
I. évf. 1/. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. december hó

ÍGY KEZDTÜK

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tár 1992. november 30-án. Ebből az alkalomból Ecseki Jánosné igazgatóhelyet-
tes válogatott régi beszámolókból részleteket, amelyek a mai olvasatban né-
ha már megmosolyogtatják az embert. Mindemmellett helyenként ma is élő, aktu-
ális gondolatokat, kritikus észrevételeket rögzítenek.

A megemlékezésen elhangzott beszámoló-csokorból adunk közre ezúttal tet-
szetősebb virágokat, a kort tükröző mozaikokat.

AZ ELŐZMÉNYEK ÉS A KEZDETEK 1954-IG

"Szolnok város közkönyvtára 1933-ban létesült és 1934. november 11-én
nyílt meg az olvasók számára. A felszabadulásig kb. 12.000 kötetet gyűjtött
össze, melyből a háborús események következtében mintegy 5-6.000 maradt meg.
Ennek a könyvállománynak jelentős része tudományos müveket tartalmazott, mert
a könyvtár a múzeummal együtt működött. Ez a helyzet állott fenn 1951. ápri-
lisáig; ekkor alakult a városi könyvtár, mely ugyanakkor különvált a múzeum-
tól és párhuzamosan működött az 1950. decemberében létesített körzeti könyv-
tárral. A mai megyei könyvtár 1952. novemberében alakult. 1954-ben kapta a
Verseghy nevet."

"Szolnok megye népkönyvtárainak irányítását a Körzeti Könyvtár végzi.
1950. júniusában alakult. Megalakulása után magára maradt. A Népkönyvtári
Központ igen csekély mérvű ellenőrzést gyakorolt, ez is nagy részben a körze-
ti Könyvtár belső rendjére irányult."

"Miután a könyvtárak egyedül maradtak, ellanyhult a munka. A könyvtáros
eltávozása esetén nem állítottak be új könyvtárost és erről a Körzeti Könyv-
tár csak ellenőrzései során, és azok ritkasága miatt csak késve szerzett tu-
domást . . .
A 102 népkönyvtár közül 1 év alatt csak 18 helyen maradt meg a régi könyvtá-
ros ."

"A kultúrmunka fő feladatai közé tartozik a megyében az ott lévő ipari mun-
kásság öntudatának és műveltségének fejlesztése, hogy a nagyszámú parasztság
gazdasági és szellemi irányítását vihesse. Lenin elvtárs megállapította: arra
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kell törekednünk, hogy olyan államot építsünk fel, amelyben a munkások megőr-
zik a parasztság fölötti vezetőszerepüket és a parasztság bizalmát önmaguk
iránt... Arra kell tehát törekednie az üzemi kultúrmunkának, hogy ne befelé
forduló legyen, hanem azt a falu felé kell vinni. Különösen vonatkozik ez az
ipari munkásság előretolt bástyáira, a gépállomások dolgozóira. Sajnos, ezen
a vonalon az eddigi eredmény a semminél alig volt több."

"A kulákság hú szövetségese, a klerikális reakció sem nyugszik. Pl. Jász-
dózsán a visszamaradt apácák nem akarják elhagyni a falut és a falu népével
tartatják el magukat. Hogy mennyire befolyásuk alá kerítették a falu dolgozó-
inak kevésbé öntudatos részét, mutatja, hogy a Défosz elnök felesége is hord-
ta az apácáknak az élelmiszert... nem véletlen, hogy Jászdózsán még ma is
csak egy tszcs van és ez is állandó nehézséggel küzd."

"A könyvtárak ellenőrzése során igyekeztünk megismerkedni az egyes olva-
sókkal, különösen a paraszt olvasókkal. Ez meglehetősen nehéz feladatnak bi-
zonyult, mert az olvasók nagy része mezei munkán volt."

"Van már olyan könyvtár is, ahol az Uj barázdát szánt az eke c. könyv 10
példányban van meg és minden példány állandóan az olvasóknál van. A Kommunis-
ta Kiáltványt pedig utána kellett rendelni, mert a meglévő példányszám nem
bizonyult elegendőnek."

"A Megyei Tanács VB. 1953-ban két alkalommal tűzte napirendre a könyvtár
munkáját. Másodízben máj. 26-án. Határozati utasításában felhívja a könyvtár-
vezetőt, hogy a nyár folyamán a dolgozó parasztság előtt álló nagy feladatok-
kal összefüggő könyvekből csoportos olvasást szervezzenek meg, az aktuális
könyvekből tartsanak könyvismertetéseket."

"Olvasómozgalmunknak elő kell segítenie a már meglévő szövetkezetek meg-
erősödését. Ebből a célból 4 településen szerveztünk azóta a szocialista me-
zőgazdasággal foglalkozó irodalomból, - különös tekintettel Nyikolajeva: Az
aratás c. könyvéből - könyvankétot."

Ami viszont napjainkig érvényes:
"Ahhoz, hogy megszerezzük a könyvtárak, a könyvtári munka megbecsülését,

növelnünk kell az olvasók számát, a kikölcsönzött könyvek mennyiségét, fej-
lesztenünk kell a könyvtári propagandánkat."

1954. Ekkor már új igazgató áll a könyvtár élén. A személycserére a stílus
megváltozásából és a szakmai feladatok meghatározásából is következtetni le-
het.

"A városi tanács nem érzi magáénak a könyvtárat, és mindig arra hivatko-
zik, hogy ez megyei intézmény."

"A múzeumtól jelentős könyvanyagot kapott a könyvtár, sőt nem egy felsze-
relési tárgyat. Távolabbi tervünk, hogy a múzeum és a levéltár könyvanyagának
katalógusa meglegyen a megyei könyvtárban is."
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"Az olvasók jobb kiszolgálása és a könyvtár megszerettetése érdekében beve-
zettük az előjegyzést. Míg az ifjúsági olvasók ide tartoztak, a könyvtár dol-
gozói többször végeztek családlátogatást, bár meg kell mondanunk, hogy ez
majdnem minden esetben elveszett könyvek felkutatására irányult."

"1954 őszén indult meg a tájjelegú anyag gyűjtése, és ezért ez a munka
egyelőre meglehetősen kezdetleges stádiumban van. A most megjelenő megyei la-
pokat kötelespéldányként kapjuk a nyomdától, a megye középiskolái most válo-
gatják azokat a nyomtatott évkönyveket, amelyeket nélkülözni tudnak.

A könyvtárnak nincs különgyüjteménye, de ilyet igyekszünk kiépíteni azzal,
hogy elkezdtük Verseghy müveinek gyűjtését és kiválogattuk az 1800 előtt meg-
jelent könyveket. Ez utóbbi anyag mintegy 150 kötetre tehető ugyan, de máris
tartalmaz nyomdatörténeti szempontból érdekes műveket.

A tudományos könyvtárrá fejlesztésnek egyelőre legfeljebb az alapjai van-
nak meg. A múzeum és a könyvtár szétválásakor a múzeum megtartotta a számára
szükséges tudományos müveket, és mert azok nagy számban voltak, a könyvtárra
aránylag kevés tudományos mű jutott."

1955. A módszertani munkáról:
"Körülbelül az év feléig az is hiba volt a csoport munkájában, hogy minden

helyre, ahová motorral lehetett kimenni, ketten mentek, és így az egyik csak
a sofőr szerepét töltötte be. A megyei könyvtár módszertani munkájának hiá-
nyosságai közé tartozik, hogy a könyvtár vezetője az év folyamán keveset tar-
tózkodott a vidéki könyvtárakban."

"1956. márc. l-jén jelent meg a könyvtár híradója. A tervek szerint 2 ha-
vonta jelent volna meg. 16 oldalon, nyomtatott formában, 600 példányban adtuk
közre. A könyvtárhálózat munkatársai, az üzemi könyvtárosok, a tanács- és
pártvezetők kapták meg. ...A 3. szám már nem jelenhetett meg, ... mert a Nép-
művelési Minisztérium sajtó osztálya ilyen híradó megjelenését nem tartotta
szükségesnek és ezért a nyomtatási engedélyt sem adta meg."

A káderhelyzet jellemzése és a módszertanosok kiemelt feladatai:

"Jászberény
Az új vezető egyetemet végzett, a módszertani előadó gimnáziumi levelező

oktatásban vesz részt.

Kunszentmárton
A nyár folyamán a könyvtárvezető 2 hónapon át rendszeresen heti 3-4 napon

Öcsödre volt kirendelve tsz-fejlesztésre. Ez sokban hátráltatta a könyvtár
munkáját.

A könyvtárvezető jelenleg a gimnázium 2. osztályát végzi és a Könyvtári
Főosztály engedélyével maradt állásban. A módszertani előadó az ált. iskola
elvégzése után megkezdte gimnáziumi tanulmányait.

Tiszafüred
... a módszertani előadót két hétre cséplési ellenőrnek osztották be.

Törökszan tm.iklós
A Járási Tanács... a módszertani előadót 54 napon keresztül tsz-fejlesz-

tésre rendelte ki és útiszámláját is a Könyvtár kiküldetési keretéből fizet-
te.

A módszertani előadó gimnáziumi tanulmányait kezdte meg.
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Jászárokszállás
A könyvtáros nem alkalmas a könyvtárosi teendők ellátására, bár a helyi

Tanács és Pártszervezet nagyon ragaszkodik hozzá. A minimumvizsgán megbukott,
az azóta tartott két vizsgán pedig nem jelent meg, maga helyett orvosi bizo-
nyítványt küldött. Jelenleg a gimnázium első osztályát végzi."

1956-1957. "Az októberi események következtében anyagi kár egyáltalán nem
érte a megyei könyvtárat. A kölcsönző - egy ideig rövidített munkaidővel
ugyan - állandóan működött, de az olvasóterem - jórészt szénhiány miatt is
október 24-e óta zárva van."

"... az ellenforradalom a könyvtárosok körében is talált segítőre. Ilyen
irányú tevékenysége miatt bocsátották el a jászberényi járási könyvtár veze-
tőjét, a tiszaföldvári és a zagyvarékasi községi könyvtárost, valamint emiatt
helyezték át a jászfényszarui letéti könyvtárost, - a kungyalui pedig disz-
szidált.

"Nem túlságosan megnyugtató, hogy (a tanácsok) a könyvtárban csak hivatalt
látnak, melynek egyetlen ténykedése a könyvek kiadása és beszedése. A taná-
csoknak ez az álláspontja különösen az év utolsó heteiben vált nyilvánvalóvá.
Nem egy helyen a racionalizálás során elbocsátott dolgozókat a könyvtárakba
akarták tenni, hogy valahol állást biztosítsanak nekik. így gondolt pl. Jász-
berény arra, hogy a megszüntetett begyűjtési csoporttal "erősíti meg" a járá-
si könyvtárat, vagy Túrkeve és Kunszentmárton arra, hogy a leépített népműve-
lési csoportvezetőnek a könyvtárban biztosít helyet, akár egy könyvtári dol-
gozó elbocsátása árán is."

"Az ifjúság olvasásának előmozdítására szervezték a József Attila olvasó-
mozgalmat. Véleményünk szerint alapvetően elhibázott volt a szervezés, amikor
a DISZ mozgalmát a könyvtárosok szervezték, csinálták, a DISZ pedig - legjobb
esetben - csak értekezletekot tartott ebben az ügyben. A megindulás keserve-
sen ment, felettes szerveink és a DISZ állandóan a könyvtáraktól kérte szá-
mon, mit tettek a DISZ mozgalma érdekében, a DISZ azonban még annyit sem tett,
hogy legalább az olvasómozgalmi szervezőket produkálta volna."

Fiókkönyvtárosok jelentéseiből:
"Jelentem, hogy a könyvtárunkban beiratkozott olvasó nincs, állandóan más

személyek kölcsönzik a könyveket."
"Jelentem, hogy a kiadott könyvek (80) és az olvasók száma (132) közti kü-

lönbözet onnan ered, hogy egy és ugyanazt a könyvet több olvasó olvasta egy-
szerre. "

A művelődési autóról
"A művelődési autó 1959. ápr. 21-én került a könyvtár birtokába. Július 9-

én indult rendszeres útjára, amelynek során az egyes állomásokon könyveket
kölcsönzött és filmet vetített. Augusztusban a tiszazugi tsz-fejlesztésből
vette ki részét, s közben a könyvtárak tanácsi kezelésbe adását készítette
elő. Szeptember 25-én kezdte el újból a rendszeres munkát."

"Az autónak 25 állomása van. A helyek kiválasztásában főként az útviszo-
nyok játszottak döntő szerepet. Felmerült olyan megoldás, hogy az autót az
országúton hagyva, lovaskocsival vigyük be a könyveket és a gépeket olyan he-
lyekre, amelyek csak földúton közelíthetők meg. Ezt a módszert ki is próbál-
tuk, azonban le kellett mondani róla, mert már egyszeri ilyen szállításnál is
tönkrement a vetítő- és a hanglámpa. Éppen ezért állítottunk be ládás köl-
csönzőhelyeket is, mert ott nem vagyunk kötve az előre megállapított útiterv-
hez. Akkor cseréljük a könyveket, amikor az időjárás és az útviszonyok azt
engedik. Hét ilyen ládás kölcsönző állomásunk van."
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SZABAD (-TÉRI) GONDOLATOK

KÖNYVEKRŐL, VEVŐKRŐL

ügy hozta a sors, hogy - nyugdíj kiegészítésként - felcsaptam utcai könyv-
árusnak. Lazán lenyelem (látszólag) néhány ismerősöm cseppet sem burkolt vé-
leményét eme foglalatosságomat illetően. Ök ítélkeznek - én minősítek. Tiszta
ügy. A csak látszatra adók nem is sejtik, hány és hány fajta sorssal, gazdag
belső értékkel, külső mázzal ékesített, de belül szegényes igényű emberrel
találkozik az alkalmi árus.

No, és ott vannak a napi kis "esetek", amelyek percekre, órákra felvidítják
- vagy éppen elszomorítják - az embert. Mindezt: a könyv kapcsán.
Didergek a huzatos Kossuth téren, meleg nyarat álmodom. Tehetem. Kevés ma a
vevő, pedig féláron adok minden könyvet. Hogy felvidítsam lelkem, fellapo-
zok egy-egy kedvenc könyvet. Aztán belemerülök az olvasásba. Észre sem ve-
szem, hogy a reggel vásárolt RTV-újságom, Őj Néplapom, a Nők Lapja és még két
három szívesen olvasott folyóiratom a pulton felejtettem. Arra riadok, hogy
egy határozott (mondhatni bosszús) hang rámreccsen:

- A többi a magáé! - és már el is szaporáz.
Te jó ég! Mit adtam el neki?! Nyiladozó értelemmel felfogom: elvitte az

összes, magamnak vásárolt lapot, folyóiratot. Féláron! (De: 1 forint 20 fil-
lér borravalót kaptam.) Mélységesen megértettem Móra Ferenc kis könyvárusát.

Más. Hetek óta őrült hajsza folyik a TV-sorozatból ismert "Megveszem ezt a
nőt" című könyvért. Fárasztó naponta ötvenedszer a "Sajnos.." című műsort le-
adni.

Fontoskodó, dús sörényü kis emberke vágtat pultomhoz.
- Csók'lom! Könyvet vennék! Teccík tudni, anyukámnak most van a névnapja,

oszt' az uzsi pénzből gyűjtöttem - dől belőle az önérzet.
- No, válasszunk édesanyádnak! Nézd például ezt..., vagy esetleg ezt.

Mennyi pénzed van?
- Van elég! - szippant fontoskodva. - De én tudom is, hogy mit vegyek.
Ez igen! Ezt a gyereket nemcsak a könyv szeretetére nevelték, hanem a "má-

sokra való odafigyelésre" is. Szinte elgyöngülök. Csak egy fél percig. Mert
érdeklődésemre kivágja:

- Áztat, hogy MEGESZEM ezt a nőt!
(Ez valami csodás... A meg nem evett uzsonnák... Freud Zsiga bácsi kiugrana a
bőréből.)

A kisnyugdíjasok a kedvenceim. Ók soha nem csak azért jönnek a "könyves
hölgy"-höz, hogy egy kicsit lapozgassanak, szétnézzenek, netán egy-egy nosz-
talgikus könyvecskét megvegyenek. Nem. Ok beszélgetni - inkább valakihez BE-
SZÉLNI akarnak.

így tudok B.néni beázásáról, V.bácsi hatalmas elhatározásáról, miszerint
hagyja a büdös cigit, "átnyergel" a csíbukra. Meg is kér tisztelettel, hogy
egy picit lapozgathasson a - féláron sem olcsó - Pipázók könyvében.

Együtt örülük Z-nével, kinek rég nem látott lánya hazalátogat Németország-
ból . És hogy ne unatkozzon a kedves gyermek, valami "igen itthoni" olvasniva-
lót venne neki. Találunk. A 116 forintot nagyon apróban fizeti. Egy gondosan
lezárt dunsztos üvegből. (Csípi a szemem valami. Feltámadt volna a szél?!)
Búcsúzás után még visszalép.

- Tessék mondani... ha a lányom..., ha nem tetszik neki... Én nagyon vi-
gyázok ám rá!... Szóval esetleg visszahozhatnám?

Rémült és sóvárgó. Mondhatnék nemet?
Egy hét múlva visszahozza. A csomagolás még érintetlen. A néni tíz évet

öregedett.
- A lányom izent. Nem tud jönni, mert az ura úgy döntött, hogy most Spa-

nyolországban töltik a nyarat. És ugye, első a család! ... (Védi. Én is ezt
tenném.) A könyv sorsa elrendeződött. A gonddal válogatott elemózsiákkal va-
jon mi lett? Vannak soha-vissza-nem-váltható dolgok. És érzelmek.
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Sorolhatnám még magán kis eseteimet, ismeretlen ismerőseim hál'Istennek
egyre többen vannak. Remélem, rendeződött annak az elkeseredett négy gyerme-
kes apának a sorsa is, akit (Mikulásra EGY kifestőt volt kénytelen venni a
négy lurkónak) egyik napról a másikra "lapátra tettek" 20 év után a vállalat-
nál.

Utoljára hagytam a fiatalos P.urat, ö havonta óramű pontossággal (fizetési
napon) fellöki kerekes pultomat. Imbolygó kedélyű tettét azzal próbálja jóvá
tenni, hogy majd' ezres értékben vásárol könyvet - válogatás nélkül. ... Más-
nap riadt felesége visszahozza azokat a köteteket, amelyekből egyszerre hár-
mat is vásárolt az ura. "Amúgy nagyon jó ember..." rebegi. Hiszek neki.

T. E.

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Az alábbi részletet Kovács János, mesterszállási klubkönyvtárvezető "Mes-
terszállási betlehemes. Karácsonyi játék gyermekeknek" c. kötetéből vettük.

"Szamár: Csend! Megint jönnek a kertek alatt...
Ökör: Nagy a forgalom! Kit hoz már megint az ördög? Pedig a szarka sem

csörgött a kerítésen!
Szamár: Ezek hozzánk hasonló szegénylegények lesznek! Mérföldnyire megér-

zem a juhbőr és a fokhagyma szagát!
Ökör: Abbizony, pásztorok lesznek ezek, földig ér a subájuk,söpri a havat!

(bejön a két pásztor, bot a kezükben, tarisznya a vállukon)
Első pásztor: (mint lakodalomban a vőfély)

Most jöttünk Iránbul,
szittya pusztaságbul,
jegeseső megvert bennünket betyárul!

Második pásztor: De az öreg elvétette tán az iránt, he? Hun maradt el?
Első pásztor: Majd gyün a', ne féltsd! Rossz píz nem vész el!
Öreg pásztor: (becsataraszik, álmélkodva) Nézze mán, micsoda fényesség!

Mint karácsonykor éjféli misén...
Első pásztor (mérges): Hun vakarózott kend odaki'? Tán a Holdat őrizte,

hogy meg ne rágják a kutyák?
Öreg pásztor: Hogy a farkas rágja meg a te subádat, amikor benne tartóz-

kodsz! így kell az öreggel bánni?
Második pásztor: Majd elfelejted, Öreg, amikor vőlegény leszel! Ne osztoz-

zatok mán, inkább járuljunk a Kisjézus elé!
Első pásztor: (a jászol elé térdel) Fogadd el, Kisjézus, tőlem e kisbá-

rányt, jó szívvel adom néked játszótársul! Adjon hozzá Isten bort, búzát, bé-
kességet számos esztendőkig ráadásul!

Első pásztor: (az Öreghez, aki tanácstalanul toporog) Gyere te is Öreg,
üdvözölni!

Öreg pásztor: Hová, hová? Früstükölni?
Második pásztor: Nem, Öreg, a Kis jézust imádni!
Öreg pásztor: (megindul, meg-megáll) Mi az a nagy fényes?
Első pásztor: Gyertyavilág, Öreg.
Öreg pásztor: Hát az a nagy villásszarvú?
Második pásztor: Az ökör, Öreg.
Öreg pásztor: Hát az a nagyfülü?
Első pásztor: A kis szamár, Öreg.
Öreg pásztor: Hát az a gyapjas szőrű?
Második pásztor: A kisbárány, Öreg.
Öreg pásztor: hát a Kisjézuska hun fekszik?
Első pásztor: Ott fekszik a jászolba, szegényes nyoszolyába. Nézzen bele

jól!
Öreg pásztor: Látom mán, az a kis aranyhajú, amelyik ott rúgkapállík...

(letérdel nehézkesen a jászol elé).
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Üdvözlégy Kisjézus, ég és föld reménye,
Megláthattam orcád életem végére!
Rossz, öreg lábammal igencsak szaladtam,
Jézuska, néked e furulyát faragtam.
(Előszed a subájából egy furulyát, a jászolba teszi.)
Bikkfából faragtam, igen kemény fajta,
Szívderítő nótát zengedezzél rajta!

Mária: Köszönjük derék, jó pásztorok, szívbéli adományotok. Adjon az Isten
nektek ezerannyit!

József: A mennybéli angyalok söpörjék el utatokból az élet göröngyeit! (A
Háromkirályok, Mária, József és a pásztorok mindnyájan a jászol körül örven-
deznek. Közben bejön az Angyal, de ők nem veszik észre.)" ...

AJÁNLÁS

Ujabb helyismereti müvek:

- Alföldi társadalom. Kiad. a Nagyalföldi Alapítvány. Fel.szerk. Lengyel
Imre. 3. köt. Békéscsaba, 1992. 169 p.
A kötet szinte minden tanulmánya számos megyei vonatkozást tartalmaz. Gu-
lyás Katalin szolnoki muzeológus "Három település történeti útja és egy
községegyesítés buktatói" c. írása azt vizsgálja, miért volt kudarc Kőte-
lek, Nagykörű és Tíszasüly közös tanácsú községként való működése.

- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye postahivatalainak bélyegzői,
Jászság. Összeáll. Nagy József. Szolnok, 1992. 61. p.

1823-1900 .

- Ötvös László: Béthel. Új versek, 1989-1992. Karcag, 1992. 23. p.
A kötet szerzője Kunmadaras plébánosa.

- Ötvös László. Emlékezzünk régiekre, áldozatokra! A második világháború
áldozatainak emlékei. Közread. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata. Kunmada-
ras , 1992. 31. p.

A kiadvány fő részét az áldozatok és az emlékműre adományozók névsora je-
lenti.

- Parádi Félix: A Fájdalmas Szüzanya törökszentmiklósi templomának és kál-
váriájának története. Törökszentmiklós, 1991. Fájdalmas Szüzanya Egyházköz-
ség. 21 p.

- Parádi Félix: Világnézeti kis káté. Világnézeti kérdések és válaszok. Tö-
rökszentmiklós, 1992.

A szerző: törökszentmiklósi plébános.

- Szülőföldem, a Jászkunság. Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek tör-
ténete. Szerk. Simon Béla.. Szolnok, 1992. Axel Springer Magyarország K. Kft.
878 p. (590 Ft)

A jó minőségű fényképekkel illusztrált kötet a települések betűrendjében
tartalmazza a tudnivalókat. Az áttekintés széleskörű: történet, közokta-
tás, közművelődés, kereskedelem, ipar, mezőgazdaság stb., tehát igazi
honismereti mű. Érdekessége, hogy felsorolja a települések jelentősebb
személyiségeinek, a város, község vezetőinek stb. neveit is. Beszerzését,
árától függetlenül, minden könyvtárnak javasoljuk.
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A Damjanich Múzeum Könyvtára ajánlja:

Múzeumi levelek 67-68. Szerk. Turóczy Istvánné, Bereczki Ibolya. Szolnok,
Damjanich János Múzeum. 1992. Ára: 30.- Ft

A Múzeumi levelek legújabb tematikus száma rövid beszámolót ad a múzeumi
honismereti táborok 15 évéről. A tábor jelentőségét és tapasztalatait Tu-
róczy Istvánné foglalja össze. A kötet további része válogatást közöl a
táborban gyűjtött és feldolgozott diák pályázatokból 1985-1990-ig.

TUDNIVALÓK

Jogszabály

Hosszú várakozás után végre megjelent a 150/1992. (1.20.) sz. Korm.rende-
let a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról, mely - többek között - a könyvtárakban foglalkoztatottakra vonatko-
zik. (Ld. Magyar Közlöny, 1992. 117. sz.) Kérjük, hogy minden érintett fi-
gyelmesen tanulmányozzál Ettől függetlenl néhány dolgot itt is szeretnénk ki-
emelni .

A rendelet több kérdést tisztáz pl. a magasabb vezetői és a vezetői mun-
kakörökkel kapcsolatban:

j kik tartoznak ezekbe a kategóriákba és
f- mennyi a vezetői pótlék (ld. 3. sz. melléklet);

• - milyen képesítéssel és hány év szakmai gyakorlattal tölthetők be ezek a
munkakörök;

- kimondja, hogy a magasabb vezetői és az intézményvezetői beosztás ellá-
tására pályázatot kell kiírni.

A 22. § (2) bekezdése "gondoskodik" arról, hogy a pályázatkiírás általá-
nossá válhassék. Ugyanis 1992. dec. 31-ig - idézzük - "A határozatban időre
adott intézményvezetői megbízatásokat... hat hónapra szóló, határozott idejű
megbízatássá kell átalakícani. Az egyéb, határozatlan időre szóló magasabb
vezetői megbízatásokat ... egy évre szóló, határozott idejű megbízatássá kell
átalakítani, ami egy ízben, legfeljebb egy évre meghosszabbítható."

Tehát 1-2 éven belül a városi és a községi könyvtárak, klubkönyvtárak ve-
zetői határozott időre szóló megbízással fognak rendelkezni, melynek lejárta-
kor a munkáltató köteles pályázatot kiírni a beosztásra.

A rendelet intézkedik a Kjt-ben még nem pontosított pótlékokról, és a túl-
munkadíjról, ügyeleti díjról, valamint a képesítés megszerzése alóli felmen-
tésről .

1. sz. melléklete némi támpontot (mert nem többet) nyújt ahhoz, hogy az
egyes munkakörök betöltői melyik fizetési osztályba (A-F) sorolandók.

A 23. § felsorolja azokat a rendelkezéseket, amelyeket (visszamenőlegesen)
1992. július l-jétől kell alkalmazni. Ezek között a különböző pótlékok is
szerepelnek, ámbár a felső határt elegendő 1994. jan. 1-jéig elérni. Vala-
mennyit azonban mégis "illik" adni, hogy a munkáltató elmondhassa: teljesí-
tette a törvény előírását.

A Kjt. és a Vhr. alapján a fizetési fokozatok már elég nagy biztonsággal
megállapíthatók, de a besoroláshoz még várni kell a képesítési rendeletre.

Idézünk még a közalkalmazotti törvény közoktatási intézményekre vonatkozó
végrehajtási rendeletéből, hátha az érintetteknek elkerülte a figyelmét
(mint ahogy a mienket is majdnem):

138/192.(X.8,) Korm.r. 18.§. (3) bek.:
"Az általános művelődési központ
a) önálló intézményvezetőjének és a nem önálló intézményegység vezetőjé-

nek a megbízására a rendeletben foglaltakat kell alkalmazni;
b) dolgozójának a közalkalmazotti jogviszonyára arra az intézményre vo-

natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyben munkaidejének nagyobb ré-
szét teljesiti; ha ez nem állapítható meg, a közalkalmazott és a munkáltató
megállapodása dönt."

(ej)
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A városi könyvtárak igazgatói tapasztalták, hogy a Kaptár 10., novemberi
számát több példányban küldtük.Példányszámunk felemelésével az a célunk, hogy
az egyes részlegek (zenei, gyerekkönyvtár, felnőtt olvasószolgálat munkatár-
sai gyorsabban kapják kézhez kapunkat. Az a kérésünk továbbra fennáll, hogy 1
példányt a polgármesternek is szíveskedjenek eljuttatni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 1993. évre

Az "1000 éves a magyarországi iskola" alapítvány, a millennium megünnep-
lésének előkészítése érdekében, ismételten - 1993-ra szólóan - pályázatot
hirdet az alábbi témákban:

1. Jelentős neveléstörténeti források tudományos igényű feltárása.
Pl.:

- levéltári lelőhely (fond)-jegyzékek;
- kéziratok jegyzékei;
- bibliográfiák, repertóriumok;
- muzeális értékű tárgyi emlékek feldolgozása, leírása;
- történeti, építészeti szempontból jelentős iskolaépületek számbavéte-

le.

2. A magyar iskola nemzetközi kapcsolatainak, illetve nemzetközi hatásának
történeti jellegű feltárása és feldolgozása.

3. Iskolatörténeti gyűjtemények, múzeumi bemutatóhelyek, kiállítások szakmai
előkészítése, muzeális értékű tárgyak gyűjtése, konzerválása.

Pályázhatnak egyének, csoportok vagy intézmények a tervezett munka részle-
tes ismertetésével, az egyszeri vagy több évre szóló költségvetés (személyi
kiadások, dologi költségek), illetve támogatási igények részletes taglalásá-
val - az erre' szolgáló adatlap felhasználásával.

Kérjük azokat, akik 1992-ben pályázatot nyertek és munkájukat folytatni
kívánják, hogy eddigi eredményeik részletes megismertetésével pályázatukat
ismételjék meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 1993. január 31.

Az alapítvány kuratóriuma - szükség szerint külső szakértők bevonásával,
esetenként helyszíni tájékozódás alapján - 1993. június 30-ig dönt a támoga-
tások odaítéléséről.

Előnyben részesíti az alapítvány azokat a pályázókat, akik saját erőfor-
rásaik kiegészítéséhez kérnek segítséget, továbbá akik igazolni tudják, hogy
feltárási, kutatási, feldolgozási munkájukhoz, különösen az elért eredmények
megvalósításához intézményi, önkormányzati és egyéb segítséget kapnak. (Pl.:
kiadás, kiállítás stb.)

A pályázat támogatásával létrejött alkotások (kiadványok, kiállítások stb.)
jogosultak az "1000 éves a magyarországi iskola" embléma megkülönböztető
használatára.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást és a pályázati adatlapot
az "1000 éves a magyarországi iskola" alapítvány titkárságán (1055 Budapest,
V. Honvéd u. 19. fsz. 6. - telefonon: 153-0600/1574, illetve telefaxon:
112-68-62) lehet kérni; a pályázatot is erre a címre kell eljuttatni.

Budapest, 1992. szeptember 29.

Az "1000 éves a magyarországi iskola"
alapítvány kuratóriuma
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VÁLOGATÁS AZ 1992-BEN DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁKBÓL

Bakó Anna könyvtáros
Szilágyi Erzsébet könyvtáros
Budapest
A magyarországi iskolai értesítő (évkönyvek) 1850-től napjainkig terjedő
időszakának repertóriuma. (Számítógéps feldolgozás.) 40.000.-

Boros Imre iskolaigazgató
Kőtelek, Általános Iskola
Iskolatörténeti gyűjtemény, a tárgyi- és írásos emlékek szakszerű feldolgozá-
sa. 50.000.-

Czene Gyuláné könyvtáros-tanár
Salgótarján, Petőfi Sándor Általános Iskola
- A 120 éves iskola épületének történeti-építészeti megközelítésű feldolgozá-

sa;
- A Rima-Murányi Vasmű által létrehozott iskola muzeális értékei. (Iskolatör-

téneti gyűjtemény.) 40.000.-

Dr. Fehér Erzsébet kandidátus, főiskolai tanár
Sárospatak, Comenius Tanítóképző Főiskola
Sárospatak 1867-1948 közötti iskolatörténetére vonatkozó levéltári, könyvtári
anyag feltárása, a rá vonatkozó folyóirat- és újságcikkek regisztrálása. 40.OOO.

Fűrészné Molnár Anikó múzeumigazgató
Tatabánya
Az olvasás-írás tanításának története 1777-től napjainkig. (Neveléstörténeti
kiállítás.) 100.000.-

Grüll Tibor könyvtáros-tanár
Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
"Líceumi füzetek" - neveléstörténeti forrásfeltáró sorozat. (Az 1557 óta
fennálló Líceum könyvtári anyagának feldolgozsáa alapján.) 30.000.-

Kövér Árpád könyvtáros
Budapest, 30. sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
Az egyházi oktatás története Sajóvelezden. 15.000.-

Macsi Sándor nyugdíjas
Jászágó
A jászágói iskolazörténeti gyűjtemény anyagának feldolgozása. 15.000.-

Dr. Orsi Julianna kandidátus, múzeumigazgató
Túrkeve
A református iskolai oktatás a Nagykunságon. (Anyaggyűjtés, feltárás - írott
források és tárgyi anyag -, kiállítás előkészítése.) 20.000.-

Paál Éva könyvtáros
Paál Ákos (1899-1979) munkássága (annotáció, bibliográfia). 10.000.-

Dr. Szabó Tibor tudományos munkatárs
Dr. Zallár Andor könyvtárigazgató
Szeged
"A kolozsvári Egyetemi Almanach 1581-1919" című bibliográfia. 60.000.-

Dr. G.Szabó Botond könyvtárigazgató
Debrecen, Egyházkerületi Nagykönyvtár
Debreceni peregrinusok iratai: levelezés, naplók, peregrinációs albumok.
(Forráskiadvány előkészítése.) 50.000.-

Szilágyi Erzsébet könyvtáros, főmunkatárs
Budapest
A magyar neveléstörténeti adatbázis (1900-1990)' című kutatás cédulaanyagá-
nak számtógépes rögzítése. 40.000.-

Dr. Tóth Dezső ny.könyvtárvezető
Veszprém
Veszprém megyei neveléstörténeti számítógépes adatbank létrehozása. 60.000.-
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ÉRTÉKES KÖNYVEKET - OLCSÓN1

Rendkívüli kedvezményes könyvvásárlási lehetőség!

Könyvtáraink figyelmébe ajánljuk az alábbi könyvkiadók és terjesztők köz-
reműködésével szervezett rendkívüli kedvezményes könyvvásárlási akciót:

Corvina Kiadó, 1051. Bp. V., Vörösmarty tér 1. 30 %
Csokonai Kiadó, 4024. Debrecen, Varga ut. 17. 30-50 %
Editorg Kiadó és Szolg. Kft. 1138. Bp., Népfürdő ut. 15/D. 50 %
Európa Kiadó, Bp. V., Kossuth tér 14-15. (1991. előtti megjelenések) 50 %
Életünk Szerkesztősége, 9701. Szombathely, Belsikátor 1. 50 %
Gondolat Kiadó, 1146. Bp., Hungária Krt. 215. 45 %
Héttorony Kft. 1145. Bp. , Mexikói ut. 50. 11/7. 35-40 %
Holnap Kiadó, 1111. Bp., Zenta ut. 5. 25-65 %

(A kiadványok megrendelhetők: Holikon Kereskedőház,
1054. bp. V., Zoltán ut 12.)

Jelenkor Kiadó, 7621. Pécs, Széchenyi tér 17. 50 %
Képzőművészeti Kiadó, 1148. Bp., Kerepesi ut. 26. 50 %
Könyvesház Kér és Kiadó Kft., 1134. Bp. Váci ut. 19. 50 %
Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1054. Bp., Nagy-Sándor út 6. Pf. 578. 25-50 %
Kultúra Külker. Váll., 1173. Bp., XVII, Határhalom ut. 2.

(Ez a könyvraktár közvetlen címe. Előnyben azok, akik személyesen
keresik fel a címet és készpénzben fizetnek. Raktárvezető:
Szász János.) 75 %

Libri Ker. sé Szolg. Kft., 1051. Bp., Nádor utca 22.
Levélcím: 1364. Bp. Pf. 103. 80 %

Liget Kiadó. 1122., Bp. Gaál J. u. 70. 50 %
Maecenás Könyvkiadó Kft., 1054. Bp. Szemere ut. 21. 30-50 %

A könyvek megrendelhetők: Lord Könyvkereskedelmi Kft.
1139. Bp., Kartács ut. 24-26. 30-50 %

Magvető Könyvkiadó, 1806. Bp., V., Vörösmarty tér 1. 50 %
Medicina Könyvkiadó V., 1054. Bp. V., Beloiannisz ut. 8. 40 %
Múzsák Kiadó, 1139. Bp. Kartács út 24-26. 90 %
Műszaki Könyvkiadó

A könyvek megvásárolhatók, megrendelhetők: Kandó Kálmán Könyvesbolt.
Bp. V., Bajcsy Zs.u. 20. 25-50 %
Ha a vásárlás az eredeti fogyasztói áron számított összege meg-
haladja az 500 Ft-ot, a postaköltséget a kiadó átvállalja!

Orpheusz Kiadó, Kft., 1051. Bp., V., Vörösmarty tér 1. 50 %
Pátria Nyomda RT. 1088. Bp., Szentkirályi ut. 47. 40 %
Püski Kiadó Könyvesháza, 1013. Bp. Krisztina krt. 26. 40 %
Szent István Társulat. Az Apostholi Szentszék Könyvkiadója.

1053. Bp., Kossuth tuca 1. 65 %
Széphalom Könyvmühely, 1068. Bp., Gorkij fasor 38. 40 %
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1134. Bp. XIII., Váci ut. 19. 65 %
Tevan Kiadó, 5600. Békéscsaba, Luther utca 12. 75 %
Ój-Ember-Vigilia Könyvszolgálat, 1364, Bp. Pf. 111. 75 %

Kedves Kollégák! A katalógusban kivételesen valóban értékes művekről van szó.
Arra viszont nincs mód, hogy minden könyvtár számára eljuttassuk a könyvek
címjegyzékét. Viszont a Megyei Könyvtár módszertani osztályán (Szolnok, Ti-
sza A. u. 2.) a könyvtárosok megtekinthetik.

Gregorné Földi Mária
könyvtáros, Megyei Könyvtár
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A városi könyvtárak igazgatói tapasztalták, hogy a Kaptár 10., novemberi
számát több példányban küldtük. Példányszámunk felemelésével az a célunk,hogy
az egyes részlegek (zenei, gyerekkönyvtár, felnőtt olvasószolgálat) munkatár-
sai gyorsabban kapják kézhez lapunkat. Az a kérésünk továbbra is fennáll,hogy
1 példányt a polgármesternek is szíveskedjenek eljuttatni.

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, 280 példányban.
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