
II. évf. 5. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1993. május

2 0 ÉVES A SZOLNOKI VÁROSI KÖNYVTÁR

Ha történeti visszapillantással kezdjük a megemlékezést, akkor a háború előtti évekig kell visszanéznünk.
Könyvtárunk névadója, Hild Viktor volt az, aki már 1913-ban írott tanulmányában szorgalmazta, hogy Múzeum
és Könyvtár létesüljön Szolnok városban. Azt írja, hogy a munkálatokat nem kell addig halasztani, amíg a
kultúrpalota felépül, "periculum in mora! (késlekedésben a veszély). Nem, a kultúrpalota máig nem épült fel.
Hild Viktor hagyatékából viszont Dr. Balogh Béla gimnázumi tdnár diákjai segítségével létrehozta a szolnoki
Könyvtár és Múzeum Egyesületet, amelynek közreműködésével 1934-ben megnyílt Szolnok város Közkönyvtára
és Múzeuma.

Ebből a gyűjteményből később megyei intézmény, intézmények lettek, még a városi fiókkönyvtárakat is a
megyei könyvtár működtette. 1960-tól fokozatosan nő a Városi Tanács anyagi felelősségvállalása könyvtári
téren, míg 1973-ban létrehozza a Városi Központi Könyvtárat a városi fiókkönyvtári hálózat irányítására.

Ennek éppen 20 éve.
Az intézmény a Vöröscsillag útról a Jászi Ferenc útra, majd a Széchenyi Körútra költözött. Hild Viktor álma.

a "kultúrpalota" azóta sem épült fel, de a könyvtárosok mindig úgy dolgoztak itt, hogy tudták és Dobó Istvánnal
vallották: "a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében." A gyűjtemény elhelyezésének mostoha
körülményeit szakmai hozzáértéssel, lelkesedéssel, emberséggel pótolták. Ez a könyvtár mindig olvasócentrikus
volt. Olvasó, könyvtáros személyes kapcsolatban állt egymással. Talán a lakótelepi környezet tette, de a
könyvtár mindig sok gyermeket vonzott s vonz a mai napig. A felnőttek is otthonosan mozognak a könyvtá-
runkban, a tanuláshoz, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz való könyvek mellé személyes odafigyelést, "jó szót" is
igyekszünk adni.

Fiókkönyvtáraink (jelenleg 9 működik) a város peremkerületeit hálózzák be, ahol kedves, lelkes fiókkönyv-
tárosaink várják az olvasókat.

A könyvtárunk igyekszik korszerű szolgáltatásokat bevezetni telefax, számítógép segítségével. A fenntartó
városi önkormányzatunk a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jó gazdaként biztosítja a működésünk
anyagi fedezetét. A dokumentumbeszerzésre fordítható összeget - mint a könyvtári munka lapját - az előző évi 1
millió Ft-hoz képest 1.5 millióra emelte.
A legfontosabbnak most is a "vár védőinek a lelkét" tartom. Az olvasókért dolgozó könyvtárost és más beosztá-
sú segítő társakat, azt a csapatot, amelyik kész az új ismeretek befogadására, továbbítására, a könyvtári gyűjte-
mény élővé tételére, és az írástudó felelősségével és alázatával végzett munkára.

A jubileum alkalmából június 11-én 15 órakor emlékülést tartunk a könyvtárban, vendégeink
lesznek:

DR. LENGYEL GYÖRGYI városunk alpolgármestere
DÓRA JOZSEFNÉ a könyvtárunk ny. igazgatónője
KAPOSVÁRI GYULA ny. múzeumigazgató
SZURMAY ERNŐ ny. könyvtárigazgató

Erre az emlékülésre meghívtunk minden régi dolgozót, akinek a címét fel tudtuk kutatni, s várjuk mindazokat
akik cselekvőén segítik, segítették az intézményünk munkáját, s akik szívesen ünnepelnek velünk.

A kollégák nevében:

Lászlóné Nagy Ilona
a Hild Viktor Városi Könyvtár

igazgatója
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BEMUTATJUK

két újdonsült városunk könyvtárait

VAN KÖNYVTÁR JÁSZFÉNYSZARUN?

Mostanában a szokásosnál is sűrűbben járnak-kelnek újságírók, riporterek szülőfalumban. Történt valami?
Igen.
Jászfényszaru január elsejétől a városi cím viselésére jogosult. Hogy mivel érdemelte ki, arról rendre beszá-

moltak a lapok. Á városavató ünnepség apropójából pedig igazán országszerte ismertté vált a Jászság negyedik
városának neve.. A sajtó munkatársai azóta is mind több és több információt gyűjtenek be s tárnak a nyilvánosság
elé városunkról: településfejlesztésről, gazdasági életről, egészségügyről - no meg szellemi kultúránkról.

Csak könyvtárunkról nem jelenik meg sehol egy árva riport, szlogenre fordítva: se hang, se kép rólunk.
Kivétel a Kaptár ezen legfrissebb száma. Ebben is csak azért, mert felkértek, írjak már végre valamit magunkról.

Félek, kár a papírért. Mert belátom, hosszú évek óta semmi szenzációs dolgot nem csinálunk. (Bizonyára
ezért nem vagyunk 'jó téma" Jászfényszaru városban az idelátogatóknak.) Szóval nincsenek országos hírű
rendezvényeink, nemzetközi kapcsolataink. Nincs klubunk programmal, munkanaplóval (egyszer majdnem lett,
de a helyi adottságok úgy hozták, mégse...). Nincs olvasókörünk, csupán széles körből érkező olvasóink vannak:
gyerekek, kamaszok, főiskolások, nyugdíjasok. Az sem volt új a nap alatt, hogy néhány évig - Jászfényszarun
könyvesbolt nem lévén - könyveket árultunk. S hogy miért szerveztünk nyelvtanfolyamokat? Rém egyszerű a
válasz: a iászfényszarui emberek idegen nyelvet akartak tanulni - nem Hatvanban, hanem Jászfényszarun. Olykor
- csak úgy lazán - "összehozunk" egy-két ismeretterjesztő előadást, könyvheti pódium-műsort és nagytakarítást.
Jászfényszaruiakkal írjuk, szerkesztjük, terjesztjük a helyi lapot. Van tévénk, videónk, magnónk, villanyírógé-
pünk, fénymásolónk és 40 fiókos katalógusszekrényünk. Ez utóbbit néhány könyvespolc és szőnyegek stb. társa-
ságában a Művelődési Háztól kaptuk ajándékba a rendszerváltás előtt. Vannak fényképezőgépeink és besoro-
latlan katalóguscéduláink. Helytörténeti fotóink is szépen gyűlnek, gyűlnek... Gondolom, az sem kizárólag a mi
specialitásunk, hogy nem építünk küszöböket magunk köré, nyitott ajtónk nyitott mindenki előtt. Irodánk
viszont tényleg extra: százhatvan négyzetméter. Eddig még senki sem vette észre, mert rettentő jól álcázzuk:
raktár, olvasóterem, zeneszoba, társalgó, de itt zajlik a kölcsönzés, a feldolgozó munka stb. Ja, és folyton
művháznak hívnak minket, tekintve, hogy egy épületben vagyunk.

Panaszra nincs okunk. Velünk méltányos az önkormányzat, olvasóink is támogatják lakóhelyük könyvtárát
ajándékkönyveikkel, pénzükkel. E tiszteletre méltó gesztust ezúton is köszönjük. Szakmai képzettségünk az
előírásnak megfelelő. A takarításban is komoly jártasságra tettünk szert, nem ismerjük azonban a kazánfűtés
mesterfogásait. Pedig nagyon fontos lenne tudnunk, hogyan kell fűteni, ha van szén, s reggelente hány órakor
keli begyújtani ahhoz, hogy ne +11 "C-ban didergő könyvtárosok szolgálják ki a jászfényszarui Városi
Könyvtárba betérő olvasókat.

(Persze lehet, hogy nincs is könyvtár Jászfényszarun, s csak én álmodom, hogy ez a munkahelyem, több mint
25 éve. Mi lesz ha egyszer felébredek?)

Sugár Istvánné
könyvtárvezető, Jászfényszaru

ÖNÁLLÓ ISKOLAI ÉS GYEREKKÖNYVTÁR JÁSZFÉNYSZARUN

A gyermekkönyvtár 1972 óta működik az iskolában 125 m2-en, egy szakképzett, könyvtárossal. Az 1983.
évtől kettős funkciójú Iskolai és Gyermekkönyvtárként látja el feladatát.

Az 1992/93-as tanévben iskolánkban Speciális Szakiskola első évfolyama indult, és így a könyvtár feladata
is bővült.

540 általános és 30 szakiskolás kezdte meg a tanévet.
1992. december 31-én a könyvtár állománya 14668 könyvből és 266 hangzó dokumentumból állt.
Az állománygyarapításra fordított összeg 103.849 Ft volt.
A beiratkozott olvasók száma 524, ebből 55 felnőtt.

A forgalom alakulása:

14 éves és fiatalabb
14 éven felüli
Összesen:

látogató

14 927
486

15413

kölcsönző

5 348
367

5 715

köles.kötet

13 251
1927

15 178
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A rendezvények száma: 411.
9 orvosi előadás volt a 6.- 7.- 8. osztályos tanulók számára. Előadó dr. Kocsis András gyermekorvos volt.

(AIDS és egyéb felvilágosító egészségügyi előadás, filmvetítéssel egybekötve). 59 könyv- és könyvtárhasználati
óra 1-8. osztályoknak. 26 napközis foglalkozás, 36 klubfoglalkozás volt. A teremhiány és a könyvtár jó felsze-
reltsége miatt az idegen nyelvi órák nagy részét is itt tartják.

Eszközökben jól ellátott a könyvtárunk. A színes televízió, lemezjátszó, diavetítő és rádiómagnó mellett a
tanulást és oktatást segítik a jászsági ÁFESZ-től kapott videomagnó, a Takarékszövetkezettől kapott Commodo-
re 64-es számítógép és az Orion VII. Gyes által ajándékozott parabola antenna. Videó-anyagunk 200 filmből áll,
melynek nagy része ismeretterjesztő film, kötelező és ajánlott olvasmányok filmfeldolgozása, rajzfilmek, angol
és német nyelvkazetták, komolyzene, egyéb gyermekfilmek. Van már helyi eseményeket megörökítő kazettánk
is!

A könyvtár központi gyűjteményén kívül az adott szaktárgynak megfelelő letétet helyeztünk el a szaktanter-
mekben és az óvodákban. Heti 42 órás munkaidőben 32 órás nyitva tartással segíti a könyvtár a-tanulók és a
pedagógusok munkáját.

Délelőttönként szinte állandóan foglalt a könyvtár: tanítási vagy könyvtárhasználati órák zajlanak. A délutá-
ni nyitva tartási időben klubfoglalkozás, napközis foglalkozás (filmvetítés v. könyvtári foglalkozás), szakkör.
csoportos látogatás, kölcsönzés és az olvasókkal való egyéni foglalkozás játszik fő szerepet.

A tanulóknak nagy segítséget jelent a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, a tananyagtanuláshoz az
önműveléshez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez a könyvtár közelsége.

A levelezős tanulmányi versenyekre a könyvtár segítsége nélkül szinte lehetetlen lenne a felkészülés. A
nyelvoktatáshoz pedig rendkívül jó könyv-, hang- és videoanyaggal rendelkezünk, amit helyben használhatnak.

A napközis és óvodás csoportok havonta, kéthetente keresik fel a könyvtárat és ismerkednek a könyvekkel, a
könyvtárral.

Az 1988-tól működő Móra Könyvklub munkájába is bekapcsolódott könyvtárunk. Az első évben 60, később
40 fővel. Ez a tevékenység igen sok szervező munkát igényelt.

Tavaly óta a diákönkormányzattal közösen FIRKÁ(L)SZ néven suli újságot indítottunk. A kezdeti lelkesedés
után kicsit döcögve készül, de amikor 100 példányban végre megjelenik, egyetlen szünet alatt elfogy. Informá-
ciókat ad az iskola életéről, annak minden területéről. Könyvismertetéseket, rejtvényeket, a gyerekek által írt
verseket, történeteket, rajzokat, riportokat, vicceket, közöl.

Az alsótagozatban dolgozó innovációs csoport munkájában (tankönyvírás) is tevékenyen részt vesz a
könyvtár

A Petőfi Művelődési Házzal és a színjátszó csoportokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki. Próbáiknak, filmvetí-
téseiknek és egyéb rendezvényeiknek helyet adunk. Helyi és országos rendezvényeik szervező munkájába
mindig bekapcsolódunk (anyaggyűjtés, fénymásolás stb.).

Az elkövetkező években a belső munkára kell nagyobb súlyt fektetni, mert a túlzsúfolt programok és felada-
tok miatt itt hiányosságok vannak. Úgy érzem azonban, hogy most, amikor a gyerekeket vissza kell csábítani az
olvasáshoz, a könyv szeretetéhez és a könyvtár használatához, még több színvonalas és vonzó programot kell
szervezni számukra.

Berze Lászlóné
Jászfényszaru, Iskolai és Gyerekkönyvtár

A TISZAFÖLDVÁRI VÁROSI KÖNYVIÁRRÓL

1993. január l-jétől Tiszaföldvár ismét város! - és ezzel mi is Városi Könyvtár lettünk. Sokat töprengtem, mit
is lehetne ez alkalomból írni. Mint a film kockái, úgy peregtek a múlt eseménye: a szemem előtt. Ez a múlt nem
olyan régi, hiszen csak 1976. óta dolgozom a könyvtárban. Azóta az intézmény "nagy utat" tett meg.

Ez az út időben és térben egyaránt értendő. Sokat vándoroltunk egyik helyről a másikra, mivel az épületek
nem bírták el a tudomány súlyát, és rendszerint megrepedeztek, életveszélyessé váltak. Emlékszem még tűze-
setre is, meg arra is, hogy a könyveket egyenként tisztítottuk meg a rárakódott koromtól. A könyvtár akkor volt
a legmélyebb ponton, amikor egy volt iskolai tanteremben húzta meg magát. Volt olyan tél, hogy a könyvtárban
10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, részben a rossz kályha, részben a "kiválóan szellőző" ablakok miatt.

A legfájdalmasabb viszont az volt, hogy több ezer kötet könyv dobozokban várta, hogy Csipkerózsika álmá-
ból felébresszék.

Jelenlegi helyünkre még mint nagyközségi könyvtár költöztünk, 1990 nyarán. Hatalmas munka volt,
nemcsak fizikailag, idegileg is, de megérte. A felnőtt és gyerekrészleg ismét egy épületbe került, aminek a
jelenlegi anyagi és személyi feltételek mellett csak örülni tudunk.

Könyvtárunk állománya 1992. december 31-én 59 047 kötet.
Beiratkozott olvasó: 1614 fő
Látogatók száma: 11963 fő

ebből kölcsönző: 9567 fő
kölcsönzött kötet: 34403 könyvtári egység

Periodikumok száma: 72 db
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Nyitva tartási órák száma hetenként: 36 óra
Álllománygyarapítássra ford. összeg: 253 580 Ft

Könyvtárunk felnőtt és gyermekrészlegből, egy fiókkönyvtárból és három letéti egységből áll.
Pályázatok útján jutottunk az utóbbi években színes tévéhez, videóhoz és hangosító berendezésekhez. Az

1992-es évben pályázaton nyert 60 000 Ft-on pedig videokazettákat szeretnénk vásárolni, és ezzel kívánjuk
beindítani egy videó kiub működését.

Megkezdtük kiselejtezett könyveink árusítását is, amit folyamatosan szeretnénk végezni. Olvasóink nagy
örömmel fogadták ezt az új tevékenységünket. Az ezzel járó munkát a kölcsönzést lebonyolító könyvtáros látja
el.

Új szolgáltatásként bevezettük folyóirataink, napilapjaink kölcsönzését. Tapasztalatunk szerint sok olvasót
nyertünk így a könyvtár szamára.

Az első negyedévben sikerült átköltöztetni a dobozolt könyveinket saját raktárunkba, melyeket eddig egy
iskolai tanteremben tűitek meg. A polcokat a helyi városgazdálkodási csoport emberei beszerelték. így a munka
beindulásának elvileg semmi akadálya nincs.

Meg kell szabadulnunk a selejtes könyvektől, újságoktól, ezután kiszabadítani és használhatóvá tenni a
dobozolt könyveket.

Mindezt könnyű leírni de nagyon fáradságos és felelősségteljes munka lesz végrehajtani. Azt már most
látjuk, hogy a polcfolyóméter nem elég a tömérdek könyv elhelyezéséhez, így már közben szelektálnunk kell. A
kevésbé kérésen, a több példányos művek így is dobozban maradnak.

Nem élünk nagy lábon, nincsenek kiemelkedő rendezvényeink. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az olva-
sc megkapja azt a könyvet, amit éppen keres. És valljuk be, ez nem kevés. Magában foglalja a rendelési,
feldolgozói munkát, az olvasó készséges, szakszerű kiszolgálását.

Szeretnénk városi könyvtárként is "olvasó ember" központú könyvtár lenni. Szeretnénk, ha az emberek
továbbra is ugyanolyan bizalommal fordulnának hozzánk, mint eddig, és szívesen látogatnák könyvtárunkat.
Fontosnak tartjuk a gyerekek könyvtárba szoktatását, olvasásra nevelését. Ennek érdekében könyvtárhasználati
órákat, irodalmi vetélkedőket, egyéb foglalkozásokat tartunk. Szívesen tartunk videovetítéseket is, mivel egy-
egy ilyen alkalommal az a gyerek is bejön, akinek egyébként nem jutna eszébe... Jó, hogy a két könyvtár egy
épületen van. mert így a korábbi gyakorlattól eltérően kevesebb gyerek morzsolódik le, miután kinőtte a
gyermekrészleget. Ilyenkor egyszerűen átvezetjük a "felnőttbe". A gyerekek nagyon büszkék, hogy ők már a
felnőttek könyvtárába járhatnak.

Az idén a várossá nyilvánítás napjára városi rajzpályázatot hirdettünk általános iskolás gyerekek számára.
Reméljük, sokan érdeklődnek majd iránta.

Ennyit bemutatkozásként, rólunk. Úgy gondolom, a mai Magyarországon minden közművelődési könyvtár
Hasonlóképpen él és dolgozik. Vannak gondok, tervek és vannak eredmények is, apró örömök, melyek erőt
adnak a következő napokhoz, évekhez.

Némethné Fodor Ilona
Tiszaföldvár, Városi Könyvtár

UTAZÓ FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK

A szolnoki vonzáskörzet községi könyvtáraiban doigozó koJJégák ismerik elsősorban a Megyei Könyvtár és
az egyesüiet közös szolgáitatását.

A Kaptár e számától kezdve megyeszerte figyelmébe ajánljuk azoknak a könyvtáraknak, ahol nincs
gyermekkönyvtáros.

A szolgáltatás lényege, hogy megyénk legjobb gyermekkönyirárosai a legkülöntélébb témákban vállalják
gyermekfoglalkozások tartását. fPi: Kézikönyvhasználat, tananyaghoz kapcsolódó, zenei, népművészeti témájú
foglalkozások, de a gyerekek aktív résztvételére számító manuális foglakozások is.J

A szolgáltatás ingyenes.
Októbertói májusig vehető igénybe, településenként ha vi egy alkalommal.
A Kaptár adta lehetőséget kihasználva szándékunkban áll a következő számokban közzétenni foglalkozások

vázlatos leírásac.
Talán ötletet merítenek, talán bátorítást kapnak kollégák gyerekeknek szóló könyves rendezvények

lebonyolításához, vagy kémek egy-egy foglalkozást.
Gyeimekkönyitárosoktól pedig várjuk a felajánlásokat, rövid forgatókönyveket!
Alább a Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosaink máris választható foglalkozás-terveit mutatjuk be.
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I-

1. Szigligeti Ede: Liliomfi - kötelező olvasmány feldolgozása 8. osztályosoknak
- a vándorszínészetről
- szellemi totó Szigligeti életéről, munkásságáról
- "félreértések vígjátéka"
- a szereplők jellemzése, felismerése tárgyak segítségével
- kortársak
- a drámaiság felismerése Beethoven V. "Sors" szimfóniájában.

2. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. köt.olvasmány feldolgozása 7. osztályosoknak
Előkészítő, kedvcsináló foglalkozás;
- a történelmi kor bemutatása
- a romantika, a realizmus fogalmának tisztázása
- kortársak vélekedése Jókairól
- véleményalkotás Jókairól az eddig ismert művek alapján
- a regény forrása

Tananyagfeldolgozó foglalkozás;
- keresztmetszet Jókai életéről és munkásságáról
- a mű cselekménye (előkészítés, kibontás, megoldás)
- címválasztás
- igaz - hamis állítások
- kakukktojás

3. Jókai: Az aranyember c. művének (kötelező olvasmány) feldolgozása 8. osztályosoknak
- irodalmi totó Jókai életéről és munkásságáról
- címváltozatok gyűjtése
- a mű mondanivalója a főhős megfogalmazásában
- szerkezete (ellentétek)
- műfaji meghatározás
- mondanivaló, a szereplők jellemének összefüggése

4. Gárdonyi Géza, a meseíró bemutatása 3. osztályosoknak
- Gárdonyi életéről
- növények és állatok mint főszereplők Gárdonyi meséiben
- növények és állatok a valóságban, Gárdonyi felfedezései

5. Négy vándor - négy évszak - alsósoknak
- minden évszak sokoldalú feldolgozása a képzőművészetben, az irodalomban, zenében.

Almási Gizella
Megyei Könyvtár

II.

1. Növények és állatok a művészeti alkotásokban (zene, kép, vers). Elsősorban alsósoknak a Madarak és fák
napja alkalmából

2. A magyar nyelv hete keretében nyelvi vetélkedő tartása 5-6. osztályosoknak (esetleg beszámoló a Verseghy
nyelvművelő versenyek történetéről).

3. Irodalmi kalandozás a Tisza-parton. Igény szerint alsósoknak vagy felsősöknek. Versek, irodalmi szemelvé-
nyek és zene segítségével "szűkebb hazánk" megismertetése.

4. Rákóczi élete és a szabadságharc. Történelmi óra 4. osztályosoknak mondákkal, zenével, művelődéstörténeti
háttérrel.

5. Márc. 15. 3-4. osztályosoknak.
Kokárda készítés.

1. Madarak és fák napja

Növények és állatok a művészeti alkotásokban (zene, kép, vers). Elsősorban alsósoknak.
- az újjáéledő hagyomány eredete
- Hermann Ottó
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- a természet és a környezet védelme mindenki ügye
- új tavaszi ünnep kell!
- hogyan viszonyultak a művészek ezekhez a kérdésekhez? Ez is tükröződik műveikben.

Reprodukciók: Szemerkényi A.: Élet a falun c. kötetében.
Brueghel, Cézanne, Chagall, Gauguin képei

Zene: Kaláka: Nálatok laknak-e állatok?
Prokofjev: Péter és a farkas
Saint-Saéns: Az állatok farsangja
Musszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei
Bartók: Tücsöklakodalom

Irodalom: Fekete István műveiből szemelvények
Zelk Zoltán, Weöres Sándor versei állatokról
TóthÁ.: Erdő, A fa
Vajda J.: Nádas tavon

2. A magyar nyelv hete keretében
Nyelvi vetélkedő tartása 5-6. osztályosoknak (esetleg beszámoló a Verseghy nyelvművelő versenyek történeté-
ről).

- Ez nem ünnep, hisz nem kampányszerűen, hanem mindig oda kell figyelnünnk anyanyelvünk tisztaságára.
- Cél ''csak" az lehet, hogy mindannyiunknak ösztönzést adjon arra, hogy minden nyelvi megnyilatkozá-

sunkban törekedjünk nemzeti nyelvünk gazdagságának, szépségének felfedezésére és megőrzésére.
- A Verseghy nyelvművelő verseny hagyományai, története, lebonyolítása.
- Vetélkedő kiscsoportokban.
Az anyagot a Verseghy nyelvművelő füzetek 1-2-3. számaitól állítom össze.

3. Irodalmi kalandozás a Tisza-parton.
Igény szerint alsósoknak vagy felsősöknek. Versek, irodalmi szemelvények segítségével "szűkebb hazánk"

megismertetése.
- Térkép a Tiszántúlról, ül. a Tiszatájról Tokajtól Szolnokig, Szolnoktól Szegedig.
Petőfi: A Tisza, Juhász Gy.: Tiszai csönd.
Tiszabercel. Bessenyei György
Tjszacsécse:Móricz Zsigmond: Eletem regénye
Tokaj. Balassi Bálint, Bessenyi György
Tunyogmatolcs. Itt ált a "faluvégén kurta kocsma". (Petőfi: Falu végén kurta kocsma).
Magyar: Szabolcs-Sz. megyei község, Szatmárcseke közelében. A község határában egy tölgyfa alatt írta

Petőfi a Tisza c. versét, ahol a Túr belefolyik a Tiszába.
Szeged. Juhász Gyula, Tömörkény István, Móra Ferenc, József Attila, Radnóti Miklós
Szentes. Bajza József
SzoJnok. Verseghy Ferenc

4. Rákóczi élete és a szabadságharc
Történelmi összefoglaló óra 4. osztályosoknak mondákkal, zenével, művelődéstörténeti háttérrel.

- időszalagon a múltba
- történelmi körülmények
- Rákóczi családi vonatkozások
- kurucok - labancok
- szabadságharc
- kuruc versek, dalok - lemezről
- öltözködés, viselet - képek
- hadtörténet, fegyverzet - képek

Videó: Orsi: ATenkes kapitánya (részlet)

5. Március 15. alsósoknak
- manuális: kokárda készítés
kellék: nemzetiszín szalag, tű, cérna

- forradalom és szabadságharc
előzmények a magyar történelemben - fogalom magyarázat

- a márciusi ifjak szerepe
- a nap eseményei
- lemezről: Kossuth nóták

Nemzetőrdal
- kokárda: a szó értelmezése, eredete

a foglalkozás végén 3 fajta kokárda készítése.

Lustyiklstvánné
Megyei Könyvtár
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III.

1. Mesés-zenés János vitéz alsó tagozatosoknak
- a mese műfaji sajátosságai
- Petőfi Sándor: János vitéz c. művének meseszerű feldolgozása
- Kacsóh Pongrác: János vitéz c. daljátékából részletek meghallgatása
- a szereplők jelmezének megtervezése a zene hallgatása közben

2. Ismerkedés a húsvéti fegyházi és világi) népszokásokkal 1-4. osztályosoknak
- locsolkodó versek tanulása
- origámi - húsvéti kosárka hajtogatása

- vagy kosárka ragasztása

3. Manuális foglalkozás gyermeknapra 1-4- osztályosoknak.
- Gyermeknapi origámi (különböző növények, állatok, tárgyak hajtogatása)

4. "Női a dér, álom jár"... 1-4. osztályosoknak
- A karácsonyi ünnnepkör feldolgozása: Mikulás, Luca, Karácsony, Szilveszter, Vízkereszt
- ismerkedés a népszokásokkal
- az ünnepek vallási hátterének feltárása
- ide kapcsolódó versek, mesék, dalok meghallgatása, közös előadása
- időponttól függően mikulások, karácsonyfadíszek készítése

5. Üveghegyen innen és túl 3-4. osztályosoknak
Magyar népmesék Illyés Gyula gyűjtéséből
- a népmesék sajátosságai
- néhány meséjének játékos feldolgozása (zanza,szereplők felismerése,mesecímek összekeverése,kakukktojás;
-jelmezkészítés
- mesedramatizálás

Munkácsiné Szabó Katalin
Megyei Könyvtár

ANGYALOK SZÁLLTAK KÖZIBÉNK?!...

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete 1993.
április 30. napján 17 órai kezdettel műsoros estét adott a jászberényi Pro Humanitate Klub tagjai részére a
Városi Könyvtár helyiségében. Az előadás szervezésében oroszlánrésze volt dr. Baranyi Imréné Miks Mária
megyei titkárnak.

Az előadást a kölcsönös szívélyes köszöntés után Seprőssy Cárán György, a Jászsági Baráti Kör titkára
nyitotta meg, ismertetve az "Oda a fényhez" című vak és gyengénlátó költők és írók antológiáját.

Majd kezdetét vette a tulajdonképpeni műsor, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium I. osztályos diákjai és
Palotás Tibor közreműködésével. A diákok és Palotás Tibor a fentebb említett könyvből novellákat és verseket
adtak elő - itt kell utalnom a cikkem címére...

Az előadás hatása alatt lelki szemeink megnyíltak, látókká váltunk. Ajászolbeli Kis Jézusról szóló hitben és
szeretetben erősített meg bennünket.

A szigeti kaland vak leánya és orvosának tragédiába torkolló története lélekben megrendített, és eszünkbe
juttatta szomorú sorsunkat. De volt vidámabb, szívet-ielket gyönyörködtető előadás is, a Fanni csikó novella.

Az előadásokat Palásti Tibor harmonikával festette alá, ami még hangulatosabbá tette azokat. Végül ő is több
részt adott elő a tőle már megszokott, kiváló tolmácsolásban.

A diákok a lélekben gazdag, intenzív felkészítő munkát Kondor Erika tanárnőnek köszönhetik. Mi is hálás
köszönetünket nyilvánítjuk. Sok ilyen emberszeretetre nevelő és a magyar irodalmat ilyen fokon megszerettető
pedagógusra volna szüksége édes hazánknak.

Deo gratias! Hálánk és köszönetünk mindenkinek, aki ezt az élményekben gazdag, szívet-ielket gyönyör-
ködtető és sorsunkon enyhítő előadást nyújtotta nekünk.

Sándor Gyula
a Pro Humanitate Klub vezetője
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TUDNIVALÓK

További lassú visszaesés, illetve gyors hanyatlás

A közművelődési könyvtárak 1992. évi fontosabb adatai
ÖNKORMÁNYZATI

A könyvtárak száma
Könyvtári állomány (egység)
Kölcsönzött állomány (egység)
Beiratkozott olvasók
Könyvtári látogatók
Állománygyarapítás (Ft)
Könyvtári dolgozók száma
A főfoglalkozású dolgozók száma

MUNKAHELYI
A könyvtárak száma
Könyvtári állomány
Kölcsönzött állomány
Beiratkozott olvasók
Könyvtári látogatók
Állománygyarapítás (Ft)
Könyvtári dolgozók száma
A főfoglakozású dolgozók száma

(Könyvtári Levelező/lap, 1993. 4. sz. 2.1.)

40
35
1
16
225

9
5

2
26

992
978
463
644
646

371
764
300
095
525

1991

4008
183
684
019
266
957
8085
3330

2577
387
281
611
495
070

2158
399

41
36
1
16
322

8
4

1
24

315
633
417
807
350

308
851
228
704
486

1992

3870
785
705
685
561
502
7874
3286

1978
666
128
323
101
162

1925
325

%-ban

- 3,5
+ 0,8
+ 1,8
- 3,1
+ 1,0
+30,0
- 2,7
- 1,4

-23,2
-11,4
-15,9
-24,1
-18,7
- 7,7
-10,8
-18,5

Szakmai nap
aközalkalmazotti

törvény
végrehajtásáról

Zalainé Kovács Éva kamarai el-
nökasszony megnyitó szavai után a
válaszadás jogát először Soron
László kapta meg. O azokat a kér-
déseket emelte ki, amelyek a képe-
sítéssel, a besorolásokkal, a könyv-
tárigazgatói állások megpályázá-
sával függtek össze.

Hangsúlyozta, hogy a közal-
kalmazotti törvény ugyan újdonság
szakmánk életében, de nem derült
égből villámcsapásként érkezett,
hanem voltak előzményei. Ilyenek
az 1962., 1964, 1989. évi szabá-
lyozások és az 1990/17-es képesí-
tési rendelet - ezek nagy hányadát
a könyvtárak a kérdések tanúsága
szerint nem tartották be. így adód-
hat az a kérdés, hogy a könyvtár-
ban dolgozó szakembereknek
kell-e könyvtárosi képesítés, vagy -
elsősorban a szakkönyvtárakban -
fontosabb egy tudományterület
alaposabb ismerete. Mi fogadható

el másod-, harmad- stb. diplomá-
nak? - Itt a helyes elv az, hogy nem
az oklevelek száma, hanem a meg-
szerzett és az adott könyvtárakban
hasznosítható szakmai képesítés
szerint kell besorolni. A közműve-
lődési könyvtárakban általánosan
elfogadható kettős képzettségnek
a könyvtáros-népművelő, illetve a
könyvtáros és egy tanári szak pá-
rosítása. Könyvtárosnak kell beso-
rolni a felsőfokú végzettséggel
rendelkező informatikusokat is.
Ám például egy orvosi szakkönyv-
tárban nem minősíthető másoddip-
lomának a magyar szak, de az
egészségügyi főiskolai végzettség
igen. Olyan kérdések is elhangzot-
tak, hogy például az önkormányza-
tok könyvtári intézményeinek ve-
zetői az iskolaigazgatókhoz hason-
lóan miért nem minősülnek fel-
sőbb vezetőnek? A válasz szerint
iskola minden településen van, s a
könyvtári rendszer tarkább, mint
az iskolarendszer. Például gon-
dolni kell az országos és a tudo-
mányos könyvtárak főigazgatóinak
és főmunkatársainak, főosztály- és
osztályvezetőinek besorolásával is.

B.F.

(Könyvtári Levelező/lap, 1993. 4.

sz. 7.1.)

Rendkívüli levelező
tagozat

Szombathelyen

A Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola könyvtár-informatika
tanszéke a Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium adta alkalmi le-
hetőség alapján rendkívüli levele-
ző képzést hirdet a könyvtárosként
már legalább 2 éve és legkevesebb
heti 330 órában felsőfokú szak-
képzettséget igénylő munkakörben
dolgozó, arra alkalmas érettségi-
zettek számára, akik az előírt
szakképesítéssel nem rendelkez-
nek.

A képzés 4 éves, egyszakos, tar-
talma és követelményei azonosak a
nappali tagozat 1992-ben beveze-
tett könyvtár-informatikai tanter-
vével.

Államvizsgára a szigorlatokat
teljesítő, szakdolgozatot készítő és
azt beadó, valamint középfokú
nyelvvizsgával rendelkező hallga-
tó bocsátható - ez utóbbira egyéni-
leg kell felkészülni.

A jelentkezőt munkahelye java-
solja és vállalja, hogy félévenként
hatszor a konzultációkon és szük-
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ség szerint a vizsgákon való rész-
vételt lehetővé teszi. (Jelentkezési
lapot és a 900 Ft felvételi díj befi-
zetéséhez csekket a BDTF tanul-
mányi osztályától lehet kérni!)

A felvételi sorrendet a szokásos
középiskolából hozott pontszámok
duplázása és a többletpontszámok
- valamint a felvételi beszélgetés -
alapján állapítják meg. Többlet-
pont jár: minden betöltött könyv-

tárosi szolgálati évért l-l középis-
kolai könyvtári fakultációért egy-
szer, illetve nyelvenként az alapfo-
kú, valamint a középfokú "A" vagy
"B" nyelvvizsgáért 2-2; középfokú
"C", illetve felsőfokú "A" vagy "B"
nyelvvizsgáért 4-4; végül "C"
nyelvvizsgáért 8-8 pont.

A képzés minimum 15 (de lega-
lább 90 pontot elért!) maximum
30 fő esetén indul. (Ha többen

felelnek meg, előfelvételre kerül-
het sor.) A tandíjat/költséghozzá-
járulást a levelező képzésben
résztvevők számára mindenkor ér-
vényes módon állapítja meg a főis-
kola.

Jelentkezési határidő: 1993.
május 31. Cím: BDTF Könyvtár-
informatikai Tanszék, 9701 Szom-
bathely, Pf. 170. (Beküldendők az
1993. évi Felsőoktatási tájékoztató
ban előírt okmányok.)

(Könyvtári Levelező/lap, 1993.

PÁLYAZATOK

Az Országépítő Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet

Az Alapítvány 1988-ban jött létre Szent István
halálának 950. évfordulójára

és Kós Károly szellemi örökségének ápolására.
Célja: azoknak a törekvéseknek a támogatása,

amelyek a nemzetzettudatot erősítik, hozzájárulnak a
reális magyarságkép kialakításához, a nemzeti- és
helyi hagyományokat gondozzák, és a jövőt építik.

Kiemelten támogatni kívánja a kisebb
helyi közösségek ilyen jellegű működését.
A pályázaton részt vehetnek az általánosan
megfogalmazott célokat magukénak valló
és gyakorló, már szerveződő közösségek

és egyének egyaránt.
Az Alapítvány különösen támogatja:

- a magyar történelem valósághű felvilágosító
jellegű bemutatását,

- adott területi egység vagy közösség múltjának és
sorsának feltárását,

- a közműveltség nemzeti hagyományainak
ápolását,

- a felvilágosító és összefogást erősítő
tömörülések, főleg helyi közösségek működését.

A pályázat nyitott a helytörténet, történelem,
irodalom, a különböző építő-, képző-, ipar- és

népművészetek, a nép- és nemzeti kultúrát
művelő, terjesztő alkotások számára.
Pályázatokat elsősorban megkezdett

szerveződésekre és cselekvésekre lehet
benyújtani, függetlenül attól, hogy azok

országhatáron belül vagy kívül történnek.
Az Alapítvány csak írásos pályázatokat fogad el,

legfeljebb olyan terjedelemben, amely
az elbíráláshoz feltétlenül szükséges és amelyhez
a felhasználásról szóló költségvetést mellékelni

kell. Figyelembe véve az Alapítvány által
kiosztható összeget, 200 ezer forintot meghaladó

igényű pályázatot ne nyújtsanak be.
A pályázat mellékletét képezi a Pályázati Adatlap,

amely az Alapítványtól szerezhető be.
A kuratórium a pénz felhasználását a helyszínen

ellenőrizheti, egyidejűleg szakemberei a pályázatok
megvalósítása során - kérésre - tanácsaikkal

közreműködhetnek.
A pályázatok benyújtási határideje:

1993. június 30.
A pályázatokat a kuratórium augusztus 31 -ig

elbírálja, és szeptember hónapban

az összeget kiutalja.
A pályázat küldendő:

Országépítő Alapítvány, Király Márta titkár
Budapest, 1092 Ferenc krt. 14. Telefon: 1170-442

Az Örökség Alapítvány
pályázatot

hirdet 6-18 éves, a világ bármely részén élő,
magyarul író-olvasó gyermekek számára.

A szűkebb - helyi -, vagy tágabb környezet tisztelete,
szeretete, az iránta érzett felelősség épp olyan része

kel! legyen a kultúrának, mint az anyanyelv, a
történelmi értékek vagy a népművészééi

hagyományok, ezért épp olyan felelősséggel kell e
tudatosságot ápolnunk és fejlesztenüünk. Erre
gondolva hirdeti meg pályázatát az Örökség

Alapítvány.
A szerkesztőség címére (1085 Budapest, Blaha Lujza

tér 3.) várjuk a környezetvédelmi témájú
gyermekrajzokat és grafikákat, lírai és prózai alkotá-

sokat, történelmi példákat és hagyományokat
felelevenítő rövid munkákat, de akár
tudományos-fantasztikus írásokat is.

Kérjük a pontos, olvasható név, cím, életkor
feltüntetését.

A legsikerültebb munkákból az Örökség Alapítvány
magyar nyelvű környezetvédelmi fali- és zsebnaptárt

szándékszik kiadni 1994-re.
Beküldési határidő: 1993. szeptember 1.

PÁLYÁZAT

Nagy Miklós születésének 100. évfodulójára
a szeghalmi Péter .András Gimnázium

méltóképpen kíván tisztelegni
első igazgatója emléke előtt.

A centenáriumi ünnepségsorozatának része a
középiskolás korosztály számára kiírt pályázat
érteKelése, díjazása. Szeretnénk, ha a pályázat a

pedagógusi munka fontosságára, az igazi
pedagógus egyéniségek elismerésére irányítaná a

figyelmet.
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Pályázati c/meJc:
- Első tanítóm

- Találkozásom a TANÁRRAL
- Milyennek képzelem az igazi pedagógust;

-Egy tanárom...
- Vallomások...

- Egy kiemelkedő pedagógus pályarajza
A fenti témakörök valamelyikének kidolgozásával

pályázhat minden középiskolai tanuló.
A pályázat terjedelme 5-10 gépelt oldal.

A jeligés pályamunkák beküldési határideje
1993. október 31.

A Péter András Alapíttvány díjazza a legjobb
munkákat (15 ezer Ft, 10 ezer Ft, 5 ezer Ft és

könyvjutalmak.)
Cím: Péter András Gimnázium

5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.

Tisztelt kultúrát szerető és támogató
zagyvarékasi és rékasról elszármazott

Polgárok!

Tudatjuk Önökkel, hogy megalakítottuk a ZAGY-
VARÉKASI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR VÉDEGYLETE elne-
vezésű társadalmi szervezetünket, melyet cégbírósági
nyilvántartásba vettek.

Célunk: a könyvtár adta lehetőségek kihasználásá-
val a községben folyó kulturális élet kiszélesítése
minden korosztály számára.

Tervünkben irodalmi rendezvények, előadások,
könyv- és eszközállomány bővítése szerepelnek. Ezek
megvalósításához szerény alapítványi alaptőkével
rendelkezünk. Várjuk védegyletünk tagjai sorába
mindazokat, akik egyetértenek céljainkkal.

Anyagi segítségnyújtás esetén a felajánlott összeg -
az APEH határozata alapján - adóalap csökkentő
tényezőnek minősül.

A csekkszámla kezelője az Újszász és Vidéke Kör-
zeti Takarékszövetkezet Kirendeltsége Zagyvarékas,
száma: 459-98362-13.

Cím: Községi Könyvtár
Zagyvarékas, Fekete L. u. 1.

Lám, igyis Jehetf - a szerk.

Pályázati felhívás

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma pályázatot
hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,

néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési értékeit
gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi
személyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló

törekvéseikhez, kezdeményezéseikhez anyagi
támogatást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak,

törekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a
pályázó

az anyagi támogatást kéri;
- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét,
ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet,
továbbá a kért támogatás felhasználásának részletes

tervezetét;
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát,

továbbá
azt a bankszámlaszámot

(a pénzintézet megnevezésével),
ahová a megítélt összeget kéri, a számlatulajdonos

nevének feltüntetéséve!;
- két ajánló véleményét a pályázatról.

Apályázatok benyújtási határideje: 1993. július 31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapest 114, Pf. 367.

Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
közzéteszi az általa alapított

"Jászságért* díj
második alkalommal történő kiírását.

E díjat az a szemelv nyerheti el életműve
elismeréseként,

aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj összege: 75.000.- Ft.
A díjazandó személyére részletes indoklással

javaslatot
kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi

személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje:

1993. július 31.

A Jászok Egyesülete és "A Jászságért" Alapítvány
ezévben is folytatja a jász művelődéstörténet és törté-
nelem maradandó értékeit közreadó Könyvkiadói te-

vékenységét. Az eddig kiadott hasonmás művekhez
előfizetők ezrei jutottak jelentős árkedvezménnyel, és

örökítették meg évszázadokra saját nevüket vagy a
megajándékozni kívánt személy nevét.

Az idén Palugyay Imre becses kézikönyvét: A Jász-
Kún Kerületek... leírása című művet adják közre. Ára:
1200 Ft.

PALUGYAY IMRE. JÁSZ-KUN KERÜLETEK S KÜLSŐ
SZOLNOK VÁRMEGYE LEÍRÁSA

A 450 oldalas, diszkiadású mű egészvászonkötés-
ben, gazdag aranyozással jelenik meg 1993. novem-
berében, "A Jászságéit" Alapítvány támogatásával.

Palugyay Imre (Mád, 1818. október 6. - Kispalugya,
1876. december 7.) statisztikus, jogtörténész, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Pest vár-
megye alispánja, 1854-ben Pesten tette közzé sokéves
munkájának eredményét. Ez a könyv a valamikori
hármaskerületre vonatkozó egyik legfontosabb for-
rásmunka mindmáig. A településeket egyenként sorra
véve, tüzetesen ismerteti a városok és falvak történel-
mi, gazdasági adatait.

A Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság vala-
mennyi lakóhelyét (a pusztákat is) egyenként tárgyal-
ja, többek között áttekintve a népesség, a birtokviszo-
nyok, az adóügy, az egyházügy és az oktatás kérdését.

A könyvet két színes térkép, egy nagyméretű címe-
res rézmetszet melléklet és szövegközti címerek gaz-
dagítják.
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H Í R E K

...Abádszalókról

Április 19-én rendhagyó irodalomóra volt a könyv-
tárban. Kun János előadóművész "A XIX. század köl-
tői" c. összeállítását hallgathatták meg a 7. osztályos
tanulók.

Április 28-án a Magyar nyelv hete alkalmából szavaló-
verseny volt a könyvtárban, melyen 52 felsőtagozatos

versmondó mutatkozott be nagy-nagy felkészültséggel
és igen szép eredménnyel. Az értékes könyvjutalmak-

hoz hozzájárult a Polgármesteri Hivatal, valamint a
Szabadidős Egyesület is, melyeket ezúton is megkö-

szönnek az abádszalóki Könyvtárosok.

... Jászberényből

A "Héttörzs Alapítványon" 20 000 Ft-ot nyert a
könyvtár videogyűjteményének gyarapítására. Az
öszegen gyermek- és ismeretterjesztő filmeket szeret-
nének vásárolni..

Április 30-án a szolnoki Varga Katalin Gimnázium
irodalmi színpada az "Oda a fényhez" vak és gyengén-
látó költők és írók antológiáját mutatta be. Á könyv
ismertetését és utána a beszélgetést elsősorban a Va-
kok és Gyengénlátók jászberényi klubjának rendez-
ték. Minden kollégának ajánlom a színvonalas műsort.

*
Április 21-én a Bercsényi úti általános iskola vers-

mondó versenyt rendezett a könyvtárban. Az ismeret-
terjesztő eszköztárban már a harmadik alkalommal
rendezték meg ezt a versenyt. A zsűri tagjai a könyvtár
dolgozói voltak, az iskola felkérésére. Szarvas Lász-
lóné, Vácziné Csillik Katalin és Lollok Andrea már az
elmúlt évben is szívesen vállalták a pártatlan zsűri sze-
repét. A sok vidám, ügyes előadás hallatán nagyon ne-
héz helyzetben voltak, így két első és két második
helyezést is kiosztottak az 5.-6. és 7.-8. osztályos kate-
góriákban.

*
Április 22-én a "Föld Napja" alkalmával Busch-

mann Ferenc, a Jász Múzeum munkatársa tartott na-
gyon érdekes és emlékezetes előadást "Jászberény
környékének élővilága és természetvédelmi területei"
címmel. A zsúfolásig megtelt teremben sok érdekes és
hasznos információhoz jutott a hallgatóság. Jórészt
általános és középiskolások, de sok tanár és idősebb
olvasó is eljött az előadást meghallgatni.

Versenyről - versenyre

Az idei tavaszon is - az elmúlt évek hagyományait
folytatva - megrendeztük intézményünkben a magyar
nyelv- és irodalom versenyeit. Áprilisban a Kazinczy-
ról elnevezett Szép magyar beszéd, májusban a Ver-
seghy nyelvművelő verseny területi döntőit bonyolí-
tottuk le a jászberényi Városi Könyvtár Gyermekrész-
legében. Megyénk városainak számszerű növekedésé-

vel megoszlottak a rendezés helyszínei, így a résztve-
vők is. Jászberénybe a Kazinczy versenyre 16 fő, a
Verseghyre 15 fő nevezett, ez - a fenti okok miatt -
csökkenést jelent az elmúlt évhez képest.

A kevesebb létszám nem jelentett minőségi válto-
zást. A helyi könyvtáros-pedagógusokból álló zsűri
színvonalas szóbeli produkciókat értékelhetett. A
több éve folyamatosan versenyző gyerekek kifejezés-
módja árnyaltabbá, kiműveltebbé vált, stílusuk fejlő-
dött, csiszolódott. Az "újoncok" a felkészülés és a
megmérettetés során nyelvünk szeretetéről tettek bi-
zonyságot. A versenyek alkalmat teremtettek a tanulók
beszedkultúrájának, szókincsének, feladatmegoldó
képességének felmérésére, prezentálására is.

A szép magyar beszéd, anyanyelvünk művelése, ok-
okozati összefüggéseinek feltárása a személyiségfor-
málás egyik lehetséges módja. Hozzáértő nevelői,
könyvtárosi irányítással ezek a versenyek közművelő-
dési célokat is szolgálnak. Jelenlegi és jövőbeni
feladatunk e lehetőségek megragadása, kiaknázása az
olvasóvá nevelés javára.

Hajekné Nagy Gizella
gyermekkönyvtáros, Jászberény

... Kunszentmártonból

A Városi Művelődési Központtal közösen a Költé-
szet napja alkalmából immár második alkalommal
színvonalas városi szavalóversenyt rendezett a könyv-
tár. Az általános iskolák 5.-6., 7.-8. osztályos tanulói
és a középiskolások részére kiírt versenyen 20 vers-
mondó diák lépett a közönség elé ápr. 16-án a Műve-
lődési Központban.

A versmondó kis és nagydiákok szereplését igen
élénk érdeklődés Kísérte. A hallgatóság soraiban ott
voltak a szülők, diáktársak, tanárok, sőt a produkciók
közül néhányat a Városi Televízió munkatársai rögzí-
tettek is.

Valamennyi pódiumra lépő ez alkalomra készített
emléklapot, az I., II., III. helyezettek pedig az előző
évhez képest nagyobb értékű és mennnyiségű könyv-
csomagot kaptak ajándékba szereplésükért.

Az esemény rangját megillető díjakat a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Népjóléti Bizott-
sága biztosította, pályázat útján nyert összeggel támo-
gatta a színvonalas irodalmi rendezvény sikeréi.
Ugyancsak támogató volt a kunszentmártoni "Betű
mester" könyvesbolt vezetője.

*
A Megyei Pedagógiai Intézet felkérésére ez év

április 19-én a Városi Könyvtárban rendeztük meg a
Kazinczy-verseny területi (Tiszazug) döntőjét.
Sajnos a körzetből mindössze négy iskola - ebből is
kettő kunszentmártoni - küldte el legtehetségesebb
prózamondóit. Az előző évekhez viszonyítvaa felére
csökkent részvétellel - Öcsödről, Szelevényről, a Deák
F. utcai és Széchenyi iskolából viszont teljes létszám-
ban - érkezett tanulók magas színvonalú eredménye-
ket produkáltak.
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Ezúton értesítjük a kollégákat, hogy a könyvtárigazgatói, vezetői pályázatok eredményéről, az újonnan vagy
ismételten kinevezett kollégáról júniusi számunkban közlünk híradást.

Jászfényszaru 1993. január l-jétől újra város

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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