
II. évf. 6. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1993. június

ÜNNEPI KÖNYVHÉT A MEGYEBEN

A MEGYEI MEGNYITÓ UTÁN.

Azt hiszem, az ország valamennyi könyvtárában a
könyv legigazibb ünnepe az ünnepi könyvhét, melyen
nemcsak az írók, a szerkesztők, kiadók, hanem mi,
könyvtárosok is vizsgázunk olvasóink előtt.

A könyvhét rendezvénysorozatainak a könyvtárak
körében kialakult hagyományai vannak. így volt ez ná-
lunk is Mezőtúron. A könyvhét hagyományos formái-
nak sztereotípiáit megpróbáltuk felfrissíteni, s olyan
mozzanatokkal gazdagítani, amelyek elősegítették,
hogy a könyv ünnepe szélesebb körben legyen valóban
ünnep. Határainkon innen és túl... leiektől lélekig.

Június 4-én intézményünk, a mezőtúri Móricz
Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház volt a színhelye
a könyvhét Jász-Nagykun-Szolnok megyei megnyitó-
jának.

A zeneiskola fuvolistáinak bemutatója után Ádámné
dr. Bagdán Piroska, a város polgármestere köszöntöt-
te a vendégeket. Sajnálatunkra, a könyvheti találkozó-
ra felkért Konrád György író betegsége miatt nem tu-
dott eljönni a rendezvényre.

Ennek ellenére ritka, kivételes élményben volt
része a jelenlévőknek, hiszen régóta nem volt rá példa,
hogy a könyvünnnepet határainkon túl élő magyar író
nyithatta volna meg.

Ezúttal Grendel Lajos, a Márai Sándor Alapítvány
elnöke, a jeles szlovákiai magyar író volt a vendégünk.

Szólt a kortárs magyar irodalomról azzal a biza-
kodó hittel, hogy hinni kell a szép szó emberformáló,
megtartó erejében, s hogy a gondolatformáló, a nemes

emberi érzések kiteljesedését segítő irodalomnak sú-
lya még sokáig megmarad a Kárpát-medencében.

Megnyitóját Márai Enikőnek, a Nemzeti Színház
tagjának Márai '"indor - emlékműsora követte.

Gulyás Miklós békéscsabai könyvesboltos a könyv-
heti újdonságok gazdag választékát kínálta a könywá-
sárlóknak. Kapható volt Márai Sándor Napló 1968-
1975 és Válás Budán című kötete is.

Úgy gondolom, a könyvhét igazi főszereplői mégis
a KÖNYVEK. A könyvek, amelyek lehetnek díszek a
polcon, lehetnek emlékek, lehetnek barátok. S ezek az
utóbbiak: a Barátok! Mert tőlük tudjuk az élet nagy
titkait, lapjaik segítségével utazunk más földrészekre,
általuk ismerjük meg a szerelmet, a halált, az életet.
Ezek a hűséges barátok, akikhez hűtlenek csak mi lehe-
tünk! így a könyvhét után üljünk hát le a könyvespol-
cunk elé, vagy térjünk be egy könyvtárba. Hány köny-
vünkvan... hány barátunk van?

Mind, amit elolvasunk...
Mert - Juhász Ferenc szavait idézve - "ameddig

ember lesz, könyv is kell legyen. A könyv értelme az
ember. Könyv nélkül magányos lesz az emberiség.
Árva."

Hegedűs Annamária, Mezőtúr
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Az ünnepi könyvhét kisújszállási rendezvényé-
nekmegnyitójárajúnius 7-én 16 órai kezdettel került
sor.

A zenei könyvtár nagytermében a város alkotómű-
vészeinek egy csoportja rendezett kamarakiállítást. Az
előtérben az ünnepi könyvheti kiadványokból és
Szenti Ernő, Körmendi Lajos műveiből a könyvtár
készített kiállítást.

A kamarakiállítást Körmendi Lajos karcagi író nyi-
totta meg. A megnyitóra gyülekező érdeklődők ünne-
pi könyvheti kiadványokból és Körmendi műveiből
vásárolhattak. A festmények, grafikák, fotók és szob-
rok meghitt, kellemes légkört teremtettek a közönség-
találkozóhoz, melyet a könyvtár az Anyanyelvápolók
Szövetsége helyi csoportjával közösen szervezett. Két
szakmunkástanuló lány Körmendi: Idill és Szenti:
Könyörgés c. verseivel köszöntötte a résztvevőket.
Vendégünk, Körmendi Lajos készülő könyvéből olva-
sott fel néhány oldalt. A mű nagyon érdekes. Útinapló
formában mutatja be szűkebb hazánkat, a Nagykunsá-
got, ugyanakkor különleges nyelvészeti értéke is van,
mivel rég elfelejtett tájszavakat tesz közkinccsé. A
felolvasás után két gimnáziumi tanuló mondott verset.
Ezután másik vendégünk Szenti Ernő költő-grafikus
szép önvallomását hallhattuk a versírásról és a nyelv-
hez való viszonyáról. A költő néhány új versét is felol-
vasta a hallgatóságnak. Jóleső örömmel nyugtáztuk,
hogy könyvheti rendezvényünkre a kisiskolástól
kezdve a nyugdíjasig minden korosztályból volt ér-
deklődő.

Reménykedünk, hogy rohanó világunkban ezután is
tudunk időt szentelni a kultúrának.

Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető, Kisújszállás

Az ünnepi könyvhét megrendezése az abádszaló-
k i könyvtárban már hagyománnyá vált.

A gyermek- és felnőtt részlegben napi programok-
kal készültünk a könyv ünnepére: könyvkiállítással,
könyvtárusítással és kisebb-nagyobb rendezvényekkel
tettük színesebbé az esemény-sorozatot.

Június 4-én Kun János előadóművész közremű-
ködésével rendhagyó irodalomóra volt a 7. és 8.
osztályos tanulók számára. A rendezvényt a nagy
érdeklődésre való tekintettel a Polgármesteri Hivatal
nagytermében tarották, ahol 150 gyermek és jó néhány
felnőtt hallgathatta meg az "Arcomról minden csilla-
got" c. mai magyar líra összeállítást.

Szinte visszafojtott lélegzettel hallgattuk a művész
csodálatos előadását, többek között személyes élmé-
nyeit Sütő Andrással való találkozásáról.

Június 7-én az óvodásokat hívtuk meg a könyvtárba
mesedéutánra, ahol a Bóbita bábcsoportunk bemu-
tató előadása tette még színesebbé a játékos mesedélu-
tánt.

Június 8-án az érdeklődő gyerekek Nemere Ist-
ván íróval találkozhatak. Az író nagyszerű előadás-
módja már az első pillanatokban feloldotta az izgal-
makat, a gyerekeket leginkább érdeklő témáról, a
fantasztikumokról, a kozmoszról, a Nap titkairól és
rejtélyeiről beszélt. Ezután játékra invitálta a gyereke-
ket, akik kipróbálhatták megfigyelőképességüket,

megmozgathatták fantáziájukat.
Különböző kérdések hangzottak el: léteznek-e űr-

lények, más bolygón élnek-e emberek, meddig lehet
élni a Földön, a Bibliát össze lehet-e kapcsolni idegen
élőlényekkel? - és még sok hasonló kérdés.

A beszélgetések és válaszadások közben az írónak
sikerült jó kontaktust teremteni a gyerekekkel és
felkelteni érdeklődésüket a könyvei iránt.

Az ünnepi könyvhét záró akkordjaként "Keresd a
könyvtárban" címmel játékos vetélkedőt tartottunk
a Könyvbarát Klub tagjainak. A könyv- és tárgyjutal-
makat a Polgármesteri Hivatal és a Szabadidős Egye-
sületbiztosította.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az idei
ünnepi könyvhét gazdag színfoltja volt olvasóinknak,
Abádszalók lakosságának.

Nagy Bertalanné
könyvtárvezető, Abádszalók

A kolozsvári születésű és ma is ott élő, a Babes-
Bolyai Egyetemen tanító Cs.Gyimesi Éva volt a
vendége a Megyei Könyvtárnak június 9-én.

A filológiai tudományok doktora a "forradalom"
idején közéleti pozíciót is (alprefektus volt) betöltött
az őt jól ismerő számos kolozsvári polgár nyomatékos
kérésére.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem képes csak a
kisebbségi magyarság ügyéért politizálni, tisztségéről
lemondott.

Ez a csöpp asszony igen határozott egyéniség, aki
nem akarja a magyarság kérdéseit hazája nagy prob-
lémáitól elválaszthatónak, azok rendezése nélkül
megoldhatónak tudni.

A találkozón Molnár H. Lajos kérdéseire adott
válaszaiból értettük meg az ünnepi könyvhéten megje-
lent kötetének címét is (Honvágy a hazában). Olyan
haza után vágyakozik, amelyben jogbiztonsága van
magyarnak, cigánynak, románnak stb. írásaival és ta-
nárként is azért dolgozik, hogy így legyen.

Racionálisan gondolkodó, tevékeny, szimpatikus
embert ismerhettünk meg személyében.

(Cs.P.)

Az ünnepi könyvhét keretén belül emlékezetes
eseményben volt részük a csépai általános iskola
olvasni szereti tanulóinak. Ők ugyanis Gyárfás End-
re író, költő, műfordítóval találkoztak 1993. június 3-
án a községi könyvtárban. A kellemes környezetben
megtartott találkozó vidám hangulatú volt, a résztvevő
gyerekek számára nagy élményt jelentett. Elismerően
kell szólni a művelődési ház igazgatónőjéről, Fialkáné
Irénkéről. Ugyanis az ő együttműködési készsége
nélkül - a TV-ből jól ismert szlogennel élve - "ez a
találkozó nem jöhetett volna létre". Csépán igazolódik
az a tény, hogy a könyvtárnak és a művelődési házak-
nak nem föltétlenül szükséges "Két szomszédvár-nak"
lenniük. Együttműködve, egymást segítve eredménye-
sebbek lehetünk.

Ez itt nem a reklám helye, de a könyvtáros kollégák
figyelmébe szeretnénk ajánlani az alábbi műveket:
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Gyárfás Endre: Játék ABC. A könyv az 1. és 2.
osztályos gyerekeknek szól.

Gyárfásné Kincses Edit-Pozsonyi Gabriella: Versek
és elemzések. Ez a kiadvány tanítói kézikönyv, érde-
mes a pedagógusok figyelmébe ajánlani.

Gyárfásné Kincses Edit: Színes kalendárium. A kö-
tet az általános iskolásoknak ad hasznos tanácsokat,
gyakorlati tudnivalókat különböző ünnepek, évfordu-
lók megünnepléséhez.

A könyvek kb. augusztusban jelennek meg, meg-
rendelhetők: Gyárfás Endre, Bp. 1012. Attila út 133.

(G.F.M.)

Úgy tűnik, Öcsödön sikeres hagyománnyá válnak
a jó, tartalmas író-olvasó találkozók. Ez alkalommal az
öcsödi gyerekek Padisák Mihályt, "Miska bácsit"
örvendeztették meg, kedves, szűnni nem akaró kérdé-
seikkel, kópés kíváncsiságukkal. A gyermeki lélek
minden rezdülését értő Miska bácsi okosan, bölcsen
válaszolt minden kérdésre, jóízű humorral és szép
magyar beszéddel.

(G.F.M.)

Martfűn ,. rendezvénysorozat a "Szent a költő
lantja" címmel május 25-re meghirdetett versmondó
versennyel kezdődött. Idei felhívásunkra 26-án adták
le nevezéseiket. A versmondók nívós versválasztással
és előadásmóddal örvendeztették meg a szép szám-
banjelenlévő közönséget.

Nehéz munkát adtak ezzel a zsűrinek, amelynek
tagjai szakközépiskolai és általános iskolai magyar
szakos tanárok voltak.

A mintegy másfél órás verseny három kategóriában
folyt, a 6-10 évesek és a 11-14 éven felüliek csoport-
jában. Hallottunk Arany János, Petőfi Sándor, Ady
Endre, Tóth Árpád, József Attila, Váci Mihály verseket.
Az apróságok Milne, Nadányi Zoltán, Hajnal Anna stb.
verseket mondtak.

A közönség feszült csendben várta a zsűri értékelé-
sét, melyet Tóth Andrásné tolmácsolt. Összegezésként
elmondta, hogy minden versenyző jól felkészült, jók
voltak a versválasztások. Mindenkit dicséretben ré-
szesített és a városi könyvtár oklevelével jutalmazott.
Ezután ismertette a helyezetteket, akik az oklevél
mellé még könyvjutalmat is kaptak.

A könyvhét következő rendezvénye egy író-olvasó
találkozó volt június 7-én hétfőn 16 órakor. Meghívá-
sunkra a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár közremű-
ködő segítségével Békés Pál látogatott el hozzánk. A
rendezvény házigazdái tisztét a védegyleti olvasókör
látta el. A hallgatóság szakközépiskolai tanulókból és
más olvasóköri tagokból, érdeklődőkből állt, mintegy
35-en voltak.

Vendégünk közvetlen hangnemben beszélt az éle-
téről eddigi irodalmi munkásságáról. Érdekes volt a
közelmúltban Amerikában töltött tanulmányú íjáról
szóló beszámoló. Ez a történelmi ismereteinket is bő-

vítette. Ezután szó esett a könvhéten megjelent "A bo-
gárnak mindegy" című kötetéről, valamint a most
készülő új művéről is.

A találkozó jó hangulatban telt el mind az író,
mind a közönség megelégedésére.

Csernus Gyuláné
igazgató, Martfű

***

Az ünnepi könyvhét megyei rendezvénysorozatá-
nak jeles napjai között tartjuk számon Padisák Mi-
hály író kunszentmártoni vendégszereplését.

Hőség ide, hőség oda, Miska bácsi ifjú olvasói és
hallgatói, a Széchenyi István és Deák Ferenc utcai álta-
lános iskola 5-6. osztályos tanulói zsúfolásig megtöl-
tötték a Városi Könyvtár olvasótermét.

A mintegy két órán át tartó beszélgetésben a kis-
diákok lankadatlan érdeklődéssel, sok-sok kérdés
feltevésével késztették "vallomásra" vendégünket.
Megkülönböztetett érdeklődésük jeleként sokan de-
dikáltatták az író könyveit, illetve emlékül aláírást
gyűjtöttek Miska bácsitól.

A rendezvény sikere ékes bizonyítéka a könyvtár és
az iskolák közötti jó kapcsolat megnyilvánulásának.

Szathmári József
igazgató, Kunszentmárton

A fegyverneki könyvtárban 1993. június 11-én
du. 15 órakor rendhagyó környezetismereti órát tar-
tott kisiskolásoknak Kovács Mari és Tóth Károly.
A műsoruk címe: Mesél az erdő... Az évszakokhoz
kapcsolódó versekkel, mesékkel szórakoztatták a
rendezvényen megjelent 42 gyereket.

Budainé Alattyányi Magdolna
könyvtárvezető, Fegyvernek

Az ünnepi könyvhét keretén belül író-olvasó talál-
kozó megrendezésére került sor a tomajmonostorai
könyvtárban. Padisák Mihály író látogatott el hoz-
zánk. Nagy élmény volt a kisközség gyermekközössé-
gének a valóságban is találkozni az íróval. Lázas
készülődés előzte meg a napot. A gyerekek izgatottan
érdeklődtek, ugyan milyen lesz Miska bácsi, hogyan
tehetik fel kíváncsi kérdéseiket. A várakozás feszült-
ségét Miska bácsi kedvességével, közvetlenségével
pillanatok alatt föloldotta. Ragyogó hangulatban telt
el a közel két óra, melyre - úgy érzem - sokáig fogunk
mindannyian emlékezni.

B.Tóthlmréné
könyvtáros, Tomajmonostora

***

Az ünnepi könyvhét alkalmából 1993. június 3-án
író-olvasó találkozó volt a kenderesi Nagyközségi
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Könyvtárban, ahol Gyárfás Endre író, költő ta-
lálkozott a kenderesi olvasókkal. A könyvhétre
megjelent könyvekből és az író könyveiből könyv-
kiállítást állítottunk össze.

A jelenlévők érdeklődéssel hallgatták az író
bemutatkozását, a könyvei, költeményei ismerteté-
sét, és aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésbe.
Ezután a megvásárolt könyvek dedikálása követ-
kezett. Az író-olvasó találkozón részt vett a nagy-
község polgármestere, Baranyi Mihály úr is, aki
bemutatta településünket a vendégnek, és aki a sze-
rény költségvetés mellett is lelkes támogatója a
kultúrának.

Ulveczki Mihályné
könyvtárvezető, Kenderes

(Az ünnepi könyvhét rendezvényeiről ezután be-
küldött híranyagot - helyhiányában -a következő

számunkban közöljük.)

UTAZÓ FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK

Választható, ingyenes foglalkozások. Az ajánlások bármelyikének bejelentését Csáti Petemé (Megyei Könyvtár,
módszertani osztály) gyűjti.

1. osztály

- Játékok a betűismertetési időszakhoz (nov.-től).
-Anyanyelvi előkészítő, oktatójátékok (szept., okt. hónapban) A-B változat: írás, betűismertetés, kilégzés,

megfigyelőképesség stb. fejlesztésére.
- Könyv- és könyvtárhasználati óra: ismerkedés a könyvtárral.
- Makk Marci és az egészség: Egészségnevelés az első osztályban, videovetítéssel.
- Itt van az ősz: zenés- verses foglalkozás.
- Család, otthon, szeretet.
- Itt a tél és a télapó.
- A mese világa: mesehallgatással egybekötött foglalkozás.
- A képzelet világa: rajzoljunk zenére!
- Érzékszervek: játékos ismerkedés az érzékszervekkel.
- Ilyen vagyok kívül-belül: vetélkedő a testről.
- Könyvek a könyvtárban: csoportosítás témák szerint.
- Hogyan közlekedünk, közlekedtünk?
- Meseországi kirándulás: A-B-C változat.
- Itt a tavasz + tavaszi ünnepek.
- Farsangi játszóház.
- Húsvéti népszokások.
-Húsvéti játszóház.
- A lakótelep, ahol élek (játékos honismereti vetélkedő).
- Hová fut az ennivaló: ismerkedés a fogakkal.
- Játszó - tér: állatfigurák vágása, hajtogatása papírból.
- Szöszmöte: különféle anyagokból - textil, papír, bőr stb. - dísztárgyak készítése.
- Anyáknapi ajándékkészítés.
- Készítsünk játékot gyermeknapra!
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2. osztály

- Amit a könyvtárról tudni kell.
-Ittvan az ősz.
- Makk Marci és az egészség: videóval egybekötött foglalkozás.
- Itt a tél! Téli népszokások.
- Ismerkedjünk az állatmesékkel!
- Nem szeretek olvasni: "A" változat meséken keresztül, "B" változat: Beszélgetés az olvasás

fontosságáról.
- A lakótelep, ahol élek: játékos vetélkedő.
- A képzelet világa: fantáziarajz zenére.
- Játékos nyelvtan, játékos helyesírás.
- Itt a tavasz + tavaszi ünnepek.
- Húsvéti népszokások.
-Húsvéti játszóház.
- Zakatoló: Rím és ritmus.
- Hová fut az ennivaló: ismerkedés a fogakkal.
- Anyanyelvi játékok.
- Irka-firka: vidám verses, rajzos foglalkozás zenével.
- Az Ablak-zsiráf lexikon kezelése, használata.
- Tavasz az irodalomban.
- Szöszmöte: különféle anyagokból - papír, bőr, textil, stb - dísztárgyak készítése.
- Anyáknapi játszóház.
- Játékkészítés gyermeknapra.
- Egyszerűen csakjáték: Móka, zene, vidámság.

3. osztály

- Könyv- és könyvtárhasználati óra.
- A könyv szeretetére nevelés.
- Melyik könyv az öregebb nálam? A könyv részei, legfontosabb adatai.
- Ismerkedés a Bölcs bagoly könyvekkel.
- Köszöntünk, ősz!
- A természet zenében: rajzolás zenére.
- Csali mese, találós kérdések.
- Ismerkedjünk az állatokkal!
- A tél örömei.
- Irodalmi játékok.
- yilágtakarékossági nap.
- Eszforgató: Logika, nyelvtan.
- Zakatoló: Rím és ritmus.
- Honfoglalás: Elődeink, eredetünk.
- Farsangi népszokások.
- Tavaszi népszokások.
- Húsvéti népszokások.
- Húsvéti játszóház.
- Mátyás kora.
- Egészségügyi totó.
- A város, ahol élek.
- Meseországban jártunk: irodalmi vetélkedő.
- Mit tudsz nyelvtanból? Nyelvi játékok.
- Törd a fejed: logikai vetélkedő.
- Szöszmöte: különféle anyagokból dísztárgyak készítése.
- Az ősz hónapjain keresztül.
-I. István és kora.
- Anyanyelvi játékok a szövegértés területéről.
- Meseposztócska: Népek meséi, játékai, dalai.
- Magyarországi kirándulás.
- Mit rejt a föld mélye?
- Egyszerűen csakjáték: móka, zene, vidámság.
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4. osztály

- Könyv- és könyvtárhasználati óra, ismétlés.
- Raktári rend a könyvtárban.
- Ismerd meg a katalógust!
- Évszakok: ősz - játékos vetélkedő.
- Az ősz bemutatása, hónapjain keresztül.
- A tél örömei.
- A képzelet világa: rajzolás zenére.
- A város, ahol élek: vetélkedő.
- Édes hazánk: Szolnok története, múltja, jelene.
- Egészségügyi totó.
-1. István és kora.
- Farsangi népszokások: játszóház.
- Tavaszi népszokások.
- Húsvéti népszokások.
-Húsvéti játszóház.
- A népköltészet.
- Meseországban jártunk: irodalmi vetélkedő.
- Törd a fejed: logikai vetélkedő.
- Eszforgató: logika, nyelvtan.
- A természet zenében: rajzolás zenére.
- Szöszmöte: játszóház. Különféle anyagokból dísztárgyak készítése.
• Mátyás és mondái.
- Elődeink élete.
• "Cinkék járnak szívem ablakára...": Fekete István élete és művei.
• Egyszerűen csakjáték: móka, zene, vidámság.

5. osztály

- Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások.
- Ismerkedjünk a folyóiratokkal!
- Szótári jelölések.
- Szótárak használata.
-A szakkatalógus.
- Gyakorló feladatok a betűrendes katalógushoz.
- A papirusztól a papírig. írás és könyvtártörténeti foglalkozás.
- Magyar tájak népviselete, népzenéje.
- Tavaszi ünnepeink.
- A mese, a monda.
- A történelem segédkönyvei.
- Az ókori Athén (kézi és egyéb könyvek használata, művelődéstörténeti ismeretek).
- Az ókori Görögország és Róma társadalma, kultúrája.
- Egészségünk védelmében.
- Nyelvi játékok.
- Irodalmi vetélkedő.
- A Tisza: Csoportos foglalkozás könyvekkel.
- Egyszerűen csakjáték: móka, zene, vidámság.

6. osztály

• Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás.
• Hogyan tájékozódunk az Új könyvekről?
• Ismerkedés a kézikönyvekkel.
• Tájékozódás a folyóiratok között.
• Raktári rend a könyvtárban.
• Utazás Olaszországba: A kézikönyv-fajták, a kézikönyvek gyakorlati alkalmazása.
• Az enciklopédiák használata.
• A bibliográfiák használata.
• Vetélkedő Arany Jánosról.
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- Nyelvi játékok.
- A történelem segédkönyvei.
- Melyiket a 3 közül? logikai foglalkozás.
- Magyarország élővilága: Vizek. Kapcsolatuk az irodalommal, zenével, könyvekkel.
- Húsvét és a húsvéti szokások.
- Gárdonyi Géza: Egri csillagok.
- Magyar tájak népviselete, népzenéje.

7-8. osztály

- Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások.
- Ismerkedés az antológiával, gyűjteményes munkákkal.
- Rendezőelv a könyvtárban.
- A könyv útja az írótól az olvasóig. (Bepillantás a könyvkiadás és készítés munkájába.)
- Pillantás a nagyvilágba: az információs források áttekintése, a bibliográfiák és az időszaki kiadványok fajtái,

szerkezetük.
- A "Tízszintes ház ": könyvtári szakrend (ETO).
- Gyakorló feladatok a szakkatalógus használatához.
- "A város dolgozószobája": A könyvtárak feladata, szükségessége.
• Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő.
- A felnőtt könyvtár bemutatása.
- Vetélkedő Ady Endréről.
- "Jöttünk-Mentünk": nyelvi foglalkozás B. osztály.
• Képek Petőfi életéből.
• "Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz": Móra Ferenc élete.
- "Felfedezzük Európát": Kalandozás a térképen és a könyvek között.
- Magyar tájak népviselete, népzenéje.
• Az irodalomtudomány kézikönyvei.

A Hild Viktor Városi Könyvtár
gyerekkönyvtára, Szolnok

LEVÉL A KÖNYVTÁRELLÁTÓ VÁLLALATTÓL

Az elmúlt év mérlegét készítve úgy gondoltuk, hogy partnereinket tájékoztatjuk az 1992. évi tevékenysé-
günkről.

1992. volt az első olyan év, mely vállalatunk számárra teljes egészében az önálló gazdálkodás jegyében telt
el.

Igyekeztünk mindazokat a tanulságokat, melyeket a korábbi években összegyűjtöttünk, felhasználni az új
szervezet kialakításánál, a munkafolyamatok megszervezésénél.

Raktárainkat úgy alakítottuk ki, hogy a könyv a lehető legkevesebb mozgatással kerüljön szállítható álla-
potba.

A számítástechnikai lehetőségek jobb kihasználásával tökéletesítettük nyilvántartási rendszerünket, és
gyorsítottuk a számlák elkészítését. A szerződéskötési feltételek módosításával nagyobb vásárlási lehetőséget
teremtettünk a kispénzű könyvtáraknak (ez utóbbi módosítás csak 1993-ban érezteti majd hatását).

Számos találkozón vettünk részt könyvtári szakemberekkel, ahol kölcsönösen tájékoztattuk egymást
gondjainkról, terveinkről és eredményeinkről.

Az év lezárása után, összegezve a 12 hónap eredményeit, elmondhatjuk, hogy sikeres év áll mögöttünk.
Az új vállalat arculata kialakult, a fő munkafolyamatok a helyükre kerültek, kapcsolataink megszilárdultak

mind a kiadókkal, mind a könyvtárakkal (1992-ben 640 kiadónak fizetetett a KELLŐ).
Fizetőképességünket a nagyarányú fejlesztési tevékenység mellett is megőriztük, partnereink anyagi követe-

léseit egész évben folyamatosan kielégítettük.
Igyekeztünk a könyvtári rendelések és a kiszállítás közötti időt csökkenteni, de be kell vallanunk, hogy ez

1992-ben csak részben sikerült, főként olyan soronkívüli szállításoknál, amikor a katalóguskartont, könyvkár-
tyátkésőbb juttathattuk el a megrendelőknek.

1993-ban a további gyorsítást tekintjük egyik legfontosabb feladatunknak.
Azért a bizalomért, ami a szerződéskötések számából is kitűnt - 4248 könyvtárral volt szerződéses kapcsola-

tunk -, hálásak vagyunk a könyvtáros kollégáknak. Különösen nagy biztonságot adnak munkánknak az előre
fizető partnerek. Rájuk alapozva tervezhetjük meg azokat a térítéseket, juttatásokat, amelyeket év közben folya-
matosan visszaadunk a szerződött partnereknek, eredményünk terhére. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük
azokat a kiadásokat és bevételeket, amelyek a szállításokkal, szerződésekkel kapcsolatosak.
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adatok: Ft-ban

Megnevezés Bekerülési

Összesen: 32.467.505.-

Térítés
Uj könyvek 5.270.000.- 2.007.000.-
Új videofelvételek 1.100.599.- 462.680.-
Nemzetiségi új könyvek 2.832.122.-
Könyvkártya, katalóguskarton 1.383.893.- 10.531.338.-
Egyéb nyomdai termék 3.456.256.-
Postaköltség csomagfeladásra 8.383.049.-
Szállítási költség 1.35.180.-
Engedmény a könyvek árából könyvtáraknak 9.906.406.-

13.001.018.-

Hozzájárulás a könyvtári vásárlásokhoz 19.466.487.-

Az összesítésből látható, hogy a szerződő könyvtárak kb. 20 mFt térítést kaptak engedmény és szolgáltatás
formájában az elmúlt évben.Szeretnénk ezzel a lehetőséggel a jövőben is élni.

Bízunk benne, hogy a kötelező vállalati átalakulás során továbbra is megőrizhetjük gazdálkodásunk non-profit
jellegét, és eredményünk nagyobb részét a könyvtárak támogatására fordíthatjuk.

Üdvözlettel:
Marótilstvánné

TUDNIVALÓK

A lakóhelyi könyvtári minimum

Szakmai állásfoglalás a községi önkormányzatok
számára

A könyvtári ellátás az állampolgárok számára alap-
vető kulturális közszolgáltatás, amelyet az önkor-
mányzatok kötelesek fenntartani.

A könyvtári ellátás feladata a könyvek, folyóiratok
stb. és az információ gyűjtése és szolgáltatása. Ez a
feladat magában foglalja egyrészt az adott település
ellátását a helyben található dokumentumokkal és
információkkal, másrészt a hálózati központi és az
országos könyvtárak szolgáltatásainak közvetítését.

Feladatából adódóan ez a kulturális közszolgálta-
tás a helyi önkormányzat legszélesebb és legdemokra-
tikusabb formája, a közélet információs fóruma. Bizto-
sítja egyrészt mindazokat az országos információkat,
amelyek az önkormányzat felelősségteljes döntéseihez
szükségesek, másrészt azokat a helyi, a településre vo-
natkozó információkat, amelyek a helyi lakosság szá-
mára szükségesek, és azokat, amelyeket az önkor-
mányzat nyilvánosságra kíván hozni. Az előzőt a
könyvtárak közötti szakmai együttműködés révén, az
utóbbiakat a helyi információs részleg kialakításával
kell teljesítenie.

A könyvtári ellátás lehetséges formái és módjai: a
könyvtár, a kölcsönzőhelyek, illetve a bibliobusz
fenntartása. Könyvtárnak nevezzük azt az intézményt,
amely önálló helyiséggel, főfoglalkozású könyvtáros-

sal és a település igényeinek megfelelő számú könyv-
vel, folyóirattal stb. rendelkezik. A megyei könyvtárak
felelősséget viselnek a megyében működő könyvtárak
sorsáért, ezért az önkormányzatok a községi könyvtá-
rak működését lényegesen érintő kérdések meghoza-
tala előtt keressék meg az illetékes megyei könyvtárat,
és közösen alakítsák ki azt a megoldást, amely a
könyvtári szakma szempontjából elfogadható és leg-
kevesebb hátránnyal jár. (1990. május)

Skaliczki Judit

(Könyvtári Levelező/lap, 1993. 5. sz.)

Figyelem!

A Kaptárral együtt kiküldtük az 1993. évi személyi
adatlapokat is. Kitöltésük változatlanul önkéntes, ille-

tőleg az egyes kérdések - egyéni döntés alapján - vá-
lasz nélkül hagyhatók. A személyi lapokat postafordul-

tával kérjük beküldeni a Megyei Könyvtár címére.
Csak a főfoglalkozású könyvtárosok, valamint a

községi és klubkönyvtárosok töltsék ki. A gyesen,
gyeden lévők - tehát az eredetileg státuszon foglalkoz-
tatottak küldjék be a lapokat. A helyettesítők, szerző-
désesek adatait nem kérjük.
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Értesítjük a kollégákat, hogy a jövőben közöljük
azoknak a szakalkalmazottaknak a nevét és munkahe-
lyét, akik bármilyen jellegű képesítést nyertek (szak-
mai, nem szakirányú képzettség, nyelvwizsga stb.).
Kérjük, hogy híradásukban erre is gondoljanak, s az
adatokat küldjék be a Kaptár címére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága meghirdeti

az 1993/94. évi MEGYEI NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI
GYŰJTŐPÁLYÁZATOT

Pályázni lehet az alábbi néprajzi témájú, eredeti
helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartalmazó pályamun-
kával, amely nyomtatásban még nem jelent meg, és
más pályázaton nem szerepelt (kivételek a középisko-
lai tanulmányi versenyekre beküldött ifjúsági pályáza-
tok):

- földrajzi nevek, személynevek, állatnevek
- hagyományos paraszti földművelés és állattartás
(az ezzel kapcsolatos hagyományos eszközanyag

megváltozása)
- népi táplálkozás, a hagyományos konyhaberendezés
- kihaló kisiparok (pl. fazekas, mézeskalácsos, kádár)

- település, építkezés
- lakáskultúra, népi bútorok

- népviselet (régi fényképek, családi fénykép-
albumokgyűjtése, adatolása)

- egy település ünnepi szokásai (karácsony, húsvét,
pünkösd stb.)

- az emberélet fordulóihoz fűződő népszokások
(születés, keresztelő, házasság, lakodalom

temetés, temető)
- népi gyermekjátékok (énekes-táncos, sportjátékok,

játéktárgyak stb.)
- népzene - egy település vagy személy népdalkincsé-

nekösszegyűjtése
- paraszti önéletrajzok - egy törzsökös pásztor-

család élete
- a népművészet továbbélése, folklorizmus

- néprajzi témájú archív fényképek és adatolt
családi fotóalbumok gyűjtése

- fotó-, diasorozat és videofilm készítése
bármilyen néprajzi témából.

A megyei pályázat díjai

IFJÚSÁGI EGYÉNI KATEGÓRIA

I.
II.

III.
IV.

díj
díj
díj
díj

3.
2,
1
1

000.-
.000.-
.500-
.000.-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT

hirdet mindazok számára, akik múzeumi gyűjtéssel,
történetírással hivatásszerűen nem foglalkoznak.

Pályázni lehet bármely szabadon választott témá-
val, melynek keretében a pályázó az új- és legújabbkor
gazdaság-, társadalom-, politika- és művelődéstörté-
netét, illetve ezek egyes részkérdéseit dolgozza fel.
Pályázni csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás
alatt nem álló munkákkal lehet. A beküldött pálya-
munkákat leltárbavétel után kéziratnak tekintjük, és az
érvényben levő jogszabályok szerint kezeljük.

A pályázat alapkövetelménye, hogy a pályázó köz-
gyűjteményben levő, vagy oda be nem gyűjtött eredeti
történeti forrásokra, muzeális értékű tárgyakra, levél-
tári és egyéb dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázo-
lásokra, visszaemlékezésekre stb. támaszkodjék, azok
pontos lelőhelyének feltűntetésével. Egy-egy átfogó
téma feldolgozása esetén résztanulmányok elkészíté-
sét és a jelzett határidőre való beküldését is javasoljuk,
így egy kérdéskör kutatásával több éven át is foglal-
kozhatnak a pályázók.

A pályázatot a következő kategóriákban hirdetjük
meg:

- felnőtt egyéni
- ifjúsági egyéni
- csoportos (ifjúsági és felnőtt helytörténeti szakkö-

rök, egyéb közösségek)

A pályázat dijai:

Felnőtt egyéni kategória:

Ifjúsági egyéni kategória:

Csoportos kategória:

I. díj:
II. díj:

III. díj:

I. díj:
II. díj:

III. díj:

I. díj:
II. díj:

III. díj:

8.000 Ft
6.000 Ft
5.000 Ft

3.000 Ft
2.000 Ft
1.500 Ft

6.000 Ft
5.000 Ft
4.000 Ft

A pályadíjak megoszthatók, illetve visszatarthatok.
A nem díjazott színvonalas munkákat könyvjutalom-
banrészesítjük.

A pályamunkákat két azonos példányban a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
címére kérjük beküldeni (SZOLNOK PF. 128. 5001). A
borítékon tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. A pályázat
jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát egy lezárt boríté-
kon kérjük jelezni! A borítékban a következő adatla-
pot helyezzék el:

- pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megnevezé-
se

- foglalkozás
- munkahely, iskola
- a pályamunka címe
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A pályázatok beküldési határideje: 1994. február
1.

Az eredményhirdetés időpontjáról pályázóinkat
külön fogjuk értesíteni.

A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást
(kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich
János Múzeum, illetve a területileg illetékes tájmúze-
umokmunkatársai nyújtanak.

Minden pályázónknak eredményes kutatómunkát
kívánunk!

MIT OLVASSUNK?

Egy nemrégiben útjára indított gyermeklapra sze-
retném felhívni a figyelmet, a címe: PIROS PONT.

Nehéz napjainkban megjelenő rengeteg folyóirat
közül kiválasztani az igazán igényeset, amely ugyan-
akkor tartalmas, szórakoztató és színes is. Azt hiszem,
ezt sikerült megvalósítania Csukás István főszerkesz-
tőnek és munkatársainak. Ez az igényesen szerkesztett
lap valóban a gyerekeknek szól a legközvetlenebb
nyelven. Komoly gondokat "ehetőén" tálal úgy, hogy
mindenki megtalálhassa benne a neki tetsző részt.

Az újság célja az, hogy az általános iskolás korosz-

tálynak segítsen tájékozódni a világban, s közelebb
juttassa őket annak a megértéséhez, hogy számukra a
tisztesség, a kemény munka és a szülőkkel szembeni
tisztelet az alapvető emberi értékek.

Rovatcímei áttekintést adnak a kiváló tartalomról,
amely szerény külsőben jelentkezik, de ez a pénzszű-
kével magyarázható.

Az "Itt és most" rovat kitekint a világra, picit poli-
tikusán, de mégis érdekesen kommentálja a világ ese-
ményeit. A következő oldalakon a "Nekem tetszik"
rész egy-egy érdekességet mutat be a legkülönbözőbb
területekről, pl. a pelikánok élete vagy egy iskola
bemutatása egyaránt belefér ebbe a témába.

Mindig van egy manuális játékot ismertető oldal is,
amely akutális ünnepekre való ajándék készítéséhez
ad ötletet. A "Kölyökidő" hírességekkel ismerteti meg
a kis olvasót , posztert is közöl, bár nem színesben. A
számítógép szerelmesei is találhatnak maguknak ér-
dekes feladatokat DOS nyelven. S nem hiányozhat a
szépirodalmi rész mellől a humor, rejtvény oldala sem,
mely után a levelezési rovat következik.

A hetenként (nyári szünet idején havonta) megjele-
nő újságot érdemes megrendelni (32 Ft egy
példány!)kisebb könyvtáraknak is. A gyerekek szíve-
sen olvassák, és sok ötletet adhat a gyermekkönyvtá-
rosnak, pedagógusnak is egy-egy foglalkozáshoz, ak-
tuális témához, s ahhoz is, hogyan, milyen nyelven
szóljunk gyermekeinkhez, hogy meg is értsenek ben-

nünket.

Lustyik I stvánné
Megyei Könyvtár

HÍREK, ESEMÉNYEK

KÖZALKALMAZOTTI FIZETÉSEK

A kormány szava-borsa

Földiekkel játszó égi tüneménynek bizonyul a
jelek szerint a tanárok, orvosok, könyvtáro-
sok, ápolónők és társaik bérének rendezésére
tavaly tett országgyűlési igéret. A közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény keltette
remények beteljesülését, az 1994. január else-
jével életbe léptetendő minimális illetmények
premierjét a kormány ugyanis éppen most
készül egy évvel elhalasztani.

Aligha lehet kedvezőtlenebb időpontot választani
pedagógusok tüntetésére, mint egy verőfényes júniusi
délutánt: még néhány nap és vége a tanévnek. A taná-
roknál ez a tény harci kedvet, a nyári szabadságot
irigylő közvéleményénél pedig a szolidaritási hajlan-
dóságot csökkenti. A pünkösdhétfő utáni első munka-
napon megtartott budapesti demonstráció sikere

ennek ellenkezőjét bizonyítja: a tízezernyi résztvevőt
igencsak nagy sérelem érhette. Sejthettek ebből vala-
mit a rend őrei is, mert nemcsak egyenruhás közegek,
hanem civilnek álcázott, egyforma fémjelvényükről, fü-
lükbe dugott rádiójukról és feltűnés nélküli viselkedé-
sükről azonnal felismerhető kollégáik is szép számmal
jelentek meg a Roosevelt téren. A fokozott óvatosság
természetesen érthető, hiszen még belegondolni is
rossz, mire vetemedhet egy magáról megfeledkezett
matematikatanár - a zabolátlan óvónőkről vagy a fé-
kevesztett muzeológusokról nem is beszélve.

A 714 ezer magyar közalkalmazottnak - tehát az
oktatásban, az egészségügyben, a közművelődésben, a
közgyűjteményekben dolgozóknak, akiknek közös jel-
lemzőjük, hogy fizetésüket közvetlenül vagy az ön-
kormányzatok közvetítésével a költségvetésből kapják
- jó oka van az elégedetlenségre. Nemcsak azért, mert
jövedelmük (lásd ábránkat) rendre elmarad az orszá-
gos átlagtól, hanem azért, mert úgy érzik, jól át is
verték őket. A tavaly nyáron elfogadott és életbe lépte-
tett közalkalmazotti törvény ugyanis legalább ki-
számítható anyagi előmenetelt ígért. Bár a közalkal-
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mazotti törvény változatlanul érvényben van, s annak
89. paragrafusa változatlanul előírja, hogy a minimális
illetményeket 1994. január l-jétől alkalmazni kell, van
aki msáként gondolja. Szabó Iván parlamenti bejelen-
tése, miszerint "szükségesnek látszik ennek a mintegy
45 milliárd forint konzekvenciájú törvénynek egy
évvel való halasztása", annak az egyetemi végzettségű
tanárnak, aki havi 24 ezer forintért dolgozik, annyit
jelent, hogy a besorolási táblázat által neki ígért 3 200
forintos fizetés ismét elérhetetlen távolságba kerül.

Ilyen csalódást egyedül az oktatásügyben 298 ez-
ren kénytelenek elviselni: a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai szerint 1992-ben ennyien dolgoz-
tak ott, pontosan 21 702 forint havi átlagfizetésért.
Ebbe azonban - amint arra Szöllősi Istvánná, a Peda-
gógusok Szakszervezetének (PSZ) főtitkára nyomaté-
kosan felhívja a figyelmet - már a túlmunkák, például a

helyettesítések díja is beleszámíttatott. Ugyanezen
időben az anyagi ágazatokban, másként fogalmazva a
verseny-szférában foglalkoztatott szellemi dolgozók
havi átlaga 38 121 forint volt. "Nem az ő bérüket so-
kalljuk, a mienket keveselljük" - szögezi le Vadász Já-
nos, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének (KKDSZ) országos titkára is.

(WeyerBéla, HVG; 1993. jún. 12. 7. p.)

A június 1-jei tüntetésen megyénk könyvtárosai közül
sokan részt vettek. (A szerk.J

AMI AZ ÚJSÁGÍRÓK TOLLÁBÓL KIMARADT...

Megyei lapokat olvasó kollégáim számára bizo-
nyára nem hat az újdonság erejével az a hír, ül. ese-
mény, amelyről néhány gondolatot szeretnék közölni
a Kaptárban is. Ugyanis az Új Néplap (1993. jún. 16-
i), a Jászkun-Krónika (1993. jún. 17-i) számaiban
olvashattuk, hogy a könyvtárosok június 14-én és 15-
én a tiszafüredi Városi Könyvtárban helyismereti,
helytörténeti gyűjteményekről, azok feltárási módjai-
ról, lehetséges szolgáltatásokról cserélték ki gondo-
lataikat, tapasztalataikat. Továbbá tájékoztattak a
cikkek arról is, hogy kik voltak az előadók, miről
tartottak előadást, kik voltak a szervezők, a rende-
zők. A kétnapos tanácskozásról elismerő, dicsérő
hangon szóltak az újságírók, és maguk is elismerték,
hogy a könyvtáraknak, a könyvtárosoknak ezekben a
témákban jelentős feladatuk van és főleg lesz. De va-
jon a könyvtárosok is annak tartják? Mert a megye
területéről "összesereglő" érdeklődő könyvtárosok
száma nem ezt igazolta. Persze a távolmaradásnak
sok oka lehet, ezek legtöbbször anyagi természetűek.
Most azonban még erre sem lehetett hivatkozni, mert
a részvétel a MKE megyei szervezetének jóvoltából
ingyenes volt. Félreértés elkerülése végett, ezeket a
gondolatokat nem dorgálásnak szánom, csupán azt
sajnálom, hogy ilyen alkalmakat mulasztanak el a
kollégák akkor, amikor a szakmai továbbképzésekre
egyre ritkábban van lehetőségünk.

Tapasztalatból tudom, hogy a magyében sok
könyvtárban van nagyon jó helyismereti, helytörténeti
gyűjtemény. Ezek többnyire feltáratlanul, kihasználat-
lanul porosodnak a könyvespolcokon, úgy tűnik, hogy
a könyvtárosok nem tudnak velük mit kezdeni. Tisza-
füreden ezen gyűjtemények hasznáról, jelentőségéről,
hasznosításukról hallhattak volna sok-sok ötletet Bé-
nyei Miklós tanár úrtól. PL: milyen szerepük van és
lehet a mikrokörnyezet, a demokratizmus kiszélesíté-
sében. Civilszerveződések, vállalkozások segítésében.
A környezetvédelemben, a nemzeti öntudat, a törté-
nettudományi szemlélet kialakításában. Szerinte a
helyismereti munka inkább szolgáltatás legyen, és ne
gyűjtő, megőrző tevékenység. A fejlődés útja szerinte
is a gyűjtemények számítógépes feldolgozása, de ez
az emberi agyat nem pótolhatja. E gondolatot erősítve

szólt a publikálás mai lehetőségeiről, kívánatosnak
tartotta a kötelespéldányok beszolgáltatásának jogi
rendezését és a tevékenységgel kapcsolatos egyéb jo-
gi garanciák megadását is.

Takács Béla könyvtáros is sok-sok praktikus taná-
csot adott a gyűjtemények feldolgozásához. Az telje-
sen bizonyos, hogy kevés könyvtárban van lehetőség
olyan szintű feldolgozásra, mint ahogyan azt a tisza-
füredi Városi Könyvtárban csinálják. Ok azonban már
a jövő számára is dolgoznak. Hasznos, tanulságos volt
Gaál Sándornak, a Városi Könyvtár igazgatójának
előadása is. A realitásokra, számszerű adatokra építve
fejtette ki e szolgáltatással kapcsolatos gondjait, re-
ményeit.

A tanácskozás gazdag programja minden résztve-
vőnek élményt jelentett, kár, hogy ez az élmény kevés
számú könyvtáros között oszlott meg.

A Tiszafüreden bemutatott számítógépes progra-
mokat a Megyei Könyvtárban az érdeklődők megnéz-
hetik, tanulmányozhatják. Szándékukat Török Ágnes
könyvtárosnak jelezzék.

Gregorné Földi Mária
módszertanos könyvtáros, Megyei Könyvtár

ISMÉT JELENTKEZÜNK

Az előző bemutatkozásunk alkalmával még csak je-
leztük, hogy rajzpályázatot hirdetünk "Tiszaföldvár
város" címmel a földvári gyerekek számára. Nos,
lezajlott a rendezvény, és erről is szeretnénk pár sort
írni.

Nagyon izgultunk, vajon lesz-e elég pályázó,
mennyire lesznek rá fogékonyak a gyerekek. A siker
érdekében mindent megtettünk, plakátokat készítet-
tünk, minden iskolában és a könyvtárban kifüggesz-
tettük. Telefonon és személyesen kerestük fel a kisebb
egységeket. Kölcsönzés közben is próbáltunk a gye-
rekekre hatni, kedvet csinálni a versenyhez. És eljött a
leadási határidő. Pontosan 180 db alkotást számol-
hattunk meg. A rajzokat a helyi Művelődési Házban
szerettük volna kiállítani. Sajnos az intézmény igaz-
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gatója elfelejtette velünk közölni, hogy oda ő már más
rendezvényt szervezett a megbeszélt napra. No de se-
baj, biciklire kaptunk és végig jártuk a várost, ismét
szóltunk mindenkinek a helyszín változásáról. Sze-
rencsére megértőén fogadtak bennünket. Közben a
rajzokat feliratoztuk, előkészítettük a kiállításra. Be-
szereztük a díjakat és zsűriztük a munkákat. Végül is
150 rajz került kiállításra május l-jén, a felnőtt rész-
legben. Kisebb fajta átrendezés volt szükséges, hogy
harmonikusan el tudjuk a képeket helyezni. A díjazot-
tak koruknak megfelelő könyveket, rajzeszközöket,
okleveleket vehettek át munkájuk elismeréséül. Össze-
sen öt kategóriában 15 helyezett és számos különdíjas
is volt. Számításaink szerint közel 500 fő tekintette
meg a kiállítást. Ebből 300 fő szervezetten, rajzóra ke-
retében. Volt olyan nap, hogy sorban álltak a könyvtár
előtt, mert nem fértek be mindnyájan. Többen hangot
adtak - gyerekek, felnőttek, pedagógusok egyaránt -
annak a kívánságuknak, hogy szívesen vennék, ha jö-
vőre is lenne hasonló rendezvény. Nem ígértük biztos-
ra, de ha "erőnkből telik", lesz jövőre is.

Örömmel számoltunk be arról is, hogy videokazet-
tára pályázati úton nyertünk pénzt. Sikerült levásárol-
ni, így állományunk 63 db-ra nőtt. (Előzőleg csak 15
db volt.) Ez év elején írt pályázatunk szintén kedvező
elbírálásban részesült, ami azt jelenti, hogy könyvtá-
runk a Hét Törzs Alapítványtól 30.000 Ft-ot tudhat
magáénak. Ebből a magyar történelemhez és iroda-
lomhoz kapcsolódó videokazettákat vásároltunk. így
készletünk 89 db-ra bővült. Véleményünk szerint iga-
zán értékes és használható videotár alapjait sikerült
lerakni. Főleg kötelező, ül. ajánlott olvasmányok be-
szerzésére törekedtünk, ezeket munkánk során hasz-
nosan tudjuk majd felhasználni. Vásároltunk még rajz-
filmeket is, gondolva a kisebb korosztályra. Ezekre és
a meglévő kazettákra támaszkodva kialakítottunk egy
nyári szabadidős programot. Ennek alapján minden
hétfőn de. 10 órától ingyenes videovetítéseket tartunk
a gyerekek számára, összeen 12 alkalommal. Szintén
lesznek felnőtteknek is vetítések, meghatározott szer-
dai napokon du. 15 órától, összesen hatszor. A gyere-
keknek szabadidős nyári programokat is tartunk.
Ennek keretében pl. játékbaba szépségverseny, ügyes-
ségi vetélkedő, rajzfoglalkozás, virágkötészet is fog
szerepelni. A könyvtárról, ül. a nyári programunkról
egy-egy oldalas cikk fog megjelenni két helyi lapban,
így nemcsak olvasóink fognak tudni róla, hanem a
földváriak szélesebb köre is.

Úgy gondoljuk, mindenképp jó reklám ez intézmé-
nyünk számára, és a továbbiakban is megragadunk
minden alkalmat, hogy hírt adjunk magunkról, mun-
kánkról, így nem csak olvasóink, hanem azok is, akik
eddig még nem jártak a könyvtárban, érzékelik léte-
zésünket.

Némethné Fodor Ilona
könyvtáros, Tiszaföldvár

***

1993. május 20-22-ig Polivitas Expo '93 címmel
Kisújszállás és Túrkeve közös rendezvénysorozatot
szervezett, s ebben könyvtárunk is részt vett. Többek
között vendégünk volt dr. Csatári Bálint kandidátus,
az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos
osztályvezetője. Az Alföld-kutatás problémái" című
előadását őszintén ajánlom minden - az e térségben

élőknek különösen - település, könyvtár figyelmébe.
Az Expo '93 másik rangos, igazán "szakmai" ese-

ménye munkatársunk, Takács Mihály költő-könyvtáros
válogatott verseskötetének megjelenése, bemutatása
volt,

A Polivitas Könyv- és Lapkiadó "Irodalom mind-
nyájonknak" címmel decemberben adta ki első kötetét
- Gábor Ferenc nagyszalontai verseit -, másodikként
pedig a Takács-kötetet.

A bemutató után került sor a felnőttek versmondó
versenyére, ahol igazán szép produkciókat hallhat-
tunk. A verseny díjait a megyei TIT biztosította. E ne-
mes versenyt szeretnénk meghirdetni mnden évben,
más városokból is várva a jelentkezőket.

Könyvtárunkban járt június 8-án, 10-én Molnár H.
Lajos, 13-án Rithnovszky János. Azt hiszem, sem Ne-
merét, sem Molnár H.-t nem kell bemutatni, így inkább
a harmadik találkozóról bővebben.

"A fény túlsó oldalán" címmel sajátos hangulatú
randevúra került sor. A Vakok és Gyengénlátók helyi
szervezete nevébenn meghívtuk Rithnovszky János
írót, aki saját életén keresztül mutatta be, hogyan lehet
tartalmas életet élni akkor is, ha az ember talán a
legfontosabbat - a látását - veszti el. Csak csatlakozni
tudok a szerzőhöz, s őszintén ajánlom "A fény túlsó
oldalán" c. kötetet mindazoknak, akik sérült embe-
rekkel foglalkoznak vagy foglalkozni kívánnak, füg-
getlenül azok rokkantságának milyenségétől. Azok-
nak, akik balesetük folytán maradandó sérüléseket
szenvedtek és lelki válságba kerültek. Ajánlom továb-
bá azoknak, akik tudni akarják, hogyan maradhat
talpon sérülései mellett, minden gáncs ellenére is az,
aki nagyon akar.

Takács Mihály és Gábor Ferenc verseskötetei
könyvtárunkban megvásárolhatók és megrendelhetők
(200, ül. 250 Ft).

Takács Mihály: Az én hatosom

46-ban - ahogy hittük sokáig -
beieszülettem a szocializmusba.
Bele. -New én akartam,
csak anyám és apám, kik
boldogok, hogy van egy fiuk.
- Hiába csúfoltak eleget:
"Egy gyerek nem gyerek.'"

56-ban nem tudom, mi történt velem,
emlékezem, poroztam Keleten,
a Keletújváros utcáiban.
Dacoskodtam is eleget, amiért
sötétedés után nem mehettünk
át szóm szédülni. (Milyen jó
is lett volna bújócskázni,
mig szüleim cseverésznek/J

66-ban kétévnyi sérelem után
kétévnyi sérelem után
főiskolára gürcöltem magam.
Tanulhattam (az volta dolgom):
negyvenhatról azt, hogy forint,
ötvenhatról meg azt, hogy...
-Megtanultam. Hajtotta tudás-
vágy és a hitem nem ellenkezett.
Dacom felöltöztetett.

76-ban - tősgyökeres kevikádergyerek -
bepréseltek a hatalomba.
Feszengve éltem három évig
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(félhatos!!), majd menekültem.
A magam lábán Is megélek
- úgy akartam. Éltem.

86-ban - már mint a kakas -
kaplrgáltam valamit.
Kiderült, üres a kas!
És m ilesz a fiainkból
hanem vagy itt?
Izgázotta holnap
mint Földet a Nap.
Fakultative
összeszedtem
a lét dialektikáját.

96-ban leszek nagyapa,
lesznek unokáim?
A gerinc mikor egyenes?
Leülhetek kispadomra
úgy Veled,
hogynem vágyott?
- Vagy átváltozik
a szerelem is?

Kétezerhatban nyugdíjasán,
hat évtized vajha mennyitér?
- Beállhatok a sorba
(hatosaimmalzsebemben)
egy tányér szeretetért?

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a TV Cimbora
szerkesztősége által meghirdetett meseíró pályázaton
24 túrkevei diák írt pályamunkát. A június 11-i ünne-
pélyes eredményhirdetésre tizenhármán kaptak névre-
szóló meghívót, s külön öröm volt, hogy Pékár Margit:
Szülőföldem c. versét és Szabó Erika: A győztes kuka-
cok c. meséjét Pálos Zsuzsa színművésznő tolmácsolá-
sában hallhatták. Egyébként a felhívásra 3000 pályázat

érkezett, ebből 300-an részesültek különböző elis-
merésben. A konzulens tanárok: Csajbók Ferencné (10
tanuló), Takács Béla (2 tanuló), Ozsváthné Molnár
Magdolna (11 tanuló).

Gratulálunk a gyerekeknek és köszönjük a tanárok
segítségét.

(B.J., Túrkeve)

elhangzott környezetvédelmi tanácsokat betartani. Az
alkalomra készítettünk egy "Környezetvédelmi cikk-
bibliográfiát".

Lollok Andrea (feldolgozó könyvtáros) a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán az 1992/93-as
tanév végén könyvtárosi diplomát szerzett.

Többéves hagyományokhoz híven a városi gyer-
mekkönyvtár az idei nyáron is gazdag programot
kínál a napközis tábor lakóinak, kb 80 gyereknek.

Játékos honismereti, zenei, irodalmi vetélkedők
rendezésével és rejtvényfüzet összeállításával segíti a
diákok kellemes időtöltését. Mindehhez természete-
sen könyvek is rendelkezésükre állnak. Ezenkívül vi-
deovetítésre és zenehallgatásra is lehetőség lesz a ze-
nei könyvtárban.

Varró Lászlóné
gyermekkönyvtáros, Kisújszállás

Hírek Jászberényből

A város képviselőtestületének Szociálpolitikai és
Vallásügyi Bizottságától 10.000 Ft-ot kaptunk a
MVGYOSZ Pro Humanitate Klub (Vakok és Gyengén-
látók városi klubja) működtetéséhez. A pályázaton
nyert összegből hangoskönyveket és népzenei lemezt
vagy kazettát vásárolunk.

A Környezetvédelmi Világnap kapcsán Ilonka Zol-
tán, a Bercsényi úti általános iskola tanára tartott egy
igen érdekes előadást "Aktuális környezetvédelmi
kérdések" címmel. A videóval és érdekes eszközökkel
szemléltetett előadás sok elgondolkodtató kérdést ve-
tet fel, amelyek veszélyeztetik létünket. Érdemes, sőt
nagyon fontos lenne ezekkel többet törődni és az itt
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Tiszaföldvár is város lett!

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 havc nta, 280 példányban
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