
I. évf. 10. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. november hó

AZ EGYÜTT C. SZAKMAI FOLYÓIRATUNK BÚCSÓSZAMÁRÓL

Különböző késleltető okok miatt csak az idén jelent meg a Szolnok megyei
könyvtárak korábbi híradójának, az EGYÖTT-nek legutolsó, 1989. évi 1-3. ösz-
szevont száma. Mindenképpen úgy illik - de az összeállítás is megérdemli -,
hogy a Kaptár felhívja olvasóinak figyelmét szakmai és múhelybéli elődjére,
futó szemlézéssel a búcsúszám tartalmára is.

Bevezető "Epilógus"-ában a szerkesztő, Pápayné Kemenczey Judit néhány gon-
dolatot szentel a húsz esztendőt megért periodika eredendő céljainak, törek-
véseinek. S bejelenti, hogy - a vállalt feladatoknak eleget téve - a folyói-
rat átadja helyét a megváltozott körülményekhez jobban alkalmazkodó, rugalma-
sabb formáknak: egy gyorsinformációs hírlevélnek (ez lett a Kaptár) és egy,
remélhetően két-hároméves periodicitással megjelenő majdani évkönyvnek, a na-
gyobb lélekzetű munkák számára.

A kiadvány élén két, a Verseghy-kutatásban is jelentős tanulmány áll, nem
kisebb tekintélyű szerzők tollából, mint Éder Zoltán, aki Verseghy nyelvtudó-
si működésének és sokat vitatott nyelvszemléletének kritikai visszhangját te-
kinti át napjainkig ("Verseghy nyelvtudománya és az utókor") s Deme Zoltán,
aki "Verseghy Ferenc, a korán jött ember" egész pályaképét vázolja fel.

A "Műhely" rovat közli Kosa Károly írását is Berecz Erzsébet (szerzetesne-
vén Skolasztika) és társai áldásos és önfeláldozó tevékenységéről, akik a hú-
szas években a Tiszazug környéki tanyavilág elhagyatott katolikus népének
missziós iskolát, egyesületeket hoztak létre, majd szerzetet alapítva tovább-
ra is híveik testi-lelki gyámoUtasának szentelték életüket. Tiszaújfalun (ma
Tiszaalpárhoz tartozik) épült az első obláta ház, de a szerzetesnők tevékeny-
sége messzebbre szétsugárzott, 1950-ig (működési engedélyük megvonásáig) még
hat zárdát létesítettek Szent Benedek leányai.

A rovat negyedik tanulmányát Páldy Róbert, a Könyvtáros c. folyóirat nyu-
galmazott főszerkesztője a híres nagykörűi cseresznyének szentelte. Olvasmá-
nyosan idézi fel a kezdeteket, amikor a múlt század derekán egy Széchenyi
példáját követő, művelt földbirtokos kezdeményezésére meghonosult a térségben
a gyümölcs-, elsősorban a cseresznyetermelés. Háromnegyed évszázaddal később,
a harmincas-negyvenes években élte virágkorát a nagykörűi gyümölcsgazdálko-
dás. Sajnos, a közelmúlt párt- és állami vezetése rosszabb s ostoba "gazdának
bizonyult. A települést, a jól működő termelőszövetkezetet is gazdaságtalan,
minden szempontból előnytelen egyesülésre kényszerítette szomszédaival, és
csak hosszú évek, nehéz harcok árán nyerhette vissza elvesztett önállóságát
Nagykörű. A tanulmányból, egyéb érdekes adalékokat is megtudunk: a település
nevéről például, amely (ellentétben a Földrajzi nevek etimológiai szótára
megfejtésével) valószínűleg mégsem a Körű ótörök személynévből eredeztethe-
tő, hanem térszíni formára, a Maros kanyarulatára util.
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A "Vita", a "Könyv - Könyvtár-Olvasó", a "Körkép - Kitekintés" rovatokban
szakmai érdekű közleményekkel találkozunk. A "Vita" három írása a napilap-
repertorizálás kérdéseiről folytatott, előző lapszámokban kezdődő eszmecse-
réhez szól hozzá. Nagyobb lélekzetü elemzés tekinti át a Megyei Könyvtár
gyermekrészlegének olvasótermi szolgálatásait a gyűjteményszervezés alapel-
vein kezdve a kézikönyvtár, a folyóiratállomány és a használói kör összeté-
teléig. (Szerzője Hídvéginé Kemenczey Anett.) Más cikkek a tiszafüredi álta-
lános iskolák folyóiratellátásával, a Kőteleki Honismereti Szakkör vándortá-
boraival , a megye ÁMK könyvtáraival foglalkoznak. Helyet adott a folyóirat a
Megyei Könyvtár 1989. novemberi szakmai napján elhangzott néhány kiselőadás-
nak is: így a Verseghy Könyvtár finn kapcsolatairól, a közérdekű információ-
szolgáltatás könyvtári lehetőségeiről s a megye 1956-os sajtótermékei hason-
máskiadásáról szóló beszámolóknak. Végül a helyi könyvtári vonatkozású Esemé-
nyek - Hírek éves kronológiája zárja a 120 oldalas, színvonalas (nyomda-
technikailag azonban, sajnos, kevésbé sikerült) kiadványt.

Rékasy Ildikó
főmunkatárs, Megyei Könyvtár

A HELYISMERETI TÁBOR REMÉNYÉBEN

A MEGYEI KÖNYVTAR HELYISMERETI RÉSZLEGÉRŐL

Könyvtárunk szinte az alapítástól kezdve fontos feladatának tekintette a
Szolnok városra, illetve a Szolnok megyére vonatkozó dokumentumok rendszeres
gyűjtését és feltárását. Helyismereti részlegünk igen gazdag könyv- és folyó-
iratállománnyal rendelkezik (kb 8 ezer kötet könyv, 550 kötet bekötött folyó-
irat, 120 féle kurrens sajtótermék). Külön kiemelhető a Verseghy Ferenc mü-
veit tartalmazó Verseghy-gyüjtemény, amely 1991 óta a Verseghy-teremben nyert
elhelyezést. A nem hagyományos dokumentumok közül kiemelhetőek az aprónyom-
tatványok (meghívók, plakátok), a képeslapok, a mintegy 350 tekercs mikro-
film, valamint az önkormányzati, ill. a volt tanácsi ülések anyagai. Ez utób-
biakat a hatvanas évek közepétől gyűjtjük.

A helyismereti gyűjtemény tárolása és elhelyezése sajnos nem tekinthető
ideálisnak. Kisebbik része az olvasóterem hátsó, elkülönített terében, míg a
többi anyag egy szűk raktárhelyiségben található. Emiatt a nem hagyományos
dokumentumok részletes feltárása (önfeltáró módszerrel) sem tekinthető megol-
dottnak. A könyvek feltárása kulonkatalogusokban történik. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a leíró, betűrendes keresztkatalógus (cikkek, tanulmánykötetek
feltárása), valamint nyomdai és földrajzi katalógusok. A folyóiratok és mik-
rofilmek feltárására külön betűrendes katalógus szolgál.

Helyismereti szolgálatunk jelenleg az olvasóteremben működik, nyitvatar-
tása is azzal megegyező. Elsősorban a helybenolvasás biztosított, korlátozott
mértékben a kölcsönzésre is van lehetőség. Szolgáltatásaink közül legfonto-
sabbak az irodalomkutatások. Évente átlagosan 25 nagyobb témához gyűjtünk
anyagot, illetve állítunk össze jegyzéket a legkülönbözőbb helyi vonatkozású
témákban (történelem, néprajz, gazdasági élet, kultúra, műemlékek, idegenfor-
galom stb.). Rendszeresen segítjük a szakdolgozatokat, disszertációkat készí-
tőket, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen résztvevőket.
Fontos szolgáltatásunk még a sajtófigyelés. Az országos lapok helyi vonatko-
zású cikkeit folyamatosan figyeljük, az összegyűjtött anyagot folyamatosan
megjelentetjük a Jászkunságban, ill. kiküldjük a hálózat könyvtárainak. Az
idén kezdtük el a megyében megjelenő helyi lapok rendszeres figyelését. A
fontosabb cikkeket kicédulázzuk, tárgyszavazzuk, majd a feltárt anyagból kü-
lönkatalógust építünk. Ugyancsak az idei évben kezdtük el részlegünkben a
közhasznú információk helyi adatbázisának kiépítését. Az ehhez szükséges
anyagot témák és testületek szerint rendezzük, gondoskodunk az információk
(adatok, események stb.) szemléltetéséről is. Szolgáltatásainkat segítik még
a személyekről nyújtott tájékoztatásban az alkotói adatlapok, valamint a ne-
vezetes helyi személyek regiszterének folyamatos építése, gondozása.

Helyismereti részlegünk bekapcsolódik a könyvtár tudományos tevékenységé-
be is. Az elmúlt időszakban számos kiadványunk jelent meg részben a helyis-
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méreti, részben más területen dolgozó kollégáink szerkesztésében. így pl. a
Szolnok Megyei Néplap repertórium több kötete, egyháztörténeti kiadványok (pl.
Tiszazugi történet, Egy magyar szentember), valamint a helyismereti könyvek
gyarapodási jegyzékei. Előkészületben van a Jászkunság repertórium II.- köte-
tének és az Együtt repertóriumnak a kiadása, folyik az anyaggyűjtés a Szolnok
megyei Ki kicsoda, valamint a megyei Életrajzi lexikon kiadványokhoz. Terve-
ink között szerepel a számítógépesítés elkezdése, elsősorban a katalógusok
anyagának számítógépre vitele. Legégetőbb gondunk a tárgyi feltételek meg-
nyugtató biztosítása. Reális lehetőségünk van rá, hogy hamarosan nagyobb
alapterületű helyiségbe költözzünk, s ez nagyban segítheti majd munkánk ered-
ményességét .

Czaga László
helyismereti könyvtáros, Megyei Könyvtár

Örömmel üdvözlöm a Kaptár 1992. áprilisi számában megjelent felhívást,
mely "pályázat" írására csábít bennünket egy nagyszerűnek ígérkező helyisme-
reti tanácskozás reményében. Ráadásul e szakterület egyik fontos és nem
"akármilyen" fellegvárába, Tiszafüredre! Gaál Sanyiékhoz! (Ezt csupán azért
írtam le, mert szeretnék belekerülni a "Tiszafüred Gyűjteménybe"...)

Az első gondolatom az volt, hogy folytatom az Együtt 1984. 3. számában el-
kezdett híradásomat, de erre egy oldal biztosan nem lenne elegendő.

Talán a könyvekről, periodikumokról, térképekről, hangszalagokról kellene
írni, - de ilyenek minden gyűjteményben vannak.

írni kellene inkább az 1600-1800-as évektől reánk maradt okiratokról, - de
erről már írtam, csakúgy, mint a helyi kiadványokról. (Ez azért sem jó gondo-
lat, mert a levéltárosok...)

Megírhatnám talán, hogy egy éve az országban a mi gyűjteményünkben talál-
ható meg a Mezőtúr és Vidéke (1884-1944) legteljesebb mikrofilm másolata -
egyéb régi helyi sajtótermékek társaságában.

Érdekes dolgokat mesélhetnék a régi nyomdatermékekről, helyben dedikált
kiadványokról is...

Mégis inkább Csenki Imre kottáit vagy a Szivárvány citerazenekar lemezét
kellene bemutatni? Ez túl kevés.

Vagy az aprónyomtatványok színes albumairól, sok száz névjegykárya gyűjte-
ményéről próbáljak írni?...

Vagy bemutassam a városfényképezés filmanyagáról készített fénykép-gyűjt-
ményt... de akkor a képeslapok maradnak ki. Sőt a lapkivágat gyűjtemény is -
melyet még a minisztériumi szakfelügyelet is különösen megdicsért! - meghara-
gudna.

írok talán az önkormányzati ülések anyagáról, esetleg a választások propa-
ganda anyagáról... De nem.

A szakdolgozat gyűjteményről kellene írnom, hiszen azokhoz igen sok "kö-
zöm" van. ...

Vagy bemutassam napjaink két helyi sajtótermékét... ez sem az igazi.
A szelekcióról szándékosan nem írok, hiszen nem vagyunk dokumentumokban

olyan gazdagok, hogy bármit is visszautasítsunk és nem vagyunk olyan szegé-
nyek sem, hogy egy fontos dokumentumért ne fizetnénk több száz forintot. Úgy
gondolom, nem érhetjük be pusztán a könyvtárakban szokásos "hagyományos" do-
kumentumféleségek gyűjtésével. Sőt. Miért ne lehetne helyismereti információs
értékkel bíró egyéb tárgyakat, tárgyi dokumentumokat is elhelyezni a gyűjte-
ményben? Tudományos értékükön túl az ilyen tárgyak mintegy sugározzák egy kor,
egy-egy település hangulatát, a velük való foglalkozás hatással van mind az
őket gyűjtő, feltáró helyismereti könyvtárosra, mind a kutatókra, akikre mos-
tanság amúgy is a túlzott specializálódás a jellemző. De ezekről a tárgyakról
nem most szeretnék írni.

írhatnék talán szépeket és okosakat... hogy a helyismereti munka a kör-
nyezetünket és önmagunkat állandóan nemesítő és továbbképző feladat, és hogy
egy olyan munkaterület, ami iránt egyre nagyobb lesz a valós társadalmi
igény, és hogy ez a feladat nem könnyű, és mégis 20 éve csinálom... és ez az
"alkalmi pályázatom" legfontosabb és legszebb gondolata.

Hegedűs Annamária
könyvtáros, Mezőtúr
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OLVASÓI LEVÉL

A MI KÖNYVTARUNK...

A rékasi ifjúság és a felnövekedő gyermeksereg nevében írom ezeket a soro-
kat.

A zagyvarékasi könyvtár minden héten, minden nap új meglepetéssel várja a
gyerekeket. Én mint ifjú olvasó és a családom is, rengeteg könyvet elolvas-
tunk ebből a nagyszerű könyvtárból. Mindig szívesen jövünk a társaimmal
együtt ide, mert a sok szép könyvön kívül a két barátságos könyvtáros néni
sok programot szervez nekünk. Többször volt magyar óra, amit a könyvtárban
töltünk el és előadóművészek, írók voltak a vendégeink. Sokszor néztünk egy-
egy híres író könyvéből készült filmet is. Ének órán pedig zenét hallgattunk.
Megismertettek bennünket a könyvtáros nénik a katalógus használatával is,
hogy könnyebben eligazodjunk a könyvek között.

Én már többször résztvettem vetélkedőn is, ahol a díj egy-egy szép könyv
volt.

Egy éve a könyvtáros nénik vezetésével megalakult a Csipet Csapat Klubunk.
Nagy örömünkre kéthetente játszunk, feladatokat oldunk meg, amikkel játékokat
nyerünk. Már Pesten is jártunk a klubbal.

Sokszor bejárunk a könyvtárba a nekünk szóló újságokat elolvasni, nézelőd-
ni vagy a házi feladatot elkészíteni. Ilyenkor azután órákig itt vagyunk. Az
is jó, hogy itt könyvet és Lutrát is lehet venni. Megy a ragasztás és a cse-
re-bere. Mindebben nagy szerepet játszik a két könyvtáros néni áldozatos mun-
kája. Sokat köszönhetünk nekik társaimmal együtt. Persze van, ami rosszul
esik. Amikor egyszerre többen fedezünk fel egy új könyvet a polcon és csak 1
példányban van meg. Ilyenkor fáj a szívem, mert meg kell várnom, amíg vissza-
hozza a másik gyerek.

Hát én mint gyermek, ilyennek látom a zagyvarékasi könyvtárat, a mi könyv-
tárunkat.

Vitáris Hajnalka
8. osztályos tanuló, Zagyvarékas

WALDORF ISKOLAI ÉLMÉNYEK

A megye 6 gyermekkönyvtárosa látogathatott el egy bécsi Waldorf iskolába
október 30-án. Ezt a lehetőséget a MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója biztosí-
totta számunkra, mintegy befejezéseként a két héttel korábbi reformpedagógiai
előadás-sorozatnak.
Nagy várakozással és érdeklődéssel készültünk a "kirándulásra", hogy a gya-

korlatban is láthassuk a már elméletben megismert módszert.
A Bécs kertvárosában lévő alapítványi iskola a nyugalom és kiegynsúlyozott-

ság szigetének tűnt a nálunk megszokott "mamut" intézményekhez képest. Az
1920-as években Rudolf Steiner dolgozta ki azt a sajátos metodikát és didak-
tikát, amely ennek a 12 évfolyamos egységes iskolának a lényege: a gyermek a
civilizációban úgy tudjon jelen lenni, hogy a személyisége ne károsodjon. Ez
az iskola a kéz (kézművesség, kertépítés, házépítés), a szív (művészetek, ér-
zelmek) és a fej (közismereti tárgyak, matematika, biológia) egységes iskolá-
ja.

Ezeket az ismereteket 1-8. osztályig egy tanár közvetíti a gyermekeknek.
Egyik fontos szempont az, hogy az intellektuális képességeknek is az érzelmi
biztonság adja meg az alapját, s ezt csak tartós személyes kapcsolat esetén
lehet megvalósítani.

A mi teljesítménycentrikus iskola-képünkkel ellentétben ott egy látszólag
laza követelményrendszer van, a gyerekek lexikális tudása is kisebb, mint más
iskolatípusban tanuló kortársaiké. Nincs osztályozás, nincs feleltetés,
együttes munka van. A képesség kamatoztatása a fontos, nem a tananyag elsajá-
títása .

Nincs tankönyv, mindent a tanár mond, nincsenek korszerű technikai eszkö-
zök, melyeket szemléltetéshez fel lehet vonultatni.

Ellentétben a mi szocialista pedagógiánkkal, ami intézkedés-centrikus, s
ahol a tanterv mindent előír, itt a tanár maga dönti el, hogy egy anyagból
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mennyit és hogyan tanít. Az epochális oktatási forma, amelyet alkalmaznak,
nagyon hatékony. Azt jelenti, hogy 3-4 héten át minden nap 8-10-ig csak egy
tárgyat (epochát) tanulnak (pl. földmüvelést), s miután lezárnak egy téma-
kört, áttérnek egy újabb epochára (pl. matematikára).

A tananyag célja, hogy végigvezesse a gyermeket az emberi művelődéstörté-
neten, amelybe éppúgy beletartozik a vallás, mint a. tudományok fejlődése.
Nagy hangsúlyt kap a kétkezi munka, a mesterségek alapfogásainak megismerése
is, hisz a kor gyermekei (különösen Nyugaton mindent készen kapnak, nem lát-
ják környezetüket, szüleiket dolgozni).

Az ott töltött délelőtt nagy élményt jelentett mindannyiunknak, s sak re-
ménykedhetünk abban, hogy a Magyarországon eddig létrehozott 5 kísérleti Wal-
dorf-iskolához hamarosan több is társul.

Mi, könyvtárosok főleg a módszer propagálásában tudunk szerepet vállalni,
s arra kell törekednünk, hogy az érdeklődő pedagógusok kezébe tudjuk adni az
%rről szóló szakirodalmat is.

Lustyik Istvánné
gyermekkönyvtáros, Megyei Könyvtár

AJÁNLÁS

A JÁSZKUNSÁG FŐZETEK

A Jászkunság füzetek bemutatását leginkább az indokolja, hogy nehéz vala-
mit is megtudni erről a kezdeményezésről, nincs - pontosabban nem volt - kel-
lőképpen propagálva, pedig sajnos, napjainkban a kulturális értékek nagyon is
rászorulnak erre.

Az irodalomkedvelőknek a sorozatcím kapcsán valószínű rögtön a Jászkunság
című társadalmi és kulturális folyóirat jut az eszükbe s nem is véletlenül. A
folyóirat és a sorozat ugyanis valóban összekapcsolódik, ezért fordultam
kérdéseimmel Körmendi Lajoshoz, a Jászkunság főszerkesztőjéhez és most ösz-
szegezném az általa elmondottakat.

A lap eddigi, immár 38 éves történetében nem volt még példa ehhez hasonló
vállalkozásra. Ennek megfelelően érvényesült most is a "minden kezdet nehéz"
elv, amit főként a propaganda, a bemutatkozás elmaradása okozott. (Ezt a hi-
ányt kívánja pótolni többek között ez az írás is.)

A sorozat a megye kulturális életét jelentő és támogató erők összefogásá-
val indult 1990-ben. Azóta öt kötetet sikerült megjelentetniük. Az eddigi ki-
adványok minden tekintetben megyei vonatkozásúak, a megyében alkotók szellemi
értékeit közvetítik, mint maga a Jászkunság folyóirat is. Dede Géza fotómű-
vész tervezte a sorozat borítóját, megteremtve ezzel a füzetek formai "image"
-t. A kötetek kiadója és a nyomdai munkák végzője a szolnoki Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár. A kiadás költségeit megyei szponzorok támogatják. Lehetősé-
get teremt a tehetséges írók, költők, képzőművészek számára a bemutatkozásra.
Ezt igazolja, hogy az eddig megjelent öt füzet alkotói közül háromnak - Jenéi
Gyula, Dorkovios Ágnes, Szenti Ernő - ez az első önálló verseskötete, egyi-
küknek pedig - Lengyel Boldizsár - ez az első önálló könyve.

Most pedig röviden az 1993-as év terveiről. Ennek lényege, hogy ki szeret-
nének lépni a megye határain túlra. Nemcsak a megye, hanem a régió, sőt az
ország kulturális vérkeringésébe szeretnék bekapcsolni a Jászkunság füzeteket
Erre garancia lehet a költészet napjára tervezett Ravil Buharaj: Vadszonettek
koszorúja c. verseskötet, amely kuriózum a magyar irodalmi életben. Országos
érdeklődésre tarthat számot Krasznahorkai László Mária Sándorról irt tanul-
mánykötete és Sarusi Mihály Vagabundkorzó c. írása is, amelyek a könyvhétre
jelennének meg. Természetesen továbbra is elsődleges cél a megye tehetségei-
nek felkarolása. Legkésőbb jövőre tervezik a törökszentmiklósi Dienes Eszter
verseskötetének megjelentetését. Ezenkívül Felemelkedés a romhalmazból cím-
mel szeretnének összeállítani egy antológiát, amelyben versek, novellák, ta-
nulmányok, képzőművészeti alkotások egyaránt szerepelnének és a megyében al-
kotó legfiatalabb tehetségek bemutatkozását tenné lehetővé.

Ezek után a könyvtárakat csak a sorozat füzeteinek beszerzésére biztatha-
tom és további jó munkát kívánhatok a Jászkunság szerkesztőségének.

Török Ágnes
helyismereti könyvtáros, Megyei Könyvtár
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Fényes Adolf festőművész munkássága 1867-1945. címmel a szolnoki müvészte-
lep legjellegzetesebb alakjáról életrajzi bibliográfiát adott ki a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. A könyvtár képzőművészeti sorozatának 9. ki-
adványaként megjelentetett összeállítás Bálintné Hegyesi Júlia munkája, aki a
művész önéletrajza és díjainak felsorolása után hét róla írt tanulmányt,
hírlapcikket, majd néhány anekdotát közöl. Az 549 tételes bibliográfiai rész
időrendi beosztású, mind a lexikonokat, bibliográfiákat, adattárakat, művé-
szettörténeteket feldolgozó részben, mind a kiállítási katalógusokat, a Fé-
nyes Adolfról szóló írásokat, kritikákat, visszaemlékezéseket számba vevő fe-
jezetekben. Az 500 példányban kiadott, színvonalas munkát név- és földrajzi
mutató, valamint 20 fekete-fehér reprodukció zárja. (1992. 120 1. 20 t.)
(Könyvtári Levelező/lap, 1992. 9. sz.)

A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár kiadásában az idén ősszel
megjelent Bán Zsuzsa helybeli írónő Ámokfutás c. kisregénye. A kötet megje-
lent a Zalai Hírlap hasábjain is folytatásban, s miután rendkívül nagy tet-
szést aratott, könyv formában is kiadták.

A kisregény ára 108 Ft, az igényeket utánvéttel teljesítik.
Megrendelhető: 8900 Zalaegerszeg, Városi Könyvtár, Landorhegyi u. 21.

***

A szolnoki Pedagógiai Intézettől ismét megrendelhető Leimdorfer Tamás: Nem
mese ez. Konfliktus-megoldás csoportmunkában c. müve. Ara: 50 Ft. Megrendel-
hető: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Magyar u. 4.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és magánszemélyek kezde-
ményezésére 1992. október 27-én hivatalosan is bejegyezték az ENCORE konflik-
tus-pedagógiai Alapítványt. A kuratórium elnöke Mrenáné dr. Szakálos Ilona.
Tagjai: Fábiánné dr. Kocsis Lenke, Szekszárdi Ferencné dr., Szügyi Csongor,
Erdősné Márta Mária.

Az alapítvány fő célja, hogy segítse a konfliktusok felismerését, megoldá-
sát. Feladatának tekinti a külföldi és a hazai konfliktuspedagógiai módszerek
összegyűjtését és terjesztését. Segíteni kívánja azoknak a pedagógusoknak a
munkáját, akik konfliktuspedagógiai módszerek kipróbálására, kidolgozására
vállalkoznak. Szorgalmazza az idegen nyelvű szakirodalom fordítását és publi-
kálását, valamint a magyar nyelvű tanulmányok idegen nyelvre történő fordítá-
sát, az ENCORE hálózaton keresztüli külföldi megismertetését.

A Konfliktuspedagógiai Alapítvány kuratóriumválasztó ülésén részt vett a
londoni ENCORE központ magyar származású munkatársa, Leimdorfer Tamás, aki
itt tartózkodása alatt több sikeres bemutató foglalkozást is tartott. Módsze-
rének rövid összefoglalása "Nem mese ez" című könyvében olvasható, amely je-
lenleg is kapható, ill. megrendelhető intézetünktől.

Kérjük mindazokat, akik az ENCORE munkacsoportban részt szeretnének venni,
szándékukat Erdősné Márta Mária kuratóriumi titkárnak jelezzék (5000 Szolnok,
Magyar u. 4.).

TUDNIVALÓK

A "HÉT TÖRZS ALAPÍTVÁNY"

PÁLYÁZATOT HIRDET

Az alapítvány célja: anyanyelvünk ápolásával, történelmünk megismerésével a
fiatalság magyarságtudatának, nemzeti érzésének elmélyí-
tése.

Az alapítvány székhelye: Tiszaföldvár, Kossuth út. 100-104.

- 6 -



Pályázni lehet az alábbi témakörökben:
- helytörténeti kutatás, forrás- és dokumentumgyűjtemények összeállítása, ki-

adása
- a szülőföld megismerését, szeretetét elősegítő tevékenység
- táborok (régészeti, honismereti, néprajzi) szervezése
- könyvbarát, nyelvművelő csoportok működtetése, az alapítvány céljaihoz kap-

csolódó egyéb könyvtári foglalkozások, programok megvalósítása
- amatőr színjátszócsoportok szervezése, működtetése
- nyelvtörténeti, tájnyelvi kutatással kapcsolatos tevékenység
- könyvtáron belüli tematikus kiskönyvtár, hanglemeztár, videotár létesítése,
bővítése.

Pályázhatnak: egyének, csoportok (klubok, önképző- és szakkörök), óvodák, is-
kolák, közművelődési és iskolai könyvtárak, amelyek 3-18 éves
korú gyermekekkel foglalkoznak.

Az alapítvány nem az intézmények költségvetési hiányait kívánja pótolni, a
csak ilyen tartalmú pályázatokat nem fogadjuk ell
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázatért felelős személy(ek) megnevezését, pontos címét
- a tervezett munka programját (max. 10 gépelt oldal terjedelemben)
- a támogatandó csoport tagjainak életkorát, számát
- a kért összeg felhasználásáról készített költségvetést.

A pályázatokat három példányban kell benyújtani az alapítványhoz.
Benyújtási határidő: 1993. február 01.
Az elbírálás határideje: 1993. április 01.
A kiértesítés határideje: 1993. április 30.
A pályadíjak tervezett ünnepélyes átadása: 1993. május 07.

A meghirdetett pályázati összeg: 7 millió Ft
Elnyerhető támogatás összege: 10 - 50.000., Ft

É Ö 'Postacím: HÉT TÖRZS ALAP.
Tiszaföldvár
Pf.: 49
5431

Sikeres pályázat esetén a pályázóval az alapítvány szerződést köt.

Petraskó Tamás
1 kuratórium elnöke

A Megyei Könyvtár könyvkötészetét ezentúl telefonon is meg lehet keresni.
Tel.szám: 370-519. Vezetője: Bodócsi Margit.

A könyvtári munkához szükséges nyomtatványok, eszközök, szerelések besze-
rezhetők: Bp., 1133, Garam u. 34., Könyvtárellátó Nyomtatványboltja címen.

Felhívjuk a könyvtárvezetők figyelmét, hogy a közeledő év végi statisztika
elkészítését megkönnyítendő, nézzék át, egyeztessék a cím- és csoportos lel-
tárkönyveket, a munkanaplót, a beiratkozási naplót és minden egyéb nyilván-
tartást. Problémáikat jelezzék a Megyei Könyvtár módszertani osztályának, a
területi f&lelős kimegy és segít az egyeztetésekben, valamint a továbbiakban
az 1992. évi statisztika összeállításában.

HÍREK

Soron László, a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium Könyvtá-
ri Osztályának vezetője volt ven-
dége a MKE megyei szervezetének.

A nagyszámú érdeklődő (könyvtáro-
sok, önkormányzati alkalmazottak)
a közalkalmazotti törvényről, a
végrehajtási utasítás tervezeté-
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ről, valamint a könyvtári tör-
vényről hallhatott előadást, ame-
lyet élénk vita, számtalan kérdés
követett. Az osztályvezető be-
szélt a 13. havi bér kifizetésé-
ről, a képesítési rendeletről, a
különböző pótlékokról, az új be-
sorolásról, a szolgáltatásokról,
a felügyeletről és sok-sok aktu-
ális kérdésről.

A Megyei Könyvtár szervezésé-
ben meghirdetett számítógépes
tanfolyam novemberi kurzusai si-
keresen lezajlottak.
A TEXTAR tanfolyamon részt vet-

tek: Ádám László, Megyei Könyvtár,
Bártané Joó Katalin, Ujszász; Bo-
da Imre, Törökszentmiklós; Demjén
Gizella, Törökszentmiklós; Hamar-
né Hubay Ibolya, Szolnok Városi
Könyvtár; Kovács Zsuzsa, Zagyva-
rékas, Nemes Zsuzsa, Őjszász; Né-
methné Fodor Ilona, Tiszaföldvár;
Parács Petemé, Megyei Könyvtár;
Síposné Nagy Julianna, Tószeg;
Szabó Ferencné, Törökszentmiklós;
Szaszkóné Borsányi Anna, Zagyva-
rékas; Szecsei Istvánné, Török-
szentmiklós; Szűcs Ferenc, Megyei
Könyvtár; Vinczéné Nagy Mária,
Szolnok Városi Könyvtár.

A DOS tanfolyamon részt vettek:
Bártané Joó Katalin, Űjszász; Bo-
da Ferenc, Törökszentmiklós;
Brlás Márta, Martfű; Budai Judit,

Túrkeve; Csernus Gyuláné, Martfű;
Demjén Gizella, Törökszentmiklós;
Hamarné Hubay Ibolya, Szolnok Vá-
rosi Könyvtár; Kovács Zsuzsa,
Zagyvarékas; Makai Jánosné, Túr-
keve; Nemes Zsuzsa, Őjszász; Né-
methné Fodor Ilona, Tiszaföldvár;
Síposné Nagy Julianna, Tószeg;
Szaszkóné Borsányi Anna, Zagyva-
rékas; Szecsei Istvánné, Török-
szentmiklós; Vinczéné Nagy Mária,
Szolnok Városi Könyvtár.

A tiszabői klubkönyvtár ebben
az évben több pályázaton nyert: a
közművelődési pályázaton 100.000
Ft-ot, a megyei közművelődési
alapból 20.000 Ft-ot (a Hagyo-
mányőrző Klub tevékenységére) és
az Egészséges Tiszabőért Alapít-
vány céljaira 86.000 Ft-ot.

A kisújszállási könyvtár no-
vember l-jétől várostörténeti ki-
adványok, képeslapok, jelvények
árusítását és hangoskönyvek köl-
csönzését kezdte meg.

***

November 21-én a kisújszállási
zenei részlegben tartják a Zöld
Párt Alapítvány rendezvényét,
melynek programjában biokertész-
kedés és környezetvédelem szere-
pel .

MEG MINDIG VARJUK!

Egyesületünk a Kaptár 7-8. számában pályázatot hirdetett. Három sikeresen
pályázó gyermekkönyvtáros kommunikációs tréningen, kézműves tanfolyamon stb.
való részvételét támogatnánk, egyenként 5.000.- forinttal. Feltételünk csu-
pán az volt, hogy a díjazott kollégák a megye kis településein is vállalják
gyermekfoglakozások tartását: októbertől-májusig, 3-4 alkalommal.

Nem akartunk "kiváltságos" helyzetbe hozni egyetlen könyvtárost sem, ezért
az összeg elnyerésére pályázni kellett (volna).
Pályázni lehetett/lehet!

- kézikönyvhasználati foglalkozás leírásával,
- tananyaghoz kapcsolódó foglalkozás leírásával,
- a népszokásokhoz, a népművészethez kapcsolódó, a gyerekek alkotó kedvére
építő foglalkozás forgatókönyvével.

Természetesen általános iskolás gyerekeknek készült foglalkozások anyagát
vártuk/várjuk.

A pályázatokat október 15-ig kellett beadni. Egyetlen egy sem érkezett 1
Arra gondolhattunk, hogy a Kaptár nem került minden kollégánk kezébe. E
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lap szerkesztője az általunk feltételezett ok kiküszöbölésére, nagyobb könyv-
táraink címére a 10-es számtól kezdve, 2-3 példánnyal többet küld. Remélve,
hogy többen és gyorsabban olvashatják szakmai híradónkat.

Hasznos volna, ha azok, akik rendszeresen böngészik a Kaptárt, felhívnák
kollégáik figyelmét egy-egy hírünkre. (Pl.: Nem tudnál ezzel valamit kezdeni?
- felkiáltással.)

Pályázatunkra visszatérve: a támogatás összegét az egyesület is pályázaton
nyerte, arra a célra, amelyre felajánlotta. Nem szeretnénk visszaküldeni a
pénzt, ezért még mindig várjuk - 1993. január 15-ig - a gyermekkönyvtárosok
pályázataiti

A nyertes pályázóknak 1993. december 31-ig kell igazolnunk, hogy a vállalt
tanfolyamon, továbbképzésen részt vettek. A pályamunkákat továbbra is az
alábbi címre kell küldeni: MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezete, 5000
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 Negyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban.
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Jenéi Gyula

hátországban

w Í

Jászkunság füzetek

Dorkovi cs Ágnes

az utolsó jégkorszak

Jászkunság füzetek 1

*

Ötvös László

KároliGáspárbibliaforditása

a négyszázéves nepkonyv

J| jászkunságfUzetek 1

A JÁSZKUNSÁG FÜZETEK eddig megjelent:

1. Jenéi Gyula: Hátországban (versek) ár: 30 Ft

2. Dorkovics Ágnes: Az utolsó jégkorszak (versek) ár: 30 Ft

3. Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a négyszázéves\
népkönyv (cikkek, tanulmányok) ár: 77 Ft

4. Lengyel Boldizsár: Felejtsük el ezt a századot (interjúkötet)

ár: 70 Ft

Lengyel Boldizsár

Felejtsük el eztaszázadoti

5. Szenti Ernő: Léghajón a mélybe (versek) ár: 70 Ft

Jászkunságjüzetek
Jásikunság szerkesztősége
5000 Szolnok, Kossuth L út 2.
Telefan: (56) 77-610. 79-933

Megrendelő

SzentiEmő

Léghajón a mélybe

A Jáiikuniág c. folyóiratból'

199.... évre réiiére

megrendelek pld.-t,

illetve a Jászkunság füzetek kötetéből pld-t.

Ai clőfuctéj diját az cbő lapuimmal küldött uekk bcíuctéjévcl, vagy iiámla ellenében egyenlítjük; ki*

Szolnok, 199

* A megfelelőt kérjük sJíhi
mcgTcndelő
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