956 Szolnok megyében. 1956 októbere-novembere a Szolnok megyei sajtó tükré-
ben. (Eredeti újságok és aprónyomtatványok.) Szolnok, 1989. Ára: 60.- Ft

Arató - Szászné: Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája.
1868-1972. Szolnok, 1976. Ára: 22.50 Ft

Bényi László bibliográfiája. Szerk. Bálintné Hegyesi Júlia. Szolnok, 1984.
Ára: 15.- Ft 3



Betűlábnyomok.. Szemelvények a megyei TIT 1987-es irodalmi pályázata alko-
tásaiból. Szolnok, 1988. Ára: 39.- Ft

Bistey András: Bányai Kornél. Szolnok, 1972. Ára: 18.- Ft

Dorkovits Ágnes: Az utolsó jégkorszak. Versek. Jászkunsági füzetek 2.
Ára: 30.- Ft

Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Hasonmás kiadás. Szolnok,
1991. Ára: 110.- Ft

Fazekas Magdolna bibliográfiája. Szerk. Bálintné Hegyesi Júlia. Szolnok,
1985. Ára: 10.- Ft

In memóriám Verseghy Ferenc 2. Emlékkönyv a Szolnok 1982. dec. 3-án tartott
tudományos ülésszak anyagából. Szolnok, 1983. Ára: 15.- Ft

In memóriám Verseghy Ferenc 3. Emlékkönyv a Szolnokon 1987.március 27-28-án
lezajlott anyanyelv heti országos megnyitó és Verseghy tudományos ülésszak
anyagából. Szolnok, 1988. Ára: 30.- Ft

Irodalmi Kurir és előzménye 1931-1932. Hasonmás lenyomat. Szolnok, 1982.
Ára: 10.- Ft

Jászkunság. Irodalmi, kulturális folyóirat. 1991/2-3., 4., 5., 6., ; 1992/
1. sz. Az egyes számok ára: 38.- Ft

A Jászkunság repertóriuma. 1954-1974. Szerk. Bálintné Hegyesi Júlia - Sel-
mecziné Püski Anikó. Szolnok, 1976. Ára: 10.- Ft

Jenéi Gyula: Hátországban. Versek. Jászkunsági füzetek 1. Ára: 30.- Ft

Kovács János: Mesterszállási betlehemes. Karácsonyi játék gyermekeknek.
Ára: 45.- Ft

Kovalovszky Miklós: Irodalmunk Párizs-szemlélete a háború után. Hasonmás
lenyomat. Szolnok, 1986. Ára: 25.- Ft

Külső-Szolnok. Pesty Frigyes helységnévtárából. Kiad.a Katona József Megyei
Könyvtár, Kecskemét, V.F. Megyei Könyvtár, Szolnok. 1979. Ára: 20.- Ft

Levelek és vitairatok. Verseghy Ferenc és kortársai a Káldi-féle bibliafor-
dítás új, javított kiadásáról. Szerk. és bev. Szurmay Ernő. Szolnok, 1987
Ára: 25.- Ft

Lexikonpótlások. 1982-1985. Összeáll. Rékasy Ildikó. Szolnok, 1987. Ára:
20.- Ft

Mély a Tiszának a széle... Népdalok. (Szöveg és kotta.) Összeáll. M. Csízy
Jolán. Szolnok, 1987. Ára: 39.- Ft

L.Menyhért László: Szandai Sándor. Bp. 1983, Képzőműv. Kiadó. Ára: 29.50 Ft

Mit tehet a könyvtár? Egy városi-járási könyvtár tíz éve.Cikkgyűjtemény egy
városi-járási könyvtár tíz évéről.(Jászberény.) Az OSZK KMK és a Verseghy F.
Megyei Könyvtár kiadványa. Szolnok, 1982. Ára: 24.- Ft

Móricz Zsigmond és Szolnok megye. Szerk. Szurmay Ernő. Szolnok, 1979. Ára:
10.- Ft

Nagy Mária: A könyv és könyvtárhasználat szerepe és az iskolai könyvtárral
szemben támasztott követelmények az 5. osztályos irodalomtanításban. Szol-
nok, 1982. Ára: 10.- Ft

Dr. Nyitrai Lajos: Néplap repertórium III. 1952., IV. 1953., V. 1954., VI.
1955., VII. 1956., VIII. 1957., IX. 1958., X. 1959. XI. 1960., XII. 1961.
Ára: 25.- Ft, ill. a két utolsóé: 40.- Ft

- 4 -



Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a négyszázéves népkönyv. Jász-
kunsági füzetek 3. Ara: 77.- Ft

Papi Lajos szobrászművész bibliográfiája. Szerk. Kiss Sándorné. Szolnok,
1988. Ára: 40.- Ft

Pólya Tibor festőművész újságrajzaiból. 1918-19 rajzos krónikája. Szolnok,
1987. Ára: 20.- Ft

Rékasy Ildikó: Györffy István életművének irodalma. Bibliográfia. Különle-
nyomat a Nagykunsági füzetek 6. számából. Györffy István az Alföld kutatója
és életművének irodalma. Szolnok, 1987. Ára: 40.- Ft

Szávai István: Rajzoljunk együtt. A kötet rajzait a szolnoki Dr. Münnich F.
Körúti Általános Iskola tanulói készítették. Szolnok, 1989. Ára: 100.- Ft

A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája I. 1951-1978. Ösz-
szeáll. Kosa Károly. Szolnok, 1979. Ára: 46.50 Ft

A Szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája II. 1978-1985.Öaz-
szeáll. Kosa Károly. Szolnok, 1987. Ára: 50.- Ft

Szurmay Ernő: Néplap repertórium. 1987. Ára: 40.- Ft

Tabán Gyula: Csend, muzsika, ünnep. Versek. Szolnok, 1983. Ára: 15.- Ft

Verseghy kiadatlan írásai III. Szerk. Szurmay Ernő. Szolnok, 1987. Ára:
30.- Ft

Vidor Győző: Borús évek - derűs képek Szolnok város múltjából. Szerk. Szur-
may Ernő. Szolnok, 1990. Ára: 40.- Ft

Megrendelhetők: Modla Dezsőné, Megyei Könyvtár, Szolnok, Kossuth tér 4.
címen.

SZOLGÁLTATÁSOK

A SOROS ÉS A SABRE ALAPÍTVÁNY KÖNYVEIRŐL

Az Alapítványok - az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével - már kb.
6 éve segítik ajándék könyvekkel (többek között)a megyei és a városi könyv-
tárak állományának gyarapítását.

A könyvek idegen nyelvűek, túlnyomó többségük angol,és a tudományok szé-
les körét felölelik. Szinte kivétel nélkül magas színvonalú monográfiák,ké-
zikönyv- jellegű müvek, ide értve a különböző nyelvkönyveket is. Szépiroda-
lom elvétve akad. Az Alapítványok nem elfekvő, avult raktárkészletből válo-
gatnak. Ritka a két évnél régebbi kídású mű.

A könyvtárak, (így a Verseghy Könyvtár is), alkalmanként előre összeál-
lított könyvcsomagot kapnak, többnyire azonban vaskos jegyzéket, amelyről
tetszés szerint válogathatnak, esetleg példányszámmegszorítással. A jegyzé-
keken már eleve úgy jelöljük be az igényt, hogy gondolunk a városi könyvtá-
rakra is. Mint tapasztalták, a könyveket feldolgozva, katalóguscédulákkal
ellátva továbbítjuk.

Az alapítványi támogatás nagyon jelentős segítség a korszerű szakirodal-
mi tájékoztatáshoz, szolgáltatáshoz, és természetesen nemcsak a "tulajdo-
nos" könyvtáraknak, hanem az egész megyének, könyvtárközi kölcsönzés útján.

Németh Gyöngyi
feldolgozó könyvtáros
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. -KÖTTETÉS

A megyében több könyvtárvezető szóvá tette, hogy előfordult: a köttetés-
re beküldött anyagokat késéssel kapták vissza. Ez különösen a folyóiratok
esetében okoz gondot, hiszen egyik fontos tájékoztatási eszközüket kényte-
lenek nélkülözni.

Az észrevételek jogosak, éppen ezért az érintettektől elnézést kérünk.
Intézkedünk, hogy szolgáltatásunk gyakorlati lebonyolításában a jövőben
ilyen hibák ne forduljanak elő. A megye könyvtárvezetőinek segítségét mind-
össze annyiban kérjük, hogy május 31-ig jelezzék köttetési szándékukat (kö-
rülbelüli darabszám). Ha köttetésre nincs módjuk, 111. nem igénylik, kérjük,
ezt is közöljék velünk.

Az igények beküldése után elkészítjük a köttetési tervet és értesítjük a
könyvtárakat a bekötés várható időpontjáról.

' •••;'/-• - . Gregorné Földi Mária
módszertanos

TUDNIVALÓK

A MEGYEI KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA

a könyvtárak helyismereti gyűjteményének és a hozzá kapcsolódó szolgálta-
tásoknak a bemutatására.

Várjuk azoknak a könyvtárosoknak a beszámolóját (A/4 gépelt oldal terje-
delemben) , akik szívesen részt vennének augusztus végén, szeptember elején
egy 5 napos helyismereti táborban, Tiszafüreden.

Előzmények: A Közművelődési Pályázatra beadtuk a fent említett tábor
programtervét. Megvalósítása tehát akkor lehetséges, ha a
támogatást megkapjuk hozzá. Ebben az esetben a Kaptár a tel-
jes tervet ismerteti majd. A jelentkezés "feltétele /=a be-
ugró/" - egy cikk a Kaptárba.

Mindenképpen nyerünk - ha pénzt nem is - azáltal, hogy megismerjük egy-
egy könyvtár helyismereti munkáját.

KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI, KÖNYVMÚZEOLOGIAI SZAK INDUL

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara az 1992/93. tanévre posztgraduális kép-
zés keretében könyvtörténeti, könyvmúzeológiai szakra felvételt hirdet.

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a történeti gyűjteménnyel
rendelkező nagykönyvtárakban (nemzeti könyvtár, egyetemi könyvtárak, szak-
könyvtárak stb.), egyházi gyűjteményekben, nagymúltú iskolai könyvtárakban,
megyei és városi könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben és egyéb muzeális
gyűjteményekben képesek

- a kódexekkel, egyéb régi és modern tudományos és irodalmi értékű kéz-
iratokkal ,

- ősnyomtatványokkal, a régi magyar könyvekkel, az antikvákkal s az
egyéb régi és ritka könyvekkel,

- a kötéstörténeti és könyvművészeti szempontból értékes kiadványokkal
való foglalkozásra,

- ezek szakszerű könyvtári és bibliográfiai feltárására, könyvegészség-
ügyi és restaurálási problémáiknak szakszerű intézésére,

- az ilyen müvekből álló gyűjtemények szervezésére, irányítására és ke-
zelésére, s végül

- e területeken önálló kutatómunka, tudományos tevékenység végzésére.
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A képzés 2 éves, posztgraduális. A szakot egyetemi végzettséggel és több
évi gyakorlattal rendelkezők vehetik fel; latin nyelvtudás kívánatos. A
végzők "könyvtörténész, könyvmúzeológus" elnevezésű oklevelet kapnak. Azok
a jelentkezők, akiket munkahelyük javasol, a felvételnél előnyben részesül-
nek. A képzés az ELTE Bölcsészettudományi Kara Könyvtártudományi Tanszéké-
nek keretében levelező tagozaton történik, külső szakemberek bevonásával.

Jelentkezési határidő: 1992. május 15. A jelentkezés az egyetemi felvé-
teli vizsgákra való jelentkezéshez használt űrlapon történik; ehhez a je-
lentkező önéletrajza, az egyetemi végzettséget tanúsító oklevél (vagy má-
solata) és a munkahely javaslata csatolandó. A jelentkezési iratok az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Dékáni Hivatalának
Levelező Tagozatára küldendők: 1052. Budapest, Piarista köz 1.

A jelentkezőket a Könyvtártudományi Tanszék 1992. június végén - július
elején felvételi beszélgetésre hívja be; az időpontról az egyetem kb két
héttel korábban értesíti őket.

A KÖTELESPÉLDÁNYRÓL

A sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló rendeletek alap-
ján kötelespéldányt kell beszolgáltatni tudományos és igazgatási célokra a
Magyarországon kiadott, ill. nyomtatásban vagy bármely sokszorosítási eljá-
rás útján - legalább 70 példányban - előállított... sajtótermékekből /ezek:
időszaki lapok, könyvek, füzetek, nem katonai célú térképek, kisnyomtatvá-
nyok, stb./. A rendelet értelmében meghatározott számú példányt kell külde-
ni az Országos Széchenyi Könyvtár Kötelespéldány Szolgálatának, valamint
egy példányt annak a megyei könyvtárnak, amely területileg illetékes.

Az OSZK levélben kereste meg könyvtárunkat, és megyei nyomdai kataszter
összeállítását kérte tőlünk. Az újabb sokszorosító üzemek, kft-k "felderí-
téséhez" levélben kértük a városi könyvtárak közreműködését. Most kérjük
minden községi, nagyközségi önkormányzat, könyvtár segítségét a teljes cím-
lista összeállításához, gyakorlatilag tehát azt, hogy kutassák fel, hol mű-
K ; : :.. sokszorosító, és a neveket, címeket juttassák el a Me-

HÍREK, ESEMÉNYEK

-. -

Negyven évesek a megyei könyvtárak

A megyei könyvtárak megalakulá-
sának 40. évfordulója alkalmából
konferenciára került sor április
7-én Békéscsabán, melyen a jelen-
legi igazgatókon kívül korábbi,
immár nyugdíjas igazgatók is részt
vettek.

A tanácskozáson dr. Engloner
Gyula, az MKM Felsőoktatási és Ku-
tatási főosztályának munkatársa is-
mertette a magyar felsőoktatási és
közgyűjteményi információs infra-
struktúra fejlesztési koncepcióját.
Ennek vitája után jelenlegi és volt
igazgatók emlékeztek a múltra, il-
letve szóltak napjaink gondjairól,
tennivalóiról. Részt vett és szót
kért a tanácskozáson Soron László,
az MKM Könyvtári osztályának veze-
tője is. Az estébe nyúló élénk esz-
mecserét közös vacsora követte, me-
lyen a "szemtanúk" a kezdeteket, a
hőskort, a nagy elődök alakjait vil-
lantották fel.

A Hetényi Géza Kórház könyvtára
látta vendégül Szolnok város könyv-
tárvezetőit 1992. április l-jén.
Hajdú Dénesné könyvtárvezető bemu-
tatta z orvosi könyvtárat, majd a
Vegyiművek "űszaki könyvtárának
működéséről számolt be Einwag
Lászlóné. Végül a résztvevők meg-
beszélték a folyóiratrendelési
problémákat, s elhatározták, hogy a
város minden önálló könyvtára
beküldi a Megyei Könyvtárba saját
folyóiratjegyzékét, amely lelő-
helykatalógusként, összesítve ke-
rül majd a könyvtárosok kezébe.

Költészet napi vers- és prózamon-
dó verseny Kisújszálláson.

Mondják: befelhősödött a kultú-
ra ege. Hallani: nehezen járható út
az irodalom, elkeskenyült mezsgye a
költészet. Ha ez így igaz,annál in-
kább figyelni kell a lélekgazdagít ás
neszezésnek tűnő gesztusaira is.
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Mi történt április 9-én Kisúj-
szálláson az Ifjúsági Házban? Ver-
seket mondtak gyerekek, középisko-
lás fiatalok, felnőttek. Az Arany
János Városi Könyvtár által meghir-
detett vers- és prózamondó verseny-
re harmincnyolcan neveztek be. A
versenyzők többségén érezni lehe-
tett az elfogultságot, a szituáció
szokatlanságát.

A zsűriben foglalt helyet a
nyolcvanadik életévét betöltő Kiss
Tamás költő, a város szülötte, az
irodalom mindenese. A szavalatokat
értékelve elragadtatott szavakkal
szólt a versenyzők lelkesedéséről,
derűt és hitet sugárzó szereplé-
sükről . Figyelmükbe ajánlotta az
árnyalt versértelmezés fontossá-
gát. Ez nem mond ellent annak -
mondotta -, hogy ne kapjon teret,
szerepet a versmondó egyénisége,
érzelmi beállítódása. A két felnőtt
versenyző versmondásán is átsütött
a költészet szeretete, a bizalom a
szó erejében.

A díjkiosztás után a tanulók, a
versenyzők körbevették a "kultúra
svédasztalát" és mindenki, aki nem
nyert díjat, választhatott egy-egy
szép könyvet. Mindehhez egy sike-
res közművelődési pályázat megnye-
része kellett - mutatott az értékes
köynvekre a Városi Könyvtár vezető-
je.

Szenti Ernő
tanár, költő

A rendezvény vendége volt Berecz
András énekmondó. A Városháza tár-
lójában Kiss Tamás költő műveit és
életútjának dokumentumait helyezték
el.

A Költészet Napja alkalmából
1992. április 10-én Kunszentmár-
tonban a Városi Könyvtár és a Mű-
velődési Központ szervezésében
városi szavalóversenyt rendeztünk.
A versenyen részt vettek: a Deák
Ferenc utcai, a Széchenyi István
Altalános Iskola 5-6. és 7-8. osz-
tályosai, a József A. Gimnázium, a
628. sz. Veress János Kereske-
delmi és Ipari Szakmunkásképző In-
tézet legjobb versmondói.

A közel két órán át tartó sereg-
szemlén 17 versmondó mutatkozott
be, mondta el a kötelező és szaba-
don választott verset. A költészet
egy-egy remekművét lélegzetvissza-
fogva hallgattuk.

A családias hangulatú irodalmi
rendezvény osztatlan sikert aratott
a versbarátok körében.

Szerény anyagi lehetőségeink el-
lenére minden kategória 1-3. helye-
zést elért versenyzőjét könyvaján-
dékkal, a seregszemle valamennyi
résztvevőjét ez alkalomra készített
emléklappal jutalmaztuk meg. _

A rendezvény sikeréhez anyagiak-
kal is hozzájárultak: Kunszentmár-
ton és Vidéke ÁFÉSZ, a Demokrata
Koalíció Kunszentmártoni Regionális
Szervezete, Romhányi Dezsőné könyv-
kereskedő és a Művelődési Központ.
Közreműködésüket ezúttal is köszön-
jük.

Április 15-én - a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
felkérésére - a Kazinczy-emlékver-
seny területi /Tiszazug/ versenyé-
nek adott otthont a kunszentmárto-
ni Városi Könyvtár. A résztvevők
nagy érdeklődése mellett megrende-
zett versenyen színvonalas elő-
adásokat hallhattunk. Olykor nem
kis fejtörést okozott a Szöllősi
Zoltánné által vezérelt bíráló bi-
zottságnak az egyes kategóriákban
fellépő versmondók minősítése/rang-
sorolása.

A verseny valamennyi résztvevője
(25 fő) a Városi Művelődési Központ
által készített szép emléklapot ka-
pott.

Szathmári József
könyvtárigazgató

Nyugdíjba vonult Molnár Györgyné
Boros Anna, a tiszaföldvári Nagy-
községi Könyvtár vezetője, aki 20
évvel ezelőtt kezdett a pályán gye-
rekkönyvtárosként. A mindig szív-
vel-lélekkel dolgozó, a gyerekek
olvasásáért, művelődéséért mindent
elkövető könyvtáros hiányozni fog
megyénk szakmai palettájáról.
Nyugalmas éveket, erőt, egészsé-

get és sok örömet kívánunk neki.

A Kaptár márciusi (3.) számában
közreadtuk a megyében megjelenő he-
lyi períodikumok listáját. Sajnála-
tos módon az egyik legrégibb indí-
tású, a IV. évf. 7. számánál tartó
"Jászkürt" c. lap kimaradt.
Pótlólag közöljük adatait:
JASZKÜRT

Jászberény város lapja. Fel.
szerk. Kiss Erika. Kiad. Jászberény
város önkormányzata. Fel.kiadó: Ma-
gyar Levente. Jászberény. Kétheten-
te. Indult: 1989.

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

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


