
[I. évf. 2. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1993. február

Tisztelt Olvasó! Tisztelt Kolléga!

Az egyesület szervezésében hagyományteremtő Megyei Könyvtári Napok rendezvénysorozatot indítunk
útjára 1993. március 29-én.

A könyvtárhasználókkal (jelenlegi és jövőbeni) szeretnénk találkozni nem hivatalos formában, nem a
mindennapok rutinjával. Másféle könyvtár - olvasó - könyvtáros kapcsolatot is próbálunk meghonosítani.
Vágyunk arra, hogy a települések kulturális arculatának a könyvtárak rendezvényei jellegzetes (az idő múlásával
majd várt) színfoltjai legyenek.

Tudjanak rólunk a polgárok, írjanak, beszéljenek a könyvtárakról... -jöjjenek hozzánk a rászorulók.
Tisztelt szkeptikus sorstársaink! Ne mondjátok, hogy ne álmodozzunk! Az alább következő gondolatok
(Mondok Ildikó tollából valók) jegyében tenni akarunk.

Nagyon reméljük, hogy szakmánk minden képviselője elfogadó, azonosuló módon csatlakozhat e gondola-
tokhoz.

Üdvözlet az Olvasónak!

Ha már kezébe vette a kis füzetet, kérjük, tartson
is velünk az itt fejvázolt szellemi kalandozásban/
ígérjük s reméljük, hogy Ön is megtalálja azt, amit
keres. Köszöntjük!

E füzet egy új, s nagyon bízunk benne, hogy sike-
res és valós igényekre épülő kezdeményezés prog-
ramsorozatának beharangozója, de egyúttal kalauza
is kivan lenni az Ön kezében.

A Magyar Könyvtáros Egyesület Jász-Nagykun
Szolnok megyei szervezete a térség könyvtárainak
támogatásával valóban szeretné üde, tavaszi széllel
fel frissíteni a kulturális életet!

Célunk, hogy legalább erre az egyetlen hétre
reflektorfénybe állítsuk az egyre mostohább sorsú
kis- és nagy könyvtárakat, megyeszerte.

Mi tudjuk, hogy nélkülünk nem élet az Élet; de
ahhoz, hogy ezt mások is elhiggyék, kevés a szó...
Mindannyian érezzük: az Idő szalad, röpül, to-
vaszáll, s mi könnyen lemaradhatunk. Vagy ami még
rosszabb: beragadhatunk.

Nagyon szeretnénk, ha tudnák, mi, könyvtárosok
nem fogunk és nem akarunk hátul ballagni. (Lega-
lábbis mindannyian...) Nem fogunk, mert nekünk
"sajnos"küldetésünk van.

Küldetésünk pedig az, hogy a kultúra követeiként
lehetőséget kínáljunk mindenkinek. Esélyt adjunk az
arra érdemesnek, otthont az erre áhitozónak, szerete-
tet és melegséget a hideglelősen - fagytól és rídeg-
ségtől - összehúzódóknak, s figyelmet a mindenütt
elutasitottaknak is. Azaz: "teret" és "otthont" min-
denkinek. A legnemesebb értelemben.

A mi könyvtárunk mindenki számára egyformán
szabad, mert az emberiség egész története és kultúrá-
ja adja hozzá a rokonszenvesen megingathatatlan

támaszt.
Reméljük, programjainkat elég izgalmasnak és

érdekesnek találja ahhoz, hogy valamelyiken szemé-
lyesen is találkozhassunk!

Kérjük, tiszteljen meg bennünket - s főleg önma-
gát! - ezzel!S bár az édesanyáknak minden gyerme-
kük egyformán kedves, engedje meg, hogy mi külön
is ajánljunk meleg szeretettel két rendezvényt, amely
talán leginkább hivatott kifejezni leghőbb vágyunkat,
az április 1-jére tervezett "nyílt nap "-ot s a Jótékony-
sági balta hét zárórendezvényeként április 2-án.

Talán e két nap leendő történései képesek legin-
kább kifejezni a bennünket ösztönző, mozgató és
éltető szándékot: azt, hogy bizony szolgálólányok
vagyunk mi is, a kultúra "felkenetlen papnői", folyto-
nos reménykedők és reménytvesztők, de a legjavából.

S hogy Önök nélkül csak "zengő ércek" vagy
"pengőcimbalmok"a könyvtárak.

Éljen hát az alkalommal! S most azt is kérdezze
meg, amit talán máskor nem mer, amire talán nem is
gondolt eddig, mindazt, ami a "színfalak" mögött
zajlik.

Fogadja el forró teánkat üljön le velünk beszélgetni,
legyen vendégünk, sőt, társunk e nagy kalandozás-
ban, mellyel a "mindenséget" vágyjuk megragadni. S
ami még ennél is több: szétsugározni.

Őszinte izgalommal köszönti: a

MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete.

1993. február23.
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A MEGYEI KÖNYVTÁRI NAPOK 1993. március 29- ápr. 2-ig
tart. A szervezés bár javában folyik, kész programtervünk
március első hetében lesz.
Rövid vázlatot tudunk közreadni a terveinkről, felsoro-
lásszerűen.

Márc. 29. Fórum a kultúráról. Este: A Híd színpad előadása
Márc. 30. Kiállítás (üzletiinformáció). Vendégünk: a Szemtanú c.

folyóirat szerkesztősége
Márc. 31. Vendégünk: A Lyukasóra szerkesztősége, valamint

SzokolaiSándor és SzokolaiBalázs
ápr. 01. Az olvasók fogadása nem a szokásos módon. Bemutató

gyermekfoglalkozások. Angol nyelvű irodalmi est
ápr. 02. Könyvtáros bál. Rejtvény felnőtteknek és gyerekeknek

Nagyon várjuk minden könyvtár híradását arról, hogy velünk tart-e, ha
igen, mit tervez odahaza. (Március 8-ig telefonon, vagy levélben az
egyesület címére kérjük a jelzéseket. MKE. J-N-Sz- megyei Szervezete)

Előterjesztés Megyei
decemberKözgyűlés 1992.

18-i ülésére

(Az előterjesztés szövegének
első részét az 1993. januári
számunkban közöltük. Alább a
második, majd a márciusi
számban a befejező részt
tesszük közzé.)

3.) Elmaradott és problémás
térségek, települések

Összefoglalóan megállapítható,
hogy a megye 44 települése te-
kinthető valamilyen szempont-
ból hátrányos helyzetűnek (8.
sz. térkép).
Közülük:
- 28 település egyértelműen el-
maradottnak;
-16 település pedig problémás-
nak minősíthető.
Ezek lényegében a térségi szer-
vező központokkal kiegészülve
az alábbi térségi csoportosulá-
sokat alkotják:

1./ összefüggő elmaradott tér-
ségtalálható:
- a Tiszazugban, a Kunszent-
márton és részben Tiszaföldvár
köré szerveződő klasszikus kis-
táj egészein;
- a Közép-Tiszavidéken, egy he-
terogén, határozott központ
nélküli Tiszafüred, Kunhegyes
és Karcag köré szerveződő tér-
ségben.
(E térségekbe a vizsgálatban
nem szereplő Szelevény és Be-
rekfürdő is beletartozik.)

2./ Elmaradott falucsoport ta-

lálható:
- Besenyszög felett, a Tisza jobb
partján;
- Tiszavárkonytól délre.

3./ Halmazszerűen problémás
térség található szigetszerűen
elhelyezkedő elmaradott tele-
pülésekkel:
- Törökszentmiklós körül,
-A Jászság nagyobbik felén.

A megye elmaradott és problé-
más térségei alapvetően a me-
gye-határmenti és belső perifé-
riákon találhatók. Létrejöttük
alapvető okai így összegezhe-
tők:

- a fejlesztés szempontjából év-
tizedekig hátrányos helyzetben
lévő megye periférikus részén,
a város- és iparhiányos térsé-
gekben alakultak ki;
- az esetek többségében ezek a
települések nem tudtak kellő-
képpen beintegrálódni a megye
gazdasági térszerkezetébe;
- a térségek gazdasági alapja
máig a jó, vagy kevésbé jó mi-
nőségű földterület, a hosszabb
ideje súlyos gazdasági feszült-
ségekkel küzdő mezőgazdaság
problémái itt fokozottabb mér-
tékben érvényesülnek;
- az elmúlt évtizedek iparpoli-
tikája, a kisipar, a kisvállalko-
zások elsorvasztása, a mező-
gazdaság szocializálása ezek-
ben a város- és iparhiányos tér-
ségekben hozzájárult a munka-
alkalmak beszűküléséhez;
- az amúgy is szűkös fejlesztési
források csak diszpreferenciá-
kon keresztül tovább csökken-

ve jutottak el ide;
- a közigazgatási, oktatási,
egészségügyi és egyéb területe-
ken végrehajtott körzetesítések
a kisebb településekről kiszorí-
totta a kvalifikáltabb munkae-
rőt, így alacsony a szakképzet-
tek és értelmiségiek aránya;
- a jövedelmi színvonal az
egész megyében elmarad az or-
szágos átlagtól, a hátrányos
helyzetű településeken ez még
jobban kiütközik;
- a perifériára szorulás, a mun-
kaalkalmak minősége, beszűkü-
lése, egysíkúvá válása tömeges
elvándorlása késztette a kép-
zett, aktív korú, vállalkozó
kedvű lakosságot, aminek
egyenes következménye a tele-
pülések életképességének
gyengülése;
- az elmaradott térségek inf-
rastrukturális fejlettsége a me-
gyei átlagtól elmarad, ezek gá-
tolják a gazdasági élet megúju-
lását.
A hátrányos helyzetű települé-
sek elmaradottságának mértéke
a kialakító tényezők sokfélesé-
ge következtében, az eltérő tör-
ténelmi fejlődés és a helyi sajá-
tosságok miatt különböző.
Összefoglalóan megállapítható,
hogy rájuk a településformáló
folyamatok lanyhasága jellem-
ző.
Gazdasági jellegük, település-
hálózati szerepük, térségi kap-
csolataik keveset változtak, ag-
rártársadalmuk is őriz már tra-
dicionális vonásokat. Ez kifeje-
ződik a népesség nagymérvű
fogyásában, a nagyarányú el-
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vándorlásban és fokozatos elö-
regedésében. A települések
többsége csak átlagos, vagy an-
nál alacsonyabb szintű ellátást
tud biztosítani népessége szá-
mára . Alacsony az itt élők jö-
vedelme, iskolázottsága. Foko-
zottan érinti őket a munkanél-
küliség, a szegénység és az
egyéb szociális problémák.
A megye hátrányos helyzetű tér-
ségeinek fő jellemzői általában
az ország hasonló térségeinek
tendenciáit követik. Néhány te-
rületen: a népesség fogyása, el-
vándorlás, szellemi potenciál,
munkanélküliség, jövedelmi vi-
szonyok, ezek kedvezőtleneb-
bek, míg néhány területen: alap-
fokú oktatás szintjei, intézmé-
nyek megléte viszonylag ked-
vezőbbek.
A nemzetgazdasági helyzet
romlásának kihatásai a fejletlen,
egyoldalú, kedvezőtlen adott-
ságú gazdasági bázis miatt e te-
lepüléseken az általánosnál ko-
rábban és nagyobb mértékben
jelentkeztek. Ez meghatározóvá
vált mind a foglalkoztatási,
mind a szociális viszonyok ala-
kulásában.

II. Elmaradott térségek fej-
lődését segítő stratégia

1.) A hátrányos helyzetű térsé-
gek távlati fejlődésének irányai

Az elmaradottság, a hátrányos
helyzet felszámolása jellegzete-
sen hosszútávú stratégiai fel-
adat. A folyamat elindításának
megkezdése a térségek, telepü-
lések helyzeténél fogva azonban
már napjainkban szükséges.

énnek alapelvei a következők:

- A most elmaradottnak minősí-
tett települések jelen állapotá-
nak kialakulása egy hosszabb,
tartós folyamat eredménye,
amelyhez erőteljesen hozzájárult
a megye folyamatos disz prefe-
ráltsága az országos területi po-
litikában, továbbá az, hogy e
térségek nem kaptak megfelelő
hangsúlyt a megyei szabályozás
keretében sem.
- A községek lakossága mindig
sokat tett települése fejleszté-
séért. Alacsony jövedelmének
nagyarányú lekötöttsége miatt
azonban teherviselő képessége
lecsökkent, ezért kiemelkedő

fontosságú jövedelemszerzési
lehetőségének fokozása. Ehhez
munkahelyteremtésre, a helyi
lehetőségek kiaknázására van
szükség, s ez fokozottabb külső
támogatás igényel, s konkrét
helyi és térségi gazdaságfejlesz-
tési elképzeléseket.
- A települések alapellátásának
színvonalas kiépítése szüksé-
ges. Körükben a fenntartás, mű-
ködtetés elsődlegességét diffe-
renciáltabban szükséges értel-
mezni, mivel sokszor az alapve-
tő intézmények is hiányoznak,
illetve elavultak, ezért itt a fej-
lesztés prioritása is indokolt.
- Az elmaradott települések
helyzetében hátrányosító ténye-
zőként jelentkeztek a felülről
vezérelt centralizációs folyama-
tok, amelyek a szellemi poten-
ciál leépülését eredményezték.
Ezért az oktatás fejlődése
kulcskérdés e térségekben.
- Az érintett települések fejlő-
désének elősegítése érdekében
szükséges a fejlett vonzásköz-
pontokkal való korszerű kap-
csolat kiépítése. A szabályozá-
soknak jobban a meglévő és
hagyományos települési, térségi
kapcsolatrendszerre kell ala-
poznia s e téren növelni kell a
települések mozgásterét. Az
elmaradottság felszámolásában
a városok, vonzásközpontok és
térségeik együttműködés- meg-
határozó tényező kell, hogy le-
gyen.
- A mai körülmények között
csak a helyi, megyei és közpon-
ti elképzelések, erőforrások
összehangolásával lehet az elő-
relépést elérni. Ezért a megyei
segítés további korszerűsítése
olyan eszközrendszer kialakí-
tására irányulhat, amely előse-
gíti, támogatja fejlődésüket.
Mindenhol át kell tekinteni a
felzárkóztatás helyi feladatait
is, s meg kell teremteni a vég-
rehajtásukhoz szükséges helyi
eszközöket.
- A program fejlődése (fejlesz-
tés) fő vonalait tartalmazza ke-
retjelleggel, rögzített időhori-
zont nélkül. Számottevőbb ér-
zékelhető változások csak fo-
lyamatos, következetes, koor-
dinált tevékenység nyomán az
ezredforduló után jelentkez-
hetnek.
A hátrányos helyzet felszámolá-
sára irányuló távlati stratégia
legfőbb elemei a következők:
a., A települések népességmeg-

tartó és eltartó képességét a
fejlesztés és szervezés módsze-
reinek sokirányú felhasználásá-
val, komplexen' kell erősíteni.
Kapcsolatrendszerük egymás-
sal, illetve a megyei és a szom-
szédos megyei térségi szervező
központokkal erősítendő,
b., A gazdasági, megélhetési le-
hetőségek javításával kell az el-
vándorlás mérséklésére töre-
kedni, biztosítva a távlati önfej-
lődés feltételeit,
c, A települések infrastruktúrá-
ját, ellátó rendszereit úgy szük-
séges kifejleszteni, hogy az ez-
redforduló körül lehetőleg
megközelítsék a megye közsé-
geinek átlagát. Az e téren ki-
alakítandó célok és megoldási
módozatok feleljenek meg a he-
lyi társadalom sajátos szükség-
leteinek.
d., A kitűzött fejlesztési célokat
a lehető legszélesebb társadal-
mi gazdasági összefogással dif-
ferenciáltan szükséges megva-
lósítani. Ehhez folyamatosan fel
kell tárni és koordinálni a le-
hetséges megoldási módok
mind szélesebb körét.
Az elmaradott települések cso-
portjának belső eltérései, a tér-
ségi sajátosságok léténél fogva
indokolt megjelölni a stratégia-
ilag kiemelt különböző terüle-
teket. A hátrányos helyzet újra-
termelődésének csökkenése,
illetve folyamatos felszámolása
jellegzetesen hosszútávú konk-
rét időhorizonttal nem behatá-
rolható feladat. Ezért a fejlődés
(fejlesztés) alábbi időbeni sáv-
jai határozhatók meg:

a., a '90-es évek végéig:

- lehetőleg el kell érni a telepü-
lések általános infrastrukturális
színvonalának közelítését a
megye községeinek átlagához;
- határozott, célprogramokon
alapuló intézkedésekkel ér-
demben szükséges fejleszteni a
települések többségének és kö-
zeli vonzásközpontoknak gaz-
dasági bázisát, ezen keresztül a
lakosság jövedelemszerzési le-
hetőségeit, ehhez szükséges az
ott élők műveltségi színvonalá-
nak és szakmakultúrájának
gyorsított fejlesztése;
b., az ezredforduló körül és
után:
- legfontosabb feladatként az
elért eredmények megőrzése
vagy viszonylagos stabilitás ki-
alakítása jelentkezik.
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Az elmaradott települések kö-
rében a legtartósabb és legálta-
lánosabb feladat az infrastruk-
túra fejlesztése. Ezen belül a
termelő infrastruktúra és lérsé-
gi kapcsolatok fejlődésének
közlekedési és hírközlési felté-
telei kaphatnak nagyobb súlyt
az évtized végéig, míg a lakos-
sági infrastruktúrát általános-
ságban folyamatosan szükséges
fejleszteni. Ez utóbbi elemei
közül az alapfokú szociális ellá-
tás és a közműhálózat fejleszté-
se végig kiemelt feladatként
kezelendő, míg a többi terüle-
ten a közeljövőben a szintentar-
tást, az épületállomány korsze-
rűsítését indokol: előtérbe he-
lyezni.

A gazdasági potenciál nagyobb
ütemű fejlesztése kistérségi jel-
leggel a '90-es évek meghatáro-
zó feladata. Az évtized végéig
döntően bizonyos helyi foglal-
koztatási gondok enyhítése cé-
lozható. A jövedelemszerzési
lehetőségek tartós javítása a he-
lyi adottságokra alapozva kép-
zelhető csak el. Ehhez ezeket fel
kell tárni, hasznosításukat in-
tézményesíteni szükséges.

A települési funkciók és meglé-
vő intézményhálózat bővülése

nem valószínűsíthető, kivéve
néhány települést. A középfokú
ellátás fokozatos decentralizá-
lása csak részben érinti e tele-
püléskört. Ezért a funkciók
megőrzésére és az intézmény-
hálózat színvonalának korsze-
rűsítésére indokolt hangsúlyt
helyezni.

A térségi kapcsolatok és a terü-
leti munkamegosztásban betöl-
tött szereptartás folyamatos
erősítése szükséges. Ez össze-
függ mind a gazdasági bázis,
mind az infrastruktúra fejlődési
ütemével, tovább az együttmű-
ködési hajlandóság alakulásá-
val, a megye "húzó" települései-
nek fejlődési irányával.
Mai helyzetük ismeretében fo-
lyamatos kiemelt figyelem és
speciális támogatás szükséges a
tiszazugi, illetve a Közép-
Tiszavidéki településekre. Ezek
többségét infrastruktúra szem-
pontjából differenciáltan fej-
leszteni szükséges, míg gazda-
sági bázisukat térségi jelleggel
lehet megerősíteni. Mindkét
térségben kiemelkedő fontos-
ságú a foglalkoztatási gondok
kezelése. A Tiszazugban a ha-
gyományos, kistermelésen ala-
puló mezőgazdasági kultúrák
fejlesztése, míg a másik térség-

ben az idegenforgalomra épülő
komplex fejlesztés lehet a fejlő-
dés fő iránya. A térségi együtt
fejlesztés meghatározó fontos-
ságú. A jászsági és Törökszent-
miklós körüli településhalmaz
és a két elmaradott falucsoport
fejlesztése alapvetően eltérő jel-
legű és arányú feladatokat igé-
nyel. Távlati fejlődésükben
meghatározó a közeli városok-
kal való széleskörű együttmű-
ködés. Várhatóan az ezredfor-
duló körül sikeresen stabilizá-
lódhat fejlődésük. Ezeknél el-
sősorban a termelő infrastruk-
túra kiemelt fejlesztése a fel-
adat.
Az elmaradott települések né-
pességmegtartó és eltartó ké-
pessége végül is az elvándorlás
csökkenésében, megállapításá-
ban fog tükröződni. Korszerke-
zetüknél fogva a lakosság szá-
ma távlatilag is csökken.

(Folytatása következik)

Vélekedés a Kaptárról

Örömmel fogadtuk egy évvel ezelőtt az újság indu-
lását. Abban az időben elég érzékenyen érintett
bennünket a Könyvtáros című folyóirat haldoklása.
Igaz, hogy a Kaptár "csak" a megye könyvtárainak a
híradója, de ez is több, mintha sehol nem publikál-
hatnánk a gondjainkról, eredményeinkről, arról,
ami foglalkoztat bennünket. Úgy érzem, azokból a
gondokból, küszködésekből, amelyek évek óta fe-
nyegetik létünket, presztízsünket, keveset mutat a
lap. Biztos vagyok abban, hogy valamennyi kollé-
gám (különösen a kistelepülések könyvtárosai) na-
ponta harcot vív könyvtára működőképességének
megőrzéséért. Állandóan új ötleteken törjük a fe-
jünket, honnan lehetne még erre vagy arra pénzt
előteremteni.
Szeretnék olvasni polgármesterek, önkormányzati
képviselők, olvasók, könyvtárhasználók tollából
cikkeket arról, hogy mi az, amit ők várnak a telepü-
lésükön működő könyvtártól? Mivel segítik a
könyvtárosaik munkáját? Mennyire ismerik azt a
háttérmunkát, ami ahhoz kell, hogy jól működjön a
könyvtár?
Szeretném, ha világosan kiderülne egy-egy ilyen
beszélgetésből, hogy ha a könyvtáros nem jól végzi
a munkáját, akkor nem a könyvtárat kell bezárni.
Olyan cikkeket szeretnék olvasni, ami arról tanús-
kodik könyvtárosoknak, fenntartóknak és olvasók-

nak egyaránt, hogy csak azokért szállunk ringbe,
akik maguk is mindent megtesznek a sikeres mun-
ka érdekében.
Tudom, hogy ezeket nagyon nehéz megfogalmazni
anélkül, hogy meg ne sértsük vele a másik felet.
Mégis úgy érzem: azoknak a nevében meg kell
tenni, akik szívvel-lélekkel teszik a dolgukat.

Kovács Zsuzsanna
könyvtárvezető, Zagyvarékas

Könyvajánlat

A Pécs Megyei Jogú Város Városi Könyvtára
figyelmünkbe ajánlja Dr. Varga István Vagyon és
önkormányzat, avagy hogyan jutnak vagyonukhoz
az önkormányzatok c. kézikönyvét.

A könyv szerzője évtizedek óta közigazgatási
szakember, aki az önkormányzati vagyontörvény
előkészítésében és a megyei vagyonátadó bizottsá-
gok felkészítésében is részt vett. Kötetében számba
veszi azokat a módokat, amelyekkel az önkor-
mányzatok vagyonukhoz juthatnak, továbbá közli a
vagyonszerzéssel kapcsolatos legfontosabb hatá-
lyos jogszabályokat is.
Akötetára250.-Ft
Megrendelhető: PETRUS Bt

7617 Pécs, Pf. 46.
Felvilágosítás, információ a 72-21-110 telefonszá-
mon (dr. Vargáné Partos Katalin).



TUDNIVALÓK

A Magyar Közlöny 1993. 10. számában végre napvilágot látott "A művelődési és közoktatási miniszter
2/1993.(I.30.)MKM rendelete az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesí-
tési és egyéb feltételekről" szóló rendelet. Alábbiakban a rendelet bevezető szövegét, ezt követően csak a
"Könyvtári munkakörök" c. fejezetet közöljük

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 61 $-ának (2) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1-$
A kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket, továbbá az egyes

munkakörök betöltéséhez kapcsolódó többletkövetelményeket a rendelet melléklete tartalmazza..

2 . $

(2)... főiskolai végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a
tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint az oktatási miniszter
2/1976. (IX. 14.) OM rendelete alapján szerzett képzettséget.

Könyvtárosi munkakörök

főkönyvtáros F, E egyetemi könyvtárosi vagy egyetemi végzettség és munka- 5 éves szakmai
körének megfelelő tudományos fokozat vagy szakvizsga [a gyakorlat
17/1990.(XII.20.) MKM rendelet szerinti szakinformatikus,
könyvtár informatikus, zenei könyvtáros, gyermekkönyvtá-
ros, tájékoztató könyvtáros, könyvtári rendszerszervező,
tárgyi és formai feldolgozó, bibliográfus} (E)

,E,D egyetemi (E) vagy főiskolai végzettség (D) könyvtárosi
végzettség (D) és szakmailag elismert tudományos tevé-
kenység

egyetemi (E) vagy főiskolai (D) könyvtárosi végzettség
vagy egyetemi, főiskolai végzettség és munkakörének meg-
felelő szakvizsga [a 17/1990. (XII.20.) MKM rendelet sze-
rinti szakinformatikus, könyvtárinformatikus, zenei könyv-
táros, gyermekkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros, könyvtá-
ri rendszerszervező, tárgyi és formai feldolgozó, bibliográ-
fus, tanítóképző szakkollégiumi könyvtáros]

tudományos kutató

könyvtáros F,E,D

segédkönyvtáros C, B 2,5 éves könyvtárosi szaktanfolyam, könyvtárosasszisztens
szakvizsga (C), könyvtárkezelői tanfolyam (B)

könyvtári szakin-
formatikus

F, E, D egyetemi szakinformatikus vagy egyetemi (E), főiskolai
(D)végzettség és könyvtárinformatikus szakvizsga

könyvtári rendszer- F, E, D egyetemi (E) vagy főiskolai (D) végzettség és könyvtári
szervező rendszerszervező szakvizsga

zenei könyvtáros F. E, D egyetemi (E) vagy főiskolai (D) végzettség és zenei könyv-
táros szakvizsga

gyermekkönyvtáros F, E, D egyetemi (E) vagy főiskolai (D) könyvtárosi végzettség
vagy egyetemi, főiskolai végzettség és munkakörnek megfe-
lelő szakvizsga (szakinformatikus, könyvtárinformatikus,
zenei könyvtáros, gyermekkönyvtáros, tájékoztató könyvtá-
ros, könyvtári rendszerszervező tárgyi és formai feldolgo-
zó, bibliográfus)
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tájékoztató könyv-
táros

könyvtárosasszisz-
tens

könyvtárkezelő
raktáros

raktáros

könyvtári fotós

zajtáros, kottatáros,
dokumentátor, saj-
tóarchiváló

könyv- és papírres-
taurátor

F, E, D egyetemi (E) vagy főiskolai (D) könyvtárosi végzettség vagy
egyetemi, főiskolai végzettség és munkakörnek megfelelő
szakvizsga (szakinformatikus, könyvtárinformatikus, zenei
könyvtáros, gyermekkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros,
könyvtári rendszerszervező tárgyi és formai feldolgozó,
bibliográfus)

C középiskolai végzettség és könyvtári asszisztensi vizsga

középiskolai végzettség és 200 órás könyvtárkezelői tanfo-
lyam, gimnáziumi könyvtárkezelői fakultáció (B)

B könyvtári raktárosi vizsga (B)

E, D, B a munkakör jellegének megfelelő egyetemi (E) vagy főisko-
lai (D) vagy középfokú (B) képesítés

B középiskolai végzettség és szakvizsga (B)

F, E, C, felsőfokú oktatási intézmény restaurátor szakán szerzett
B felsőfokú restaurátor szakképesítés (E), 2,5 éves papír- és

könyvrestaurátor szakképesítés (C), könyv- és papírrestau-
rátor szakmunkásvizsga (B)

Az Érdek és Érték (a Közgyűjteményi és Közmű-
velődési Dolgozók Szakszervezetének információs
lapja) 1993. január-februári (1-2. sz.) száma nélkü-
lözhetetlen segédanyagot közöl a közgyűjtemények
és közművelődési intézmények kollektív szervező-
désének elkészítéséhez. Számos, a közalkalmazotti
jogviszonnyal összefüggő kérdést a hatályos mun-
kajogi törvények kizárólag a kollektív szerződéssel
történő szabályozás körébe utalnak.

Az intézményekben működő KKDSZ alapszerve-
zetek titkárai, a KKDSZ csoportok bizalmijai írás-
ban kezdeményezzék a munkáltatónál a meglévő
kollektív szerződés módosítását, illetőleg új meg-
kötését (ha nem volt eddig). Ez elsősorban a
munkáltató számára sürgető feladat, hiszen a Kjt.
1992. júl. 1-jei hatályba lépésével minden korábbi
szabályzat végjehajthatatlanná vált.

Mivel az Érdek és Érték fent említett száma 36
oldal terjedelmű, s a Megyei Könyvtár birtokában is
csak 1-2 példány van, nem áll módunkban eljuttatni
mindehová. Ezért azt javasoljuk, hogy rendeljék
meg a kiadónál (KKDSZ Titkárság, 1088 Budapest,
Puskin u. 4. Tel.: 138-2648, 118-8900).

A Megyei Könyvtár új telefax száma: 421-806.
Telefonszámaink egyelőre változatlanok: 341-333
(igazgató, titkárság, feldolgozó osztály, felnőtt ol-
vasószolgálat, helyismeret); 371-322 (módszertan,
gyerekkönyvtár, zenei részleg); 370-519 (könyvkö-
tészet) .

Az 1992-ben megjelent könyvtári szabvány

MSZ 3424-12:1992 Bibliográfiai leírás. Időszaki
kiadványokban megjelent
részdokumentumok

MSZ ISO 3166:1992 Országnevek kódjai

MSZ ISO 2789:1992 Nemzetközi könyvtárstatisz-
tika

MSZ ISO 4217:1992 A valuták és az elkülönített
pénzalapok jelölésének kód-
jai

Az Új Könyvek 1993. 4. számában olvashatjuk: a
Nyomtatványbolt február l-jétől a Kódex Könyváru-
ház épületébe költözött. Címe: 1054 Budapest,
Honvéd u. 5. Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 204.

1993. évi könyvtári szabványosítási terv

MSZ ISO 2108 Könyvek nemzetközi azonosí-
tószáma

MSZ 3421-1 Bibliográfiai leírás. Könyvek
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Költészet napja, 1993.

Az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár, az Érdi
Újság és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
országos rajzpályázatot hirdet. A pályázaton a 20.
század második felében élt és élő magyar költők
verseinek illusztrálásával vehetnek részt, 10-14 éves
tanulók.

A pályaműveket A/3-as méretben, kasírozva kér-
jük elkészíteni. Az illusztrált verset, címét a költő
nevével együtt kérjük mellékelni. A legszebb alko-
tásokból kiállítást rendezünk.

Egy pályázó maximum két művel szerepelhet. A
beérkezett alkotások a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár tulajdonába kerülnek.

A pályázat díjazása: fődíj a VÁNDORSERLEG,
amelyet az I. helyezett diák iskolája őrizhet két
esztendeig. A pályázó a vándorserleg kicsinyített
mását kapja. A további helyezettek értékes tárgy- és
könyvjutalomban, oklevélben részesülnek. A pálya-
művek beérkezési határideje: 1993. március 17.

A gyermekalkotásokat a következő címre kérjük
eljuttatni: Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára 2030, Érd, Hivatalnok u. 14.

Eredményhirdetés, kiállítás: 1993. április 17-én,
szombaton 14 h-kor a NAPHÁZ GALÉRIÁBAN (Érd,
Sárdu. 35.)

A díjat nyert pályázókat levélben értesítjük. Eh-
hez kérjük a pályázók alábbi adatait: lakcím, iskolá-
ja neve, címe, osztálya, felkészítő tanára nevét.
Amennyiben rajz-tagozatos iskolába jár úgy kérjük,
azt is jelezze.

A rajzpályázat az 1992; évi közművelődési pá-
lyázat kuratóriuma és az Érd városáért Alapítvány
anyagi támogatásával kerül megrendezésre.

Díjak mindhárom témakörben: I. díj 10.000. Ft,
II. díj 7000 Ft, III. díj 5000 Ft.
A legjobb írásokat közzétesszük. ..

Pályázat a magyar kultúráért

A több éve meghirdetett Magyar kultúra napja
(január 22. , a Himnusz keletkezésének dátuma)
nem vált részévé az iskolai nevelőmunkának, mivel
erről az igen fontos alkalomról a tanintézetek ke-
véssé tudnak. Ezért az OKSZI - a Kölcsey Körrel
karöltve - pályázatot hirdet a Kultúra napjának
méltó megünneplésére. A javaslatot a jelenlévők
hasznosnak tartották, és elfogadták.

Pályázati címek: 1. Mit jelent számomra a ma-
gyar kultúra? 2. Hogyan terveztük és éltük meg a
Magyar kuitúra napját? (osztályunkban, szakkö-
rünkben, klubunkban, iskolánkban stb.) 3. Első
kulturális élményeim iskolámban (elsősként az al-
só- vagy a középfokon).

A fenti témakörök egyikének kidolgozásával
pályázhat minden általános és középiskolai tanuló.
A pályázat terjedelme 3-10 gépelt (vagy olvasható
kézírással írt) oldal. Beküldési határidő: 1993.
március 15. Eredményhirdetés: 1993. május utolsó
hete. Cím: Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda
("Magyar kultúra napja") 1054 Budapest, Báthory u.
10. Lem. 113.

Nyaralás falun, tanyán címmel

pályázatot hirdet fiataloknak a Magyar Falusi-
Tanyasi Vendégfogadók Szövetsége. Céljuk, a falusi
turizmus népszerűsítése 6-18 éves fiatalok körében.
Minden faluban, tanyán van élmény s felfedezni va-
ló e témakörben.

A pályázat témaköre:
"Minden faluban, tanyán van élmény, s felfedez-

ni való".
Az "A" kategória témája: "Várlak a falunkba,

tanyánkba nyaralni". Ezt elsősorban a falun, tanyán
élő gyerekek számára hirdették meg. A feladat egy
képzelt, de még jobb, ha egy igazi barátnak levelet
írsz, amelyben leírod, hogy miért érdemes nálatok
tölteni a vakációt, vagy a hétvégét. A tanyán, a falu-
ban, a kertben milyen virágok, fák, növények ta-
lálhatók, milyen háziállatok vannak. A pályázók
megírhatják, hogy milyen lehetőség van kirándulá-
sokra, sétákra, kerékpártúrákra, milyen népi szoká-
sokkal, régi mesterségekkel ismerkedhet meg az,
aki odalátogat.

Pályázhatnak persze városi gyerekek is, akik
esetleg falun, tanyán élő nagyszülők, rokonok kör-
nyezetéről írnak saját élményeik alapján. Akik ezt a
levelet valóban létező barátjuknak, vagy ismerő-
süknek postázzák, azok a pályázaton külön juta-
lompontot kapnak.

Áz "A" kategóriára írt pályázat beküldési határi-
deje: 1993. március 15.

A "B" kategória témája: "Falun, tanyán nyaral-
tam". Ebben személyes élményeket várnak olyan
gyerekektől, akik idehaza vagy külföldön tanyán,
farmon, falun nyaraltak, üdültek. Szeretnénk tudni,
mi az, ami nagy hatással volt rájuk, amiért szívesen
mennek falura máskor is.

A "B" pályázat beküldési határideje: 1993. szep-
tember30.

Mindkét kategóriában plusz jutalompontot kap-
nak azok, akik olyan érdekességekről írnak, ame-
lyek az útikönyvekben nem szerepelnek. A leírá-
sokhoz - a színesebb illusztrálás érdekében - cél-
szerű rajzot, fotót esetleg újságkivágásokat mellé-
kelni.

A legjobb pályázatok szerzői között az alábbi
díjakat sorsoljuk íci:

Az "A" kategóriában: 1. díj: 2 fő 5 napos külföldi
jutalomút,

' 2. díj: 4 fő falusi, tanyai pihe-
nés (2 éjszaka)

A "B" kategóriában: 4 fő falusi, tanyai üdülése (2
éjszaka)

A jutalmak utazási költségeket nem tartalmaz-
nak.

A pályázatokat a Magyar Falusi és Tanyai Ven-
dégszövetség címére várjuk: 1360Budapest, Pf.9. A
borítékra írják rá: "Nyaralás falun, tanyán".
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A Szakszervezetek Pest Megyei Könyvtára érte-
síti a honismereti egyesületek vezetőit, a könyvtára-
kat és az érdeklődőket, hogy a Honismereti Börze
megkezdte működését. Szeretnék felkutatni a
könyvesbolti forgalomban nem árusított kiadvá-
nyokat, azokat begyűjteni, rendelőlistán közzétenni
és árusítani.

Várják a települések jelzéseit a megjelent honis-
mereti típusú kiadványokról, a kiadó cég (intéz-
mény) pontos címével.

A börzébe bekerülő kiadványok megvásárolha-
tók lesznek a következő címen: Szakszervezetek
Pest Megyei Könyvtára. 1075 Budapest, Dózsa Gy.
u. 68. Tel.: 1221-670

- Vártemplomi kalendárium (1993.) Szerk. Ga-
csári Kiss Sándor. Kiad. a Szolnok-Vár Főplébánia.
Szolnok, 1993. 125 p.

- Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár évkönyve 7. Szerk. Botka János. Szolnok,
1992. 321 p.

A mű beszerzését minden könyvtárnak javasol-
juk, de külön is felhívjuk Tiszaörs figyelmét, mivel
a kötetben - Botka János tollából - 23 oldalas ta-
nulmány olvasható a település címeréről.

H Í R E K

AJÁNLÁS

A közelmúltban megjelent helyismereti mű-
vek:

- Gacsári Kiss Sándor: Szolnok-Vár Főplébánia
és vártemplom története. Kiad. a Szolnok-Vár Ró-
mai Katolikus Egyházközség. Szolnok, 1990. 117 p.

- A karcagi Gábor Áron Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollégiuma évkönyve az
1991-92. tanévről. Szerk. Zsadányi Erzsébet. Kar-
cag, 1992. 92 p.

- Karcagi kincses kalendárium 1993. Szerk. Je-
néi Gyula. Karcag, 1992. 256 p.

- Kunhegyesi nagykun kalendárium 1993. Szerk.
Szabó Lajos. Kiad. a Kunhegyes Városi Önkormány-
zat. Kunhegyes, 1992.191 p.

- Kunszentmárton. Várostérkép utca- és intéz-
ményjegyzékkel, a város történetével. Kiad. a Városi
Művelődési Központ. Kunszentmárton, 1992.

- Nagyalföldi kalendárium 1993. Fel. szerk.
Tiszai Lajos. Szolnok, 1992. 201 p.

- Szolnoki mozaik. írta Kaposvári Gyula. Szerk.
Kardos Tamás, Varga Ferenc: Kiad. a Fotograppe
Vállalkozási Szolgáltató és Kiadó Kft. Szolnok,
(1993?) 32 pl.

Rendhagyó kis kötet, amely a Tiszának és a vá-
ros tiszaparti részének múltját és jelenét mutatja be
korabeli fényképekkel. Illetve: magában a kötetben
csupán néhány felvétel szerepel, van viszont 250
képhely, ahová a külön megvásárolható fénykép-
matricákat a tulajdonos maga ragaszthatja be a
megfelelő helyekre. A szerkesztők szándéka az,
hogy további kötetekben - hasonló módon - a város
egészét bemutassák.

- Tiszazugi kalendárium 1993. Szerk. biz.: Józsa
László, Herczeg László, Hevesi Ferenc, Kovács Já-
nos, Pusztai Gabriella. Kiad. a Kunszentmárton vá-
ros és a tiszazugi községek önkormányzata. Kun-
szentmárton, (1992?) 145 p.

Kisúji hírek

A kisújszállási Városi Könyvtár március 31-énn
költészet napi versmondó versenyt szervez általá-
nos iskolás tanulók számára. Az Arany János és Pe-
tőfi Sándor verseit előadó gyerekek könyvjutalom-
banrészesülnek.

Arany irodalmi estet szervez március 11-én a
kisújszállási könyvtár, ahol Bánffy György művészt,
országgyűlési képviselőt, az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének elnökét látják vendégül.

Az est után tervezik az Anyanyelvápolók Szövet-
sége helyi csoportjának megalakulását.

Helytörténeti írásbeli vetélkedőt rendez a
könyvtár középiskolások számára. A vetélkedőhöz
a feladatlapokat és a szükséges irodalmat a könyv-
tár szolgáltatja. A márciusban zajló eseményt egy
felnőtteknek és középiskolásoknak szervezett sza-
valóverseny és eredményhirdetés zárja.

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, 280 példányban.
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