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A HELYISMERETI TÁBOR REMÉNYÉBEN

A lap áprilisi számában közzétett felhívásunkra megérkezett az első
beszámoló. íme:

Helytörténeti munka a Jászberényi Városi Könyvtárban

A helytörténeti munkát for.tos alapfeladatnak tekinti könyvtárunk. A
részlegnek a kutatószoba ad helyet. Könyvanyaga kb. 7600 db-ból áll.
Csoportosításuk a következő: Jászság, Szolnok, Szolnok megye területei-
hez kapcsolódó müvek. Az elkülönítést különböző csíkozással is jelöljük.

Az utóbbi időszakban értékes könyvekkel gyarapodott gyűjteményünk,
újakkal és régiekkel egyaránt. Az újak közül említhetjük pl. Bona Gábor:
Kossuth Lajos kapitányai és Czeizel: A magyarság genetikája c. kiadvá-
nyokat. A régiekből egy nagyon értékes kincs jutott a birtokunkba: Gyár-
fás István A jászkunok története c. négykötetes munkája. Ez eddig csak a
múzeumban volt meg. Nemrég szereztük meg Fodor Ferenc két értékes kö-
tetét: A Jászság demográfiája a XVII. században, A Zagyva alföldi me-
dence jénak régi vízrajzi viszonyai c. müveket. A szakdolgozatok, amelyek
a Jászság életének különböző területeit dolgozzák fel, külön csoportot
alkotnak.

A helytörténet anyaga nem csak könyvekből áll. Több száz fotót is
őrzünk szűkebb hazánkról. Ide tartoznak még az újságok, melyeket be is
köttetünk, ha több éven keresztül megjelennek, mint pl. a Hűtőgép,
Jászkunság. Napjainkban sok új periodikum jelenik meg Jászberényben és
környékén, pl. Jelrázó, Füredi Hírek, Jásztrombita, Jász Szó, Jász újság,
Jászvidék, Mi újság Jászfényszarun?... stb. Két fontos helyi újságunk, a
Jászkürt és Jászföld minden száma megtalálható az olvasóteremben.

Gyűjtjük a helyi rendezvények írásos dokumentumait is, a meghívókat és
plakátokat egyaránt. A különböző, nem könyv formájában megjelent tanulmá-
nyokat dossziékban őrizzük.Pld. Együd János: Pórtelek története, Szabó
László: Családszervezet és családi gazdálkodás a Jászságban, Battonyai
Ödön: Czégek kézikönyve. A Jászsággal kapcsolatos cikkeket kivágat formá-
jában gyűjtjük és egyelőre még dossziéban őrizzük.

Közhasznú információs tevékenységünket, amelyet a mindennapi élet hí-
vott létre, s melyről napról-napra bebizonyosodik, hogy szükség van rá,
néhány évvel ezelőtt kezdtük meg. Ennek keretében gyűjtöttük a különböző
adatokat Jászberényről és a Jászságról, amelyek egyúttal a helytörténet
anyagát képezik: - jászsági termelőszövetkezetek és elnökeinek névsora,

- a Jászság polgármestereinek névsora,
- a Jászság iskolái, iskolaigazgatói, plébánosai,
- a Jászberényi Önkormányzat vezetése és bizottságai.

Igyekszünk összeállítani a Jászsággal kapcsolatos könyvek listáját.
Ezzel is szeretnénk elősegíteni a gyűjteményünkből még hiányzó régi,
értékes könyvek megszerzését.

Újdonság helytörténeti munkánkban a Jászberényi Ki kicsoda. Ezt a
megyeihez kapcsolódóan készítettük el, más kiadványok és dolgozóink
segítségével. Tartalmazza a Jászberényhez kötődő, kapcsolható személyek
rövid életrajzát, tevékenységüket.

A múlt évben megkezdtük a helyismereti különgyüjtemény anyagának új-
rafeldolgozását. A cikkeket, például cím, szerző, valamint földrajzi
helymegjelölés alapján soroljuk be a katalógusba. Reméljük, hogy ezzel a
feltárással a korábbinál informatívabb anyagot tudunk az olvasók rendel-
kezésére bocsátani.

Kocsisné Bakos Ilona
könyvtáros



BEMUTATJUK

A MARTFŐI VÁROSI KÖNYVTARAT

Könyvtárunk 1991-től került át a városi önkormányzathoz a Tisza Cipő-
gyártól, így ettől kezdve lett városi könyvtár. Korábbi üzemi könyvtári múlt-
ját őrizve továbbra is egy szervezetben, egy épületben működik a városi műve-
lődési központtal és mozival.

Több, mint 40 évig a Tisza Cipőgyár területi jelleggel működő üzemi szak-
szervezeti könyvtára volt, a jelenlegi helyén 1961 óta van. 1979 jelentős év
a könyvtár életében, ekkor bővült önálló gyermekrészleggel. Azóta felnőtt-,
gyermekrészleg, valamint közel 1.100 hanglemezzel rendelkező zenei szolgál-
tatásunk van, helybenhallgatási, másolási lehetőséggel.

Állományunk 55.253 dokumentum, ebből 53.603 könyv, a többi időszaki kiad-
vány, hanglemez és diafilm. Videogyűjteményünk helyszűke miatt a művelődési
központba került, természetesen olvasóink is használhatják az állományt.
Évente 50-60 féle időszaki kiadvány jár, ezekből 5-6-ot rendszeresen kötte-
tünk.

Szolgáltatásaink: kölcsönzés, helybenolvasás, zenei szolgáltatások* 1985
óta új könyvek árusításával is foglalkozunk, 1989 óta könyvböngészdénk a
martfűi "antikvárium". Tavaly bevezettük az újdonságkölcsönzést a si-
kerkönyvekből . így elértük azt, hogy a kereskedelmi forgalommal egyidőben
olvashatók a legkeresettebb könyvek.

Évente átlag 50-60 rendezvényt tartunk, ennek 2/3-a gyermekfoglalkozás, a
többi felnőtteknek szóló. (Pl. Nemere író-olvasó találkozó.)

A gyermekek körében sikeresen működik a Móra Könyvklubunk és a felnőttek
körében a védegyleti Olvasókörünk. Ez utóbbi működését jelentősen segítette a
Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól e célra elnyert pályázati ösz-
szeg.

A jövő feladata könyvtárunk gépesítésének fejlesztése. Ennek előkészíté-
se, (mind anyagi, mind tartalmi), tervezése folyamatban van.

Nyitvatartási idő:

Felnőtt részleg: hétfő, szerda - péntek: 10.30-18 óráig,
Gyermekkönyvtár: hétfő, szerda - péntek: 14.00-18 óráig.

A kedd rendezvényes és feldolgozó nap, a kölcsönzés szünetel.

Csernus Gyuláné
könyvtárvezető

... A JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET
KÖNYVTÁRÁT

Könyvtárunk 1982-ben jött létre azzal a céllal, hogy állományával és szol-
gáltatásaival segítse a megye és a város pedagógusait, valamint szervezze az
iskolai könyvtárosok továbbképzését, gondozza az iskolai könyvtári hálózatot.

Szolnok központjában, a Magyar u. 4. sz. alatt kaptunk helyet, ahol 40 m2-
es kellemes olvasótermünk és valamivel nagyobb raktárunk van.

Könyvtárunk állománya 12.000 kötet könyvből, több mint 200 féle időszaki
kiadványból, 2500 kéziratos anyagból (pedagógiai pályázatok, intenzív tanfo-
lyami szakdolgozatok) és kevés számú audiovizuális anyagból áll.

Teljességre törekvőén gyűjtjük a neveléselméleti és didaktikai irodalmat,
válogatva vásárolunk a határtudományok (pszichológia, szociológia,filozófia)
irodalmából. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a könyvesbolti forgalomba
nem kerülő, pedagógiai intézetek, társaságok, alapítványok által megjelente-
tett dokumentumokat is beszerezzük. Megtalálhatók nálunk az általános- és
középiskolai tankönyvek, valamint a gyűjtőkörünkbe tartozó főiskolai, egye-
temi jegyzetek is.
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Az állomány feltárását és rendelések nyilvántartását néhány hónapja a Mic-
ro CDS/ISIS programmal, számítógépen végezzük. Másik hasznos technikai esz-
közünk a fénymásoló gép. Egyre több vidéki könyvtár is ̂ igényli, hogy a nem
kölcsönözhető dokumentumainkról másolatokat küldjünk. (Áraink: A/4-es méret
5.- Ft, A/3-as méret 7.- Ft)

A beiratkozott olvasók száma 5-600 között mozog. Nagy részük gyakorló pe-
dagógus, de járnak hozzánk nappali tagozatos főiskolai hallgatók és gimnázi-
umi tanulók is. Olvasóinknak kb 40 %-a nem szolnoki lakos.

A pedagógiai információk megyei terjesztésének egyik fontos eszköze az
intézet által megjelentetett Hírlevél. Kéthetenként jelenik meg, rendezvé-
nyekről, pályázatokról, iskolai versenyekről, saját és más intézmények kiad-
ványairól ad tájékoztatást. (Előfizethető az intézet címén, 600.- Ft/év). Eb-
ben ismertetjük az új könyveiket, szolgáltatásainkat és közöljük a szélesebb
érdeklődésre számottartó bibliográfiákat is (pl. iskolaszék, mérésértéke-
kelés, alternatív pedagógiák stb.). Könyvtárunk nyilvános. Az olvasói kérése-
ket igyekszünk gyorsan, pontosan kielégíteni a saját, illetve - könyvtár-
közi kölcsönzéssel - más könyvtárak állományából is.

Nyitvatartási idő:

hétfő-csütörtök: 9-12, 13-16.00 óráig
péntek: 9-12, 13-15.30 óráig

Erdősné Márta Mária
könyvtáros

\
* * *

... A JÁSZÁGÓI KÖZSÉGI KÖNYVTARAT

Jászágó a megye legészakibb és egyben talán a legkisebb települése. Állan-
dó lakosainak száma 847 fő, ebből 168 beiratkozott olvasó. A könyvtár állomá-
nya 7500 kötet.

A település a helyi önkormányzat 10/1990. (X.30.) számú határozatával vált
önállóvá, s ezzel egyidőben természetesen az intézmények is önállósultak. A
korábbi fiókkönyvtárból, valamint a klubból egyszemélyes klubkönyvtár lett,
ez egyben létszámcsökkentést is jelentett. A közigazgatási önállóság elnyeré-
sének következtében a gazdálkodás is a helyi önkormányzathoz került, így a
klubkönyvtár is saját költségvetéssel működik. A könyvvásárlásra fordítható
keretünk magasabb lett (5.600 Ft), mégsem tudunk több könyvet beszerzeni.

A megváltozott helyzetben elsőként az volt a legnehezebb, hogy az összevo-
násban töltött évek alatt vásárolt könyveket, eszközöket saját állományunkba
kellett venni. Jászárokszálláson 2060 db kötetet kellett törölni, majd ezt
Jászágón beleltározni. Egyszemélyes könyvtár lévén, bizony hosszú időt vett
igénybe ez a munka, s eközben a könyvtár egyetlen napig sem zárt be. A jász-
árokszállási Városi Könyvtár és a Megyei Könyvtár munkatársai minden szakmai
segítséget megadtak, továbbá a helybeli pedagógusok közül Guba Zsuzsanna,
irodalom ezakos tanár gyakorlatban. Új szervezeti és működési szabályzatot
kellett készíteni, melyhez a Megyei Könyvtár módszertanosától, Gregorné Ma-
rikától szintén sok segítséget kaptam. Munkájukat ezúton köszönöm meg.

Az önállóság óta helyben történik a könyvek, folyóiratok, hangzó anyagok
rendelése. Ezt, valamint az állomány gondozásához tartozó más teendőket meg
kellett tanulni, hiszen mindezt korábban a jászárokszállásiak végezték. Az
általános iskola felső tagozatának visszahelyezésével a könyvtár iskolai
feladatokat is ellát, megnövekedett a könyvtári órák és a közös programok
száma is.

Az alacsony lélekszám miatt rendkívül alacsony a központi támogatás ösz-
szege, s az önkormányzat forrásai is végesek. Az inflálódás növekedése miatt
csak a legszükségesebb dolgokra futja, így örülhetünk, ha az apró falvakban
még működhetnek a klubkönyvtárak.

Mozsár Lászlóné
klubkönyvtárvezető
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AZ UJSZASZI HÍRADÓRÓL

A lap próbaszáma 1990. decemberében jelent meg. Azóta havonta, 1200-1300
példányban kapható a község területén. A szerkesztőség munkaszobáját központi,
mindenki által elérhető, ismert helyre akartuk tenni. így esett a választás a
könyvtárra.

A lap alapítói: a képviselőtestület Tájékoztatási Bizottságának tagjai,
ill. külső segítők, a tördelő szerkesztő, a nyomdász, a gépíró, és jómagam
olvasószerkesztői feladatokkal. Időközben bővült a szerkesztőség. Főszer-
kesztőZFehér János, a helyi "Szabadság" MgTsz. közgazdásza. A lapgazda a he-
lyi Önkormányzati Testület. Az újság vezérgondolatát a főszerkesztő így fo-
galmazta meg: "UJSZASZIAKNÁK, ÚJSZÁSZROL, ÚJSZÁSZÉRT".

A kiadvány tartalmáról: legfontosabbak az önkormányzati hírek, a testületi
ülések anyagai, rendeleteik ismertetése, tájékoztatás a különböző bizottsá-
gok üléseiről - ez kb. 3-5 oldal. A lap többi része a község életéről szól.

A szerkesztőség tagjai nyitott szemmel járják a községet. Egy-egy sokakat
érintő problémának megpróbáltunk utána járni, megbízható információkat besze-
rezni. Egy-két fontos téma: telefonfejlesztés, az ÁFÉSZ helyzete, útépítés,
vízellátás, Száz-étterem, a tornacsarnok építése, a kárpótlás helyi kérdései.

Szót kapnak az iskolák, intézmények, az egyházak, a pártok és bárki a la-
lakosság köréből. A katolikus plébános egy oldalban ad hírt közössége esemé-
nyeiről. Közöljük a legfrissebb híreket, sporteseményeket.

A lapban közhasznú információkat is megjelentetünk. A havi orvosi ügyelet,
fogorvos, gyermekorvos rendelési idejét, a gyógyszertár nyitvatartását, köz-
művelődési programokat, a rendőrség híreit stb. Állandó hirdetési rovatunk
igen népszerű a lakosság körében, a hirdetésekből befolyt összegből tartjuk
fenn a lapot. A lap ára ebben az évben 20.- Ft, terjedelme 20 oldal. A ter-
jesztést általános iskolás gyerekek végzik csekély díjazás ellenében, de
nagy lelkesedéssel. 350 előfizetőnk van, akiknek lakásukra viszik a gyerekek
a legfrissebb számokat.

Barta Imréné
mb. könyvtárvezető

SZOLGÁLTATÁS

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A Megyei Könyvtár elsősorban a megye könyvtárainak igényeit, kéréseit
igyekszik kielégíteni azzal, hogy más könyvtárak (országos, külföldi) ál-
lományát, szolgáltatásait is igénybe veszi. Az utóbbi időben egyre gyak-
rabban kapunk más megyékből is kérést, főként saját kiadású, ill. Szolnok
megyében kiadott müvekre.
Az elmúlt évben mintegy 900 kérés érkezett hozzánk. 300 körüli volt a saját

kérések száma és kb. 280-at továbbítottunk más könyvtárakhoz. Sajnos előfor-
dult - a kívánatosnál gyakrabban -, hogy a saját állományunkban meglévő művek
iránti kérést is továbbítanunk kellett, mert kilátástalannak tűnt a keresett
mű időbeni beérkezése.

A könyvtárközi kölcsönzésben kért művek túlnyomó többségükben szakkönyvek,
közülük is az úgynevezett "sláger" könyvek, pl. Bibő István válogatott ta-
nulmányai ("sikerét" igazolja, hogy a második kötet már elveszett), Samuelson
Közgazdaságtanának kötetei, amelyekért saját olvasóink is közelharcot vívnak.
Sokan kérik Ambrus: Dzsumbuj c. könyvét, Szelényi Iván: Új osztály, állam,
politika c. tanulmánykötetét. Gyakran egyidőben futnak be ugyanazok a kéré-
sek a hálózatból is és saját olvasóinktól is. Ilyenkor az igényelt müveket
előjegyzésbe vesszük, ami azonban meghosszabbítja az átfutási időt.
Lassítja a kérés teljesítését a kért mű adatainak pontatlansága, hiánya, a

hibásan kitöltött kérőlapok korrigálása. Engedtessék meg egy példa, amely
könyvtárközis pályafutásom "csúcsát" jelenti. így érkezett a kérés: Széchenyi:
AJNBLIH. No, ezután következett több kolléga több órás "kutató" munkája, míg
végre megszületett a megoldás: Széchenyi István: Ein Blick auf den... című
írása.
A hálózat könyvtáraiból érkeztek panaszok is, amelyek a könyvtárközi kéré-

sek teljesítésének ütemét, a gyorsaságot kifogásolták. A visszajelzést, a ké-
rések további sorsára vonatkozó információt is reklamálták a kollégák. A
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könyvtárak közötti kölcsönzés a kérő és az adó könyvtár közös munkája. Ezért
- a jobbítás érdekében - - a könyvtáraktól kérjük a kérőlapok pontos kitölté-
sét, a pontos adatokat. Mi pedig igyekszünk minél előbb teljesíteni a kérése-
ket. Külön visszajelzést - a postai díjak növekedése miatt - nem tudunk vál-
lalni .

Végül értesítjük a kedves kollégákat, hogy előreláthatólag 1992. június
22-től szeptember 1-jéig a Megyei Könyvtár - átalakítási munkálatok miatt
zárva lesz. Ez idő alatt könyvtárközi kérésekkel a városi könyvtárakhoz le-
het fordulni.

Farkas Gyuláné
olvasószolgálati könyvtáros

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros és Könyvtáros-tanárok
Szekciója közösen

pályázatot hirdet

azzal a céllal, hogy ösztönözze a gyerekekkel, illetve az ifjúsággal foglal-
kozó könyvtárosokat, tanítókat, tanárokat arra, hogy gyakorlati tapasztala-
taikat az olvasásra és az önálló ismeretszerzésre nevelés területén - elmé-
leti rendszerezéssel - írásba foglalják, illetve vizsgálataikat, kutatásaikat
ezúton közzétegyék.

A kidolgozásra javasolt témakörök :

1. Mit tesz Ön, hogy kedvet keltsen az olvasáshoz?
2. A gyerekek és a fiatalok honnan szerzik információikat: ismereteik gyara-

pításához milyen eszközökkel, mely intézmények - és milyen arányban - já-
rulnak hozzá?

3. Az informálódás segédeszközeinek ismerete, használati készsége egy válasz-
tott korosztálynál.

4. A közismereti tárgyak információs bázisa és annak használata.
5. A művelődési hátránnyal érkező gyerekekkel való foglalkozás a könyvtárban.
6. A témakörök szerinti számítógépes visszakeresés könyvtár-szakmai program-

leírása - a gyerekek /mint felhasználók/ számára.
7. A könyvtárhasználat, illetve az információs eszközök kezelésének tanítása

- videofilm, pedagógiailag kimunkált forgatókönyv melléklettel.
8. Új technológiákon alapuló informatikai eszközök /számítógép/ gyakorlati

/tanulói/ alkalmazása a gyermek- és iskolai könyvtárban.

Pályadíjak:

I. díj: 15.000.- Ft
II-SZI. díj: 10-10.000.- Ft

. IV. díj: 8.000.- Ft •

A pályamunkák a 20 gépelt oldalt nem haladhatják meg. A pályázatokat 1992.
október 26-ig, Pápayné Kemenczey Judit /5000 Szolnok, Templom u. 9./ címére
kell feladni.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése 1992. november végén lesz Budapesten,
a meghirdető szekciók együttes ülésén.

Szolnok, 1992. május 15.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekció Könyvtáros-tanárok Szekciója



KÖNYVAJÁNLAT

A Libra Ipari Termelő és Szolgáltató Kft. ajánlata:
Balogh Béni: A hét oroszlán vára. Mesék. Megjelenés: 1992. II. negyedév.
Ára kb. 179 Ft

Balogh Béni: Vadkörtefa királyfi. Mese. (Esti mesék sorozat.) Ára 39.- Ft
Megrendelhető: Libra Ipari Termelő és Szolgáltató Kft., 1117 Budapest,
Schönherz Zoltán u. 3-5. Tel.: 166-44-09

A salgótarjáni Petőfi Sándor Iskola ajánlata:
Könyv- és könyvtárhasználati feladatgyűjtemény az 5-6. osztályos történe-
lemtanításhoz. Ára 65.- Ft
Megrendelhető: Petőfi Sándor Iskola, 3100 Salgótarján, Acélgyári út 20.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet ajánlata:

1. Minimális követelmény az anyanyelv oktatásának néhány területén
2. Dr. Varga Gyöngyi: A táblától a számítógépig (Hagyományos és mo-

dern vizuális, auditív és audiovizuális segédeszközök használatá-
nak módozatai a középiskolai angol nyelvoktatásban)

3. Segédanyag az angol érettségihez és nyelvvizsgához
4. A Pedagógiai Tükör 1990. évi számai
5. Lelkes Éva: Én így tanítok (A kreativitás szerepe a nevelésben)
6. Előrehozott kémiavizsga 8. osztályban (I. Tanári kézikönyv II. Ta-

nulói program)
7. Gefferth Éva - Herskovits Mária: Csak keresni kell... (Tehetséges

gyerekekről nevelőknek) /Ped.Tükör kiskönyvtára 1./
8. Dr. Boros Dezsőné - Thormanné Husznay Mária:

1. Dalgyűjtemény (Magyar gyermek- és népdalok)
2. Szabadidős tevékenység - zenehallgatás

9. Szebben akarok írni (Dysgraphiás gyerekek írómozgásának fejlesz-
téséhez összeállított feladatsor)

10. Nyelvünkben élünk (Útmutató az általános iskolák anyanyelvi kom-
munikációs versenyéhez)

11. Pályaválasztási tájékoztató általános iskolásoknak 1992.
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HÍREK

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT

Jász-Nagykun-Szolnok megyei programja:

május 27. ILLYÉS KINGA: A lélek
és a test szépsége^. Zenés
irodalmi est. Közreműködik:
Hencz József zongoraművész
(Jászberény, Városi Könyvtár,
17.00 óra)

május 28. NEMERE ISTVÁN iró-ol-
vasó találkozó.(Kisújszállás,
Városi Könyvtár zenei részle-
ge, 17.00 óra)

május 28. NEMERE ISTVÁN író-ol-
vasó találkozó (Mezőtúr, Mó-
ricz Zsigmond Könyvtár és Kö-
zösségi Ház, 14.30 óra)

június 2. JÓKAI ANNA író-olva-
só találkozó (Tiszaörs, Álta-
lános Művelődési és Szabad-
idős Központ könyvtára, 15.00
óra)
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június 3. MÁRKUS BÉLA'az Alföld c.
folyóirat főszerkesztője

TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész,
egyetemi tanár

SIMON ZOLTÁN irodalomtörténész
Vita a XX. századi magyar iro-
dalomról. (Törökszentmiklós,
Családi Iroda, 14 óra)

RITHNOVSZKY JÁNOS: A fény túl-
só oldalán (Jászberény, Vörös-
kereszt épülete, 14.30 óra)

június 4. SPIRO GYÖRGY író-olva-
só találkozó (Szolnok, Városi
Művelődési Központ, 16. óra)

június 4. EURÓPAI UTAS c. fo-
lyóirat szerkesztői, valamint
MÓDOS PÉTER főszerkesztő (Szol-
nok, Megyei Könyvtár Tisza A.
u. 2. sz. alatti épülete, 18
óra)



június 4. UTASSY JÓZSEF költő
(Rákóczifalva, Nagyközségi
Könyvtár, 11 óra)

június 4. PADISÁK MIHÁLY író-
olvasó találkozó (Tiszaörs,
AMK, 11.00 óra)
(Kenderes, nagyközségi Könyv-
tár, 15.00 óra)

június 4. PADÁR JULIANNA kezdő
költő és novellairó (Abád-
szalók, Nagyközségi Könyv-
tár)

június 5. DARVASI LASZLO költő,
publicista önálló estje (Tö-
rökszentmiklós, Városi Könyv-
tár, 17.00 óra)

június 5. UTASSY JÓZSEF költő
(Kunszentmárton, Városi Könyv-
tár, 11.00 óra)

június 8. CSEPELI GYÖRGY szocio-
lógus (Szolnok, Megyei Könyv-
tár Tisza A. u.2. sz. alatti
épülete, 17.00 óra)

június 8. PADÁR JULIANNA kezdő
költő és novellaíró (Tisza-
bura, ÁMK Könyvtára, 14.30
óra)

június 9. SPIRÓ GYÖRGY író-olva-
só találkozó (Fegyvernek, Nagy-
községi Könyvtár, 17.00 óra)

június 16. KÁDÁR T. TIBOR festő-
művész Kolozsvár kövei c. ki-
állítása. Megnyitja: Hajdú De-
meter Dénes (16.00 óra)
Cseke Péter szerk. bemutatja
a Korunk c. kolozsvári iro-
dalmi folyóiratot.
Boér Ferenc színművész közre-
működésével (Jászberény, Vá-
rosi Könyvtár, 16.30 óra)

8. osztályosok: Veres Annamária
(Zrínyi I. Alt.Isk., Tiszafüred)^
Papp Renáta (Kossuth L. Alt.Isk.
Túrkeve), Nagy Szilvia (Széchenyi
I. Ált. Iskola, Kunszentmárton),
Bodor Réka (Bajcsy-Zs. Úti Alt.
Iskola, Jászberény), Kovács Nóra
(Kálvin Úti Ált.Iskola, Karcag),
Varga Dóra (Csanádi Krt-i Ált.
Iskola, Szolnok), Fehér Ágnes
(Kölcsey F. Alt. Iskola, 'Török-
szentmiklós) .
Gratulálunk a tanulóknak és
felkészítő tanáraiknak! A könyv-
tárak vezetőinek és valamennyi
közreműködőnek köszönjük a se-
gítségét!

- "Nyelvünkben élünk" és Kazin-
czy verseny: május 29-30-31.
(Vác, Karancs Teréz Kollégium)

Május 18-án a Megyei Könyvtár
vendége volt Vadász János, a
KKDSZ országos elnöke és
Dr. Kenyéri Katalin, a KMK jo-
gásza. A megye könyvtárosai és
önkormányzati munkatársai nagy
érdeklődéssel hallgatták a két
előadást,melyek a közművelődés
helyzetével, a könyvtárügyet
érintő rendeletekkel, a költ-
ségvetés forrásaival^ a bérek-
kel, a közalkalmazottakra vo-
natkozó jogállással és az in-
tézmények készülő alapító ok-
irataival foglalkoztak.

VERSENYEK

Az általános iskolások számára
rendezett Kazinczy ver-
seny a megye 11 városában - Szol-
nok, Jászapáti, Jászberény, Kar-
cag, Kisújszállás, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Martfű, Tisza-
füred, Törökszentmiklós, Túrkeve
- a helyi könyvtárakban zajlott.

Az országos versenyre jutott ta-
nulók:
7. osztályosok: Danku Dorottya
(Homoki Alt. Iskola, Tiszaföld-
vár) , Jlagypál Ildikó (István Ki-
rály Ált.Iskola, Jászapáti;, Ko-
vács Ilona (Szent István Alt.Is-
kola, Kenderes), Deme Fruzsina
(Kossuth Úti Alt. Iskola, Kunhe-
gyes), Ács Szilvia (Rákóczi Úti
Alt.Iskola, Mezőtúr)

Az idén is, mint 1976 óta
minden évben, a Verseghy Fe-
renc Megyei Könyvtár meghir-
dette a Verseghy nyelvművelő
versenyt. A nemzetközivé szé-
lesedett vetélkedőre az ország
általános iskoláinak kétharmad
részéből érkeztek pályázatok.

A kerületi selejtezőket és
a megyei döntőt a megyei és a
nagyobb városi könyvtárak bo-
nyolították. Ez úton is kö-
szönetet kell mondanunk ott
dolgozó kollégáinknak, amiért
felelősséggel és lelkesedés-
sel látták el ezt a feladatot.

A szolnoki megyei döntőn
tizenöt 5-6. osztályos és ti-
zenkét 7-8. osztályos tanuló
vett részt. Minden megyéből két
tanuló juthatott az országos
versenyre, egy az 5-6. és egy a
7-8. osztályos kategóriából.
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Kivételt képez megyénk, mert
mint házigazda, 2-2 versenyzőt
nevezhet a június 26-27-én Szol-
nokon megrendezendő országos
döntőre, illetve az azt megelő-
ző egy hetps nyelvművelő tábor-
táborba. Ók a következők:
Deme Fruzsina 7. oszt., Kun-
hegyes, Kovács Eszter 8. oszt.,
Szolnok, Mátyás Király Uti
Alt.Isk., Jenes Barbara 6. oszt,
Ujszász., Tímár Krisztina 6.
oszt., Rákócziújfalu.
További sikeres versenyzést kí-
vánunk minden résztvevőnek!

Lustyik Istvánné
gyerekkönyvtáros

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat Közlönye előfizethe-
tő a Megyei Önkormányzati Hivatal
Ellátó Szervezeténél. (Szolnok,
Kossuth L. u.2.) Éves előfizetési
díja: 500.- Ft.

A közlöny tartalmazza a me.gyei
közgyűlés rendeleteit, határoza-
tait, fontos közleményeket, leg-
újabb jogszabályokat.

A megye minden könyvtára szá-
mára javasoljuk az előfizetését.

A könyvtárosok számára hirde-
tett számítógépes tanfolyamokon
az alábbi könyvtárosok vettek
részt a megyei könyvtár szerve-
zésében :
Számítógépes alaptanfolyam
/J>OS/: a Megyei Könyvtárból:
Arvainé Zsíros Eszter, Ehrlich
Ivánné, Tóth Etelka, Dankóné
Szabó Edit, Rekéné Mondok
Ildikó, Farkas Gyuláné, Pintér
Ferencné, Ladosné Varjú Irén,
Pallos László, Ecseki Jánosné,
Csáti Petemé, Magyarosi Júlia,
Lustyik Istvánné, Simon Fe-
rencné, Németh Gyöngyi, Czaga
László.
A törökszentmiklósi Városi
Könyvtárból: Mezei Lászlóné, Ba-
táné Máté Mária, szabó Ferencné,
Polgár Lászlóné,
A karcagi Városi Könyvtárból:
Juhász Józsefné, Főző Mária,Var-
gáné Hermán Mária.

TEXTÁR tanfolyam: a Megyei
Könyvtárból: Dankóné Szabó Edit,
Boros Ildikó, Csáti Petemé,
Tóth Etelka, Rekéné Mondok II-
d^ikó, Bertalanné Kovács Piroska,
Arvainé Zsíros Eszter, Pilissy
Erzsébet, Ladosné Varjú Irén,
Simon Ferencné.
A szolnoki Városi Könyvtárból:
Lászlóné Nagy Ilona, Farkas
Mátyásné, Valióné Mát.vás Katalin.
A jászárokszállási Városi Könyv-
tárból: ürvölgyi Andrásné, Ádám
Gáborné.

A kunszentmártoni Városi Könyv-
tárból :Herczeg László.
A mezőtúri Városi Könyvtárból:
Gózon Judit.
A kisújszállási Városi Könyvtár-
ból : Gubuczné Tomor Mária, Zsám-
bokiné Papp Ilona.
A jászberényi Városi Könyvtár:
Vas Judit, Vácziné Csillik Kata-
lin, Lukács Gáborné.
A jászapáti Városi Könyvtárból:
Tajti Józsefné.
A karcagi Városi Könyvtárból:
Nagy Mihályné, Nagy Ferencné.
A törökszentmiklósi Városi Könyv-
tárból: Batáné Máté Mária, Mezei
Lászlóné.

A kollégák nagy érdeklődés-
sel és szorgalommal vettek részt
a tanfolyamokon. Gratulálunk!

A nagy érdeklődésre tekintet-
tel a nyár folyamán újabb DOS és
TEXTAR tanfolyamot tartunk. A
könyvtáros kollégákat a napokban
értesítjük ki a tanfolyam helyé-
ről és idejéről.

Rekéné Mondok Ildikó az In-
formációs Infrastruktúra Fej-
lesztés (IIF) Program által
szervezett Networkshop '92 Kon-
ferencián vett részt Miskolcon
1992. ápr. 22-24. között. A nyár
folyamán a Verseghy Könyvtár X
25-ös hálózati végponttal be-
kapcsolódik az országos infor-
mációs hálózatba, így remélhet-
jük, hogy valamennyien használ-
hatjuk a konferencián megismert
sok szolgáltatást, amit a szá-
mítógépes hálózatokon nyújtani
tudnak.

Boros Ildikó a Kartoték szol-
gáltatással kapcsolatos számító-
gépes továbbképzésen vett részt.
A Kartoték program a jelenlegi
változatában alkalmas az orszá-
gos joganyagon túl a helyi ön-
kormányzatok joganyagát tartal-
milag feltárni és szolgáltatni.

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
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