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KÖNYVTÁRAINK ÉLETÉBŐL

A JÁSZKISÉRI FONOTÉKA

Könyvtárunk - jó pár éves átmeneti helyen való működés után - 1989 febru-
ár 2-án nyitotta meg kapuit az olvasók előtt a régi, ám teljesen felújított
épületében. Az alapterület- és létszámbővítés új szolgáltatások belépését
tette lehetővé. Önálló helyiségben működik a régóta áhított s végre megvaló-
sított fonotéka. Itt helyeztük el a zenei szakirodalmat és a katalógusokat
is.

A zenei részleg lelkét az ún. zeneszekrény képezi, ahonnan egyidőben négy
programot lehet közvetíteni 10 hallgatói helyre.

A zárt zeneszekrényben két lemezjátszó, három kazettás magnetofon, egy
sztereorádió (mely erősítő gyanánt is szolgál) és egy videomagnó található. A
szekrényben elhelyezett technikai eszközök közül a rádió, műsora a lemez-
játszók és a kazettás magnetofon anyagai hangszórók segítségével minden más
olvasószolgálati térbe is közvetíthetők. Mindehhez csatlakozik még egy szí-
nes televízió. A berendezés a nyitás óta folyamatosan, meghibásodás nélkül
üzemel, mely jórészt az eszközöket körültekintően kiválogató és beépítő Soós
Imre mérnöknek, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola oktatójának köszönhető.

A videókazetta-állományunkat (jelenleg 59 db) főként gyermeklátogatóink
igényei szerint fejlesztjük, zömében mese- és kalandfilmeket szerzeményezünk.
Hanglemezeink száma 431. Audio-kazettáink között egyaránt található komoly-
és könnyűzene, mese, népdal, nyelvlecke és paródia.

A legkeresettebb szolgáltatás a zenei részlegen belül a mai napig is a vi-
deóvetítés, bár a nyitáskor tanúsított érdeklődéshez viszonyítva csökkenés
tapasztalható.

A videóvetítés nemcsak az általános iskolás korú gyermekeket vonzza, szép
számmal akadnak más korosztályokból is érdeklődők.

Legtöbbször az általános iskolai csoportok fordulnak meg nálunk, de a te-
lepülésen működő három óvoda nagycsoportosai is két éve folyamatosan járnak
hozzánk filmet nézni. Többször vetítettem a helyi öregek Napközi Otthona gon-
dozottjai, a Nyugdíjas Klub és a Kisér Kertbarát Klub tagjai részére is, szó-
rakoztató, illetve az utóbbiaknak szakmai filmeket.

Az óvodai munkaközösség több alkalommal tartotta intézményünkben tovább-
képzését, melynek bevezetőjeként a Waldorf-óvodáról és a gyermekek testi
fejlesztéséről szóló videófilmeket tekintették meg.

A helyi védőnők terhes nőkkel rendszeresen jönnek szülésre előkészítő
filmeket megnézni és megbeszélni.

A videóvetítés minden pénteken, zenehallgatás minden csütörtök délután
van. Igény szerint fogadunk más napokon is csoportokat. Az óvodások rendsze-
resen a kölcsönzési szünnapon, szerda délelőttönként, míg a kismamák hétfő
délutánonként jönnek videóvetítésre. A látogatószám a zenei részlegben 1990-
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ben volt a legmagasabb, ekkor volt a legnagyobb a vetítések és a lejátszott
videokazetták száma. 1991-ben 111 alkalommal 191 videókazettát vetítettem le,
közel 3.500 látogatónak. Sajnos költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy
olyan mértékben szerezzünk be videokazettákat, amekkora igény jelentkezik
arra. Ezért a vetítésre érkezők többször hoznak kazettát is magukkal, ám ezt
nem mindig szívesen vetítem le, minőségük és tartalmuk miatt. A zenei részleg
igénybevétele ez év januárjától - a mozi megszűnése, majd tavasztól csupán
havi négy alkalommal történő filmvetítése miatt - jelentősen megnőtt.

Szakálné Torma Eszter
,. Jászkisér, Nagyközségi Könyvtár

"A könyv a legjob útravaló,
amelyet találtam a földi létben."

(Montaigne)

KÖNYVTÁR A VAROS SZÉLÉN

1982. októberében a SZIM Karcagi Gépgyára és a Városi Csokonai Könyvtár
közötti együttműködési megállapodás alapján jött létre a fiókkönyvtár a vá-
rostól 6 km-re, az utolsó előtti - az üzem tulajdonát képező - épületben, egy
36 m2-es helyiségben. Akkor az üzem 2000 kötetes műszaki könyvállományával,
heti 2 alkalommal, 16 órában ellátta a műszaki könyvtári, valamint a - 3000
kötettel - közművelődési könyvtári, fiókkönyvtári feladatokat.

1988-ig minden a legnagyobb rendben ment a 240 fős gyári és 310 fős kör-
nyékbeli olvasóval. Évi 3700-3800 látogató, 1800-2000 olvasó fordult meg a
könyvtárban. Számtalan író-olvasó találkozó, vetélkedő stb. rendezésével
rendkívül színes könyvtári életet éltünk.

1989-től kezde a gyári létszám csökkenni kezdett, a kulturális célokra
fordítható pénz egyre apadt. 1991-ben az üzemben megkezdődött a felszámolás.
Egymás után álltak le az üzemcsarnokok. Április 15-i határidővel a könyvtár-
nak és a vele közös épületben működő - addig üzemi orvosi rendelőnek - mennie
kellett. Kirakták a szűrünket! Az önkormányzat sietett a segítségünkre. Meg-
vásárolta a gyártól az eddigi könyvtárral szomszédos volt munkásszálló épüle-
tét és rendbetétele után a körzeti orvosi, fogorvosi rendelő és a fiókkönyv-
tárba beköltözhetett.

Szép, világos, két helyiségből álló (60 m2) gázfűtéses könyvtár fogadja
azóta a megmaradt 300 olvasót. A műszaki könyvállomány továbbra is kezelé-
sünkben maradt, de kölcsönzéssel nyitottunk a város felé is. Most van folya-
matban az állománytisztítás és a leltári átvétel. A fiókkönyvtár szépirodalmi
könyvválasztéka is bővült. Jelenleg összesen mintegy 6500 kötettel állunk ol-
vasóink rendelkezésére. Ebből 800 db mese, 1800 db ifjúsági, 2000 db felnőtt
irodalom és 1900 db műszaki-közgazdasági könyv.

1992. elején az önkormányzat és a városi könyvtár közösen vásárolt a fi-
ókkönyvtár részére egy video-magnót, majd pályázat útján nyert összegből -
némi könyvtári kiegészítéssel - színes televízió megvételére került sor. igy
lehetővé vált az iskolások és a szomszédos óvodák gyerekei részére a
rendszeres videó-film vetítés. Ezt a lehetőséget igyekszünk kihasználni. Eb-
ben az évben 65 alkalommal vetítettünk mesefilmeket az óvodásoknak, kötele-
ző- és ajánlott olvasmányok videó-anyagát iskolásoknak, összesen 980 látoga-
tó részére.

A fiókkönyvtár területének és berendezésének bővülésével lehetővé vált az
iskolásoknak könyvtári órák megtartása, mely 4-8. osztályosok számára folya-
matban van.

Az elmúlt háromnegyed év alatti könyvtári mutatók a következőképpen ala-
kultak:

Látogatók száma: gyerek 1957, felnőtt 874 s 2831 fő (naponta 49 fő)
Ebből kölcsönző: " 1162, " 829 s 1991 fő (naponta 34 fő)
Köles.kötetek " 3988, " 3398 - 7836 db (naponta 127)
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Nagyon jó a kapcsolat az óvodákkal is. Közös programokat készítünk a gye-
rekek részére (környezetvédelmi vetélkedők, mesedélutánok, író-olvasó talál-
kozók - legutóbbi Marék Veronikával, stb.)

Tulajdonképpen a megújult fiókkönyvtárat az új felszerelésekkel, lehető-
ségekkel most kezdjük igazán "belakni". A könyveken túl diafilm-kölcsönzés-
sel, könyvtárközi kölcsönzéssel, tájékoztatással, különböző rendezvényekkel
állunk olvasóink rendelkezésére. Szeretnénk, ha a környék lakói élnének a
könyvtár nyújtotta lehetőségekkel és olvasóink száma az év végére számotte-
vően emelkedne.

Dr. Nyíri Lászlóné
Karcag, Városi Könyvtár

KUNMADARASI GONDOK

Kunmadaras nagyközség lakossága 6300 fő. A lakosság 17,4 %-a cigány szár-
mazású. Sajnos, a munkanélküliek tábora is egyre növekszik, jelenleg kb. 600
fő a nyilvántartottak száma. Az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek. Eb-
ből adódott többek között, hogy könyvtárunknak az elmúlt év nyarán a művelő-
dési házból el kellett költöznie a volt bölcsőde épületének egy részébe. A
költözés egyben alapterület-csökkenést is jelentett. A gyerekrészleg terüle-
te felére zsugorodott (37,5 m2).

A berendezkedés után új lendülettel fogtunk munkához, amit sajnos, rövid
időn belül megszakított a gyerekkönyvtáros betegsége. A kolléganő helyett
augusztustói-márciusig nem kaptam helyettest, így a könyvtár egyszemélyes in-
tézménnyé alakult át. A nehézségeket fokozta, hogy ez idő alatt a művelődési
ház munkáját is én láttam el, egészen 1992. április 1-jéig. 1992. március 1-
jétől közhasznú könyvtárosként van egy érettségizett kislány munkatársam,
akit természetesen előbb be kellett -tanítanom ahhoz, hogy némi segítséget je-
lentsen.

Olvasóink száma: 1019 fő
Az állomány nagysága: 24683 db

Folyóiratbeszerzésre 20000 Ft-ot, könyvbeszerzésre 63000 Ft-ot biztosít a
költségvetés. A könyvbeszerzési keretből 50000 Ft-ot az év elején átutaltunk
a Könyvtárellátónak, így megkaptuk rá a 10 % kamatot.

A "Lutra" megjelenése óta folyamatosan működik a "Lutra klub". Ahhoz, hogy
a belső szakmai munkák is naprakészen, rendben menjenek, szakképzett könyvtá-
rosra lenne szükség. Sajnos, úgy tűnik, hogy ez csak álom marad.

Kemecsi Sándorné
könyvtárvezető

ÉRDI KIRÁNDULÁS

1991. decemberében a karcagi könyvtár Nyugdíjas Olvasóköre meghívást ka-
pott Érdre, a Magyar Földrajzi Múzeum megtekintésére.
A személyes meghívást nem kis személyiség, mint Dr. Kubassek János, az inté-
zet igazgatója adta át.
Mi, könyvtárosok 1985 óta foglalkozunk kiemelten a nyugdíjasokkal, hiszen

ők alkotják a diákok mellett az olvasni vágyók zömét. Ekkor- hívtuk életre a
Nyugdíjas Olvasókört.

A nyugdíjas bácsik és nénik életéből kimaradt az utazás, az élménytszerző
kirándulás, hiszen fiatalságuk a háború esztendeire esett. Szeretnénk pótolni
mindezt nemcsak könyvekkel és videófilmekkel, hanem a valóságban is eljuttat-
ni olvasóinkat Magyarország olyan nevezetes helyeire, ahova talán életükben
sohasem jutottak volna el. Elkalauzoltuk eddig őket a tiszaigari arborétum-
ba, a túzok-rezervátumba Dévaványára, megtekintettük Vésztőn a Történelmi Em-
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lékhelyet, megnéztük Mátyás Corvináit a budai Várban és megcsodáltuk a szar-
vasi arborétum gyönyörű fáit őszi hangulatban.

Régóta terveztünk egy hosszabb utat, s így kapóra jött az érdi meghívás.
Már csak egy kis pénz kellett hozzá, hogy ne csak az utasainkat terhelje a ki-
adás. Az Országos Közművelődési Pályázat" Hagyományőrző funkció" keretében
nyertünk 10.000 Ft-ot, s ezt egy kicsit pótolva Takács József és Nagy Endre
autóbuszán jutottunk el Érdre.

A múzeum előtt várt minket vendéglátónk, Dr. Kubassek János. Először a mú-
zeum parkjával kezdtük az ismerkedést. Itt található Körösi Csorna Sándor,
Baktay Ervin, Stein Aurél, Teleki Sámuel szobra, és a helyszínen tudtuk meg,
hogy csütörtökön lesz Déchy Mór emlékművének avatása. Ezután a "Magyar uta-
zók, földrajzi felfedezők" c. kiállítást tekintettük meg, melynek első he-
lyisége a Glóbusok terme. A terem leglátványosabb útmutatója az egész falat
beborító világtérkép, ahol 2000 színes égő jelöli a honfitársaink által be-
járt területeket. A 28 magyar utazót és expedíciót bemutató útvonalhálózat a
térkép alsó részéhez illeszkedő . kivilágítható "arcképcsarnokhoz" kötődik.
Megnyomjuk a gombot, kirajzolódik a térképen az útvonal és a képcsarnokban az
utazó képmása is világít. Vagyon jó szórakozás gyereknek, felnőttnek egyaránt.

Ezután teremről teremre menve a XVIII. századtól a XX. századig, Julianus
baráttól Farkas Bertalanig végig kisértük honfitársaink kalandos életútjait
az őshazától a világűrig. Külön helyiségben található a nagy vadászautazók,
Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, Molnár Gábor stb. munkásságát bemu-
tató vitrinek: a termet különféle állat-trófeák teszik még látványosabbá.

Ebéd után Kóka Rozália előadóművész fogadta kis csoportunkat, és elmesélte
a bukovinai székelység kalandos útját Bukovinától Érdig, bemutatta életmód-
jukat, megismerhettük szokásaikat, szép kézimunkáikat.

Később házigazdánk elkalauzolt az érdi minarethez, az országban fennma-
radt három minaret egyikéhez.

Csodálatos órákat töltöttünk Érden a szép indián nyárban. Azt hiszem, min-
denki élményekben gazdagon búcsúzott el Kubassek Jánostól, aki októberben új-
ra útnak indul Egyiptomba. Reméljük, hogy egyiptomi élményeiről készített di-
áit februárban nekünk is bemutatja.

Jövőre szeretnénk folytatni a hagyománnyá vált kirándulásainkat, hogy új
helyeket fedezzünk el, bővítsük tudásunkat, az Olvasóköri tagjai újabb isme-
retekkel, élményekkel gazdagodjanak.

Dobrainé Szitha Ildikó
Karcag, Városi Könyvytár

AJÁNLÁS

Közelmúltban megjelent helytörténeti művek

Selmeczi László: Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról.
Debrecen, 1992. (Folklór és etnográfia 64.)

Szabó István: Valahol Oroszországban... Egy szolnoki hadifogoly első világ-
háborús feljegyzései. Debrecen, 1992. (Folklór és etnográfia 62.)

A hadifogoly Winter András, a Szolnoki Magyar Királyi Állami Főgimnázium
(ma Verseghy Gimnázium) tanára volt.

Tiszaörs. Tanulmányok a falu múltjából. Szerk. Szabó István. Debrecen,1992.
Ethnica.

A kötet a település fennállásának 700. évfordulója alkalmából jelent meg.

Megjelent a "Tószeg története" című kötet. A könyvet szerkesztette: Jurko-
vics János, írták: Balogh Sándor, Bóna István, Jurkovics János, Zákány Gábor
Tudósít a falu természeti viszonyairól, avarkori emlékekről, a település tör-
ténetéről az első említésektől napjainkig. Megismertet a kötet az itt élő em-
berek életével, szokásaival, a községben élő vagy innen elszármazó művészek-
kel.
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A kötetet a függelék információi, névmutató, irodalomjegyzék, színes fotók
egészítik ki és teszik teljessé.
A község polgármestere, Papp István az alábbiakkal ajánlja az érdeklődőknek

a müvet: "Ajánlom e könyvet mindazoknak, akiknek szülőföldjük Tószeg, s itt
élnek. Azoknak, akiket szép vidékünk, a Tiszatáj nem tudott marasztalni, és
idegenbe vetődtek. Azoknak, akik ide települtek, s az otthon melegére leltek
nálunk."

A kötet megvásárolható és megrendelhető a tószegi Községi Könyvtárban és a
Polgármesteri Hivatalban. Ára: 189.- Ft

KÖNYV - KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁROS címen jelenik meg a Könyvtáros c. szakmai fo-
lyóirat utódja. Kiadja a Könyvtárellátó, Folyóirat Expedíció, Budapest, Pf.
204. 1391. Megrendelési ára 1 évre: 912 Ft. Kérjük a könyvtárvezetőket, hogy
az 1993. évre vonatkozó rendelés összeállításakor ne feledkezzenek meg a
szakmához, a szakmának szóló folyóiratokról!

Ismét a kollégák figyelmébe ajánljuk a KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP c. szakmai
lapot, melyről a Kaptár 1992. 2. számában írtunk részletesebben. A havonta
megjelenő, az információkat gyorsan, az aktualitásokkal lépést tartva közlő
kiadvány megrendelhető: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ, Budapest, Budavári palota "F" épület 1827.Egy szám ára 25.-
forint. A megrendelőknek befizetési csekket vagy számlát küldenek.

A fegyverneki nagyközségi könyvtár a volt bölcsőde épületébe költözése
után raktárát alakított ki a több méter hosszú folyosón. Polcokra volt szük-
ség, de kedvező árajánlatot sokáig nem találtak. Végül elértek egy munkacso-
portot, amely - helybeni felmérés alapján - olcsón, jól ekészítette a kívánt
méretű, mennyiségű polcrendszert, vas állványzattal, préseltfa polcokkal.

A fegyverneki könyvtárosok - ismerve a referencia munkáikat - bízvást
ajánlják a céget:

Fodrász és Vegyesipari Szövetkezet
Szolnok, Ady E. u. 6-8.
Tel.: 375-713, Janurek Károly művezető

Könyvtári bútorokat kedvező feltételekkel az alábbi címen is be lehet sze-
rezni:

Hajdúböszörmény
Külsőhadházi utca 12.
Tel.: 55/71-423

71-632
71-841

Rövid határidővel vállalnak bútorkészítést, s azt házhoz is szállítják. A
bútorkatalógus megtekinthető a Megyei Könyvtár módszertani osztályán.

HÍREK, ESEMÉNYEK

A Közművelődési pályázat 1992. évi megyei nyertesei

Az 1992. évre jóváhagyott költségvetési törvény nemcsak megtartotta, de 5
százalékkal meg is emelte a Közművelődési céltámogatás összegét. A pályázók
hat témakörből igényelhettek támogatást. A beérkezett 9020 pályázatból 4504
pályázatot díjaztak és 237.442.660 Ft-ot osztottak szét.
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Ebből a megye könyvtárai (pályázatunk révén) az alábbiak szerint részesül-
tek:

Cibakházéi* Nagyközségi Könyvtár: 26.000.-
Jánoshida, Községi Könyvtár: 50.000.-
Jászapáti, Városi Könyvtár: 100.000.-
Jászberény, Városi Könyvtár: 50.000.-
Karcag, Városi Könyvtár: 10.000.-
Kenderes, Nagyközségi Könyvtár: 50.000.-
Kuncsorba, Klubkönyvtár: 25.000.-
Kunhegyes, Városi Könyvtár: 50.000.-
Kunszentmárton, Városi Könyvtár: 120.000.-
Martfü, Városi Könyvtár: 26.000.-
Mezőtúr, Városi Könyvtár és Közössé-

gi Ház: 288.000.-
Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár: 150.000.-
Szolnok, Megyei Könyvtár: 262.000.-
Tiszabő, Községi Klubkönyvtár: 100.000.-
Tiszaföldvár, Nagyközségi Könyvtár: 60.000.-
Tiszaigar, ÁMK Klubkönyvtár: 30.000.-
Tiszakürt, Művelődési Ház és Könyv-

tár: 26.000.-
Tószeg, Községi Művelődési és Könyv-

tár: 22.000.-
Ujszász, Nagyközségi Könyvtár: 60.000.-

Osszesen: 1.585.000.-

Túrkevei tudósítás

Városunk ebben az évben is megszervezte a "Kevi Napok" rendezvénysoroza-
tot, amelynek mi is aktív részesei, lebonyolítói voltunk.

A háromnapos esemény gazdag programot kínált az érdeklődőknek. Szeptember
4-én került sor Németh István polgármester ünnepi megnyitójára, majd dr. Őrsi
Julianna kandidátus tartott előadást városunk történetéről - különös tekin-
tettel a középkori eseményekre.

Szvorák Katalin és a Kevi Pávakör szép műsorral lepte meg hallgatóit.
Szombaton délelőtt dr. Hahn Ferenc művészettörténész nyitotta meg a Kevi

Kör őszi tárlatát. Ezt követően az évek óta városunk határában folyó bronz-
kori ásatások válogatott leletanyagát mutatta be dr. Csányi Marietta, ásatást
vezető régész.

Délelőtt 10 órakor dr. Kocsis Elemér, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke
tartott tanévnyitó istentiszteletet a szépszámú gyülekezet előtt.

Délután a Honvéd Együttes csodálatos műsorát hallhattuk a református temp-
lomban.

A szombati napot az elmaradhatatlan birkavacsora és a késő estébe nyúló
szórakozás, tánc zárta le.

A vasárnap délelőtti programhoz - kirakodó vásár - nem volt kegyes az idő-
járás, de a Művelődési Ház dolgozói igazi játszóházat varázsoltak a gyerekek-
nek.

Vasárnap délután könyvtárunk adott helyet a Phoenix Kórus hangversenyének,
- igazán varázslatos élmény volt. Nekünk külön öröm, hogy új könyvtárunk ze-
nei programok rendezésére is alkalmas.

Sajnos, városunknak nincs zeneiskolája, bár ezévtől a kisújszállási zeneis-
kola kihelyezett tagozataként indul hangszeres képzés. Jövő évi terveink kö-
zött szerepel a Komolyzene Kedvelők Klubjának indítása.
A "Kevi Napok"-hoz kötődik a Kevi Kalendárium 1993. megjelenése is. Az első

próbálkozás kisebb-nagyobb hibáit is figyelembe véve azt kérjük városunk pol-
gáraitól, hogy fogadják szeretettel a kalendáriumot, s javaslataikkal segít-
sék elő, hogy a következő kiadások jobbak legyenek.

Budai Judit igazgató
Túrkeve, Városi Könyvtár
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Alapfokú könyvtárosi tanfolyam Kunszentmártonban

A Megyei Könyvtár módszertani osztálya alapfokú tanfolyamot szervezett fi-
atal, szakképzetlen, könyvtári gyakorlattal nem rendelkező kollégák részére.
Ez a képzési forma olyan régen "kiment a divatból", hogy a szakma talán már
nem is ismeri, (el meg végképp nem). Ezt sem a nosztalgia kedvéért szervez-
tük, hanem azért, mert sajnos, ebben az évben több szakképzetlen fiatal ke-
rült a megye településeinek könyvtáraiba és gyorsan szerettük volna őket a
legalapvetőbb könyvtári ismeretekhez juttatni. Ennek megfelelően igyekeztünk
összeállítani a képzés tematikáját:

1. A könyvtári nyilvántartások vezetése.
Az állománygyarapítás lehetőségei, módjai.
Rendelőjegyzékek kitöltése. Könyvtárközi kölcsönzés.

2. Állományfeltárás (katalógusok)
Szakszámok (ETO jelzetek) értelmezése.

3. Az olvasókkal való foglalkozás.

4. Állományvédelem, selejtezés, állományellenőrzés.

5. A könyvtár társadalmi környezete, társadalmi kapcsolatainak lehető-
ségei .

Ezúton mondunk köszönetet a tanfolyamnak helyet adó kunszentmártoni Váro-
si Könyvtár kollektívájának. Köszönjük a tanfolyam előadóinak alapos, lelki-
ismeretes munkáját. Reméljük, hogy a csépai, jászalsószentgyörgyi, jásztele-
ki, nagyrévi, tiszainokai, tiszaderzsi, jászkiséri, tiszaugi kollégák jól
hasznosítják a megszerzett ismereteket.

Gregorné Földi Mária módszertanos
(tanfolyamszervező)

***

A kenderes! nagyközségi könyv-
tár pályázat útján 50.000 Ft-ot ka-
pott a Művelődési és Közoktatási
Minisztériumtól telefon felszerelé-
sére. A helyi képviselőtestület eh-
hez még 70.000 Ft-ot szavazott meg,
így december közepén megszólalhat a
várva-várt távbeszélő csengője.

Két irodalmi rendezvényt aján-
lunk a kollégák figyelmébe:
1. Bemutatkozik a kolozsvári "Ko-

runk" . Cseke Péter szerkesztő
és Boér Ferenc színművész, a
kolozsvári színház tagja varázsol
egy kis erdélyi hangulatot hall-
gatói számára.

2. In memóriám Ratkó József. Iro-
dalmi vándortársulat. Szerkesz-
tő-rendező: Szívós József.
A lebonyolításban, a szükséges

információk megszervezésében szí-
vesen segítünk.

Nemes András igazgató
Jászberény, Városi Könyvtár

A decemberi gyermekkönyvhét al-
kalmából (10-én) Sellei Zoltán elő-
adóművész közreműködésével Arany
János emlékműsort rendez a kendere-
si nagyközségi könyvtár 7-8. osztá-
lyosok részére. A költő születésé-
nek és halálának évfordulójára
szervezett műsor címe: A tölgyek
alatt. Az előadás mottója: "Nekem
áldott az a bölcső, mely magyarrá
ringatott."

A kenderesi könyvtárosok könyv-
árusítással is foglalkoznak - AKV
szerződés alapján. Jutalékukat -
amely az idén 5.000 Ft volt - Véd-
egyleti Alapítvány címén fizetik be
a könyvtári költségvetés gyarapítá-
sára.

A kenderesi gyerekkönyvtár 4
éven felüli óvodás csoportokat fo-
gad már hosszú évek óta. A gyerekek
mesedélelőttökön vesznek részt,
könyveket válogatnak. Könyvtárba
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szoktatásuk eredménye: ezeknek a
kis óvodásoknak 80-90 %-a olvasó
marad a későbbi, iskolai évek so-
rán is. A könyvtárosok sajátkezü-
leg készített ötletes, dekoratív
könyvjelzőket, színes könyvborító-
kat osztogatnak egy-egy alkalommal
- a gyerekek nagy örömére.

1992. augusztus 30-tól nyugdíj-
ba vonult dr. Arató Antalné Pesti
Rozália, a jászberényi Városi
Könyvtár felnőtt olvasószolgálatá-
nak örökké jóhangulatú könyvtárosa:
Lakodalomnak illő vendéglátással
búcsúzott kolléganőitől, 28 évi
szolgálat után.

Jó egészséget, sok örömet kívá-
nunk a most már nyugdíjas "nagyi"-
nakl

Egészségügyi okok miatt leszáza-
lékolt nyugdíjas lett Czombos Sán-
dorné Bérezi Mária, a kunmadarasi
Nagyközségi Könyvtár gyerekkönyvtá-
rosa, aki 1973 június óta dolgozott
a könyvtárban. Sok-sok nyugalmas,
évet és mielőbbi gyógyulást kívá-
nunk!

MKE HÍREK

Többek kérésére ismét szervezünk
angol és német nyelvtanfolyamokat
12-12 fő jelentkezése esetén. Első-
sorban azokra számítunk, akik a
kezdő kurzust az egyesület szerve-
zésében végezték el.
Jelentkezni lehet október 15-ig

az MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Szervezeténél. (Szolnok, Tisza A.
u. 2. sz.)

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

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 230 példányban
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