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AJÁNLÁS

Könyvtári kalaUZ. Segédkönyv gyermek- és iskolai könyvtárosoknak. A kötet a
Deutsches Bibliotheksinstitut Einführungsmaterialien in de Bibliotheksbenntzung für Kinder
und Jugendliche című, 1986-ban Berlinben megjelent kiadvány alapján készült. A magyar
változat Pálné Leinberger Ágota és Magái Margit (szöveg), valamint Fábián Zita (grafika)
munkája. Kiad. az Országos Széchényi Könyvtár - Könyvtártudományi és Módszertani Központ,
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros
Szekciója. Felelős kiadó: Szenté Ferenc. Készült a V.F. Megyei Könyvtár sokszorosítójában
A/4-es méretben. Felelős vezető: Bertalanná Kovács Piroska. A kiadást támogatta az 1992. é.vi
Közművelődési Pályázat. A kiadvány 163 lapból áll, kapcsos, keménytáblájú dossziéban. Ára:
792 Ft. .

A kötet összefoglaló jellegű, széleskörűen alkalmazható és variálható segédanyag, amely a
gyakorlott és a kezdő könyvtárosokat egyaránt segíti a könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati
órák megtartásában. Az összeállítás egyaránt alkalmas csoportos és egyéni foglalkozásokra, s
egyúttal módot ad arra is, hogyan keltsük fel az unatkozó, olvsni nem, de játszani szerető,
érdeklődő gyerekek figyelmét a könyvtár, a könyvek iránt. A kiadvány szemléletes, játékos
feladatlapokat tartalmaz. Fejezetei: Bevezető. Általános megjegyzések. Amit a könyvtárról
tudni kell (képregény, információs lapok, könyvtári ABC, szakrend). Játékok, feladatok
(képrejtvények, fotók, munkalapok, szakcsoporrkereső játék, képes kártyák a szépirodalomból,
Bölcs Bagoly-kérdések stb.).

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a Könyvtári Kalauz 1993. decemberi megrendelői
között kisorsolunk egy kötetet!

L.M.K.

BEMUTATKOZIK
a túrkevei Városi Művelődési Intézmény

igazgatója

Túrkeve város önkormányzata az év első felében
pályázatot hirdetett a helyi művelődési ház, a könyv-
tár, a mozi és a recski (volt úttörő-) tábor vezetésére.
A felsoroltak közül a könyvtár a meghirdetett igazga-
tói állás betöltésének időpontjáig külön működött a
többi intézménytől.
A pályázatot elnyerve október l-jétől - lassan két hó-
napja - a Városi Művelődési Intézmény névre keresz-
telt egységek igazgatója lettem.
A tanításról váltofam át másik kedvenc területemre, a
népművelésre, hisz be kell vallanom, a népművelési

szakterület miatt vállalkoztam a pályázat megírására.
Hosszú időn át voltam szövetkezeti népművelő is.
Egy kis falu egyedüli népművelőjéhez hasonlítható
sokrétű feladatokat kellett ellátnom. Szerettem ezt a
munkát. Éppúgy közöm volt a könyvekhez, mint az
emberekhez, voltak kiscsoportjaink, saját újságunk,
ekkor készült - a városban is első - ezüstérem, könyv
és film a szövetkezetről.

Közben munkahelyet változtattam, de az akkor
létrehozott egyik kis egységem, amit az ország jóré-
szében a kevi "lovarda" néven ismernek, a mai napig
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kisér. A szabadidőközpont 1994. január l-jétől a Mű-
velődési Intézményhez fog tartozni.

Egy városszéli tanyát a századforduló paraszti
életmódját tükröző bútorzattal és minden kiegészítő
felszereléssel, tárgyakkal berendezve (6 ló, hintók,
szán stb) a kulturális idegenforgalom szolgálatába
állítottunk. Négy éve főképpen nagyvárosi, újabban
már külföldi gyermekek is tanulnak itt lovagolni és
ismerkednek az alföldi, túrkevei népi kismestersé-
gekkel. A szervező munkát, programok vezetését '93-
ban "nyári szünetes" tanárként láttam el.

Ma még az új munkaterülettel és munkatársaimmal
az összeszokás időszakát éljük. Három hete székhe-
lyet változtattunk: a szebb, kulturáltabb küllemű
Korda Filmszínházban helyeztük el a népművelőket
és a gazdaságvezetést.

Vezetői munkám legfontosabb részének tekintem,
hogy minden munkatársam számára a lehető legtelje-
sebb mértékben biztosítsam a képességeinek és ér-
zelmi beállítódásának megfelelő munkát, ezáltal
szolgálva a város kulturális életét és idegenforgal-
mát.

Törekszem a könyvtári munka alaposabb megis-
merésére, zavartalan munkakapcsolat és az egyes
egységek közötti megfelelő arányok kialakítására
(személyes kapcsolatok, szakmai és gazdasági, gaz-
dálkodási feltételek stb).

A könyvtári munkában lényeges feladatnak tekin-
tem a megyei információs rendszerhez való csatlako-
zás feltételeinek megteremtését, a szakszerű és mind
teljesebb állománybővítést, mind több közösségi
funkció, rétegigényeket kielégítő kisközösségek,
csoportok ellátását, azok működtetését. Úgy vélem,
sok lehetőség van a most már összetartozó intézmé-
nyek együttműködésében. A rendezvények máris
formálódóban vannak (könyvtár-műv.ház-lovarda),
melyeknek nyertesei remélhetőleg a túrkevei lakosok
lesznek.

Művelődési téren (műv.házas tevékenység) a jelen-
legi kiscsoportok fenntartása mellett nagy lehetúsé-
get látok a város változó gazdasági szerkezetéhez
igazodó új civil szerveződések kialakításában.

Bízom benne, hogy céljainkat mi, könyvtárosok és
népművelők jó szakmai színvonalon megvalósíthat-
juk.

Debreceni Lászlóné Laskai Magdolna
igazgató

TUDNIVALÓK

Pályázat
a könyvtári szolgáltatások fejlesztésére

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium - elő-
segítendő a könyvtári ellátás javítását - felkérte a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségét egy
olyan pályázat kiírására és lebonyolítására, melynek
célja, hogy ösztönözze és elismerje a könyvtárak erő-
feszítéseit szolgáltatásaik fejlesztésére.

A fentiek alapján az MKE elnöksége az alábbi
feltételekkel hirdeti meg a pályázatot.

1. A pályázat nyitott, minden önállóan vagy vala-

mely más intézmény keretében működő, bármilyen
típusú könyvtár részt vehet rajta. Több könyvtár kö-
zös pályázatot is benyújthat.

2. Pályázni lehet az 1993. április 1-je és 1994.
március 3l-e között bevezetett új vagy tartalmilag
és/vagy technológiailag megújított, a könyvtár saját
használói körnek közvetlenül, illetve más könyvtárak
közvetítésével nyújtott szolgáltatással.

3. A szolgáltatást legfeljebb 100, géppel írott
sorban kell ismertetni. A pályázathoz dokumentációs
anyagot (prospektus, előfizetési felszólítás, belső
szabályzat, marketing kiadványok stb.) lehet csatol-
ni.

4. A pályázatot a fejlesztést végrehajtó személyek
nyújtják be. Ha a pályázatot a könyvtár nyújtja be,
meg kell jelölnie azookat a munkatársakat, akik a
fejlesztést végrehajtották. Egy könyvtár több szolgál-
tatással is pályázhat.

5. A pályázatok elbírálására az MKE elnöksége 3-
5 tagú zsűrit kér fel a pályázó könyvtárakkal szemé-
lyes kapcsolatban nem álló szakemberek közül. A
zsűri szükség szerint helyszíni vizsgálódást is lefoly-
tat a pályázatra benyújtott szolgáltatást illetően.

6. A zsűri maga határozza meg a kiadandó díjak
számát és összegét a 100 000 forintos kereten belül,
30 000 forintnál kisebb öszegű díjat azonban nem
állapíthat meg. A zsűrinek jogában áll egyetlen pá-
lyázatnak is odaítélni a teljes összeget.

7. Ha az elismerésre érdemes pályázatok száma
meghaladja a kiadható összeget, a zsűri javaslatot te-
het arra, hogy közülük a díjat nem nyert pályázók
részt vehessenek - amennyiben erre sor kerül - egy
később kiírt pályázaton.

8. A pályadíjat nyert könyvtár igazgatója, illetve
fenntartója a teljes összeget köteles annak a munka-
társnak, illetve azoknak a munkatársaknak kifizetni,
aki kifejlesztette, illetve akik kifejlesztették a szol-
gáltatást. Ha több személy vett részt a fejlesztésben,
az öszeg felosztásáról vagy maguk döntenek, vagy
rábízzák a döntést a hivatali vezetőre vagy az általuk
felkért szervre.

9. A benyújtott pályázatokat - függetlenül attól,
hogy díjazásban részesültek-e vagy sem - a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros c. lap megjelenteti vagy eredeti
formájukban, vagy a pályázókkal egyeztetett módon.

10. A pályázatokat 1994. április 30-áig kell be-
nyújtani a Magyar Könyvtárosok Egyesülete titkársá-
gán (1088 Budapest, VIII. Szabó Ervin téér 1.) A
pályázat eredményét az MKE az évi vándorgyűlésén
kell kihirdetni. A zsűri és a vándorgyűlés helyi
szervező bizottsága felkérheti a pályázókat, hogy
munkájukat a vándorgyűlésen mutassák be.

Budapest, 1993. november 1.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnöksége

Pályázati felhívás

A "Jászságért" Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,
néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési érté-
keit gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi sze-
mélyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló tö-
rekvéseikhez, kezdeményezéseikhez anyagi támoga-
tástvárnak.
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-

- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, tö-
rekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályá-
zó az anyagit ámogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségi-
gényét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fe-
dezetet, továbbá a kért támogatás felhasználásának
részletes tervezetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, to-
vábbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet meg-
nevezésével), ahová a megítélt öszeget kéri, a számla-
tulajdonos nevének feltüntetésével;

- két ajánló véleményét a pályázatról.

A pályázatok benyújtási határideje: 1994. már-
cius 31.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapest 114 Pf. 367.

Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány kuratóriu-
ma közzéteszi az általa alapított

"Jászságért" Díj

harmadik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeré-
seként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj összege:
75.000.- Ft.

A díjazandó személyére részletes indoklással ja-
vaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől
és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje:
1994. március 31.

Budapest, 1993. október

A Baloldali Ifjúsági Társulás és a Homo
Literatus Irodalmi Ügynökség

irodalmi pályázatot hirdet középiskolásoknak az
alábbi témakörben:

1. Jókai Mór életének egy szabadon választott
epizódja alapján vers vagy elbeszélés műfajában kér-
jük a pályműveket.

Kizárólag egyéni pályaműveket várunk!
Díjazás: I. 20.000 Ft

II. 15.000 Ft
III. 10.000 Ft

2. Jókai Mór egy szabadon választott művének ta-
nulmányban történt feldolgozása.

Kizárólag egyéni pályaműveket várunk.
Díjazás: I. 15.000 Ft

II. 10.000 Ft
III. 5.000 Ft

Terjedelem maximum 30 gépelt oldal.

Beküldési határidő: 1994. március 18.

Értékelés 1994. április
Díjkiosztás: 1994- május
Apályázat jeligés, lezárt borítékban kérjük a nevet

és értesítési címet.

Beküldési cím: 1153 Budapet, Eötvös u. 1.
Homo Literatus Irodalmi Ügynökség

Pályázatunkat a Pest-Budai Ifjúsági Kultúr Egylet
és az Eurocontour Alapítvány támogatja.

A Megyei Könyvtár megvásárolja az adatbázist. Az
adatlap alkaimas saját kiadványok bejelentésére, az-
az az adatbázisban való szerepeltetésre.

TYPOTEX
Elektronikus Kiadó Kft. Budapest, 1993. október

A könyvpiac áttekinthetősége céljából fölépítettünk
egy ún. INDEX könyvadatbázist.
Az adatbázis lényege, hogy választ tudjon adni:
- mi van a piacon, mi várható és mi fogyott el,
- ami pedig van, hol szerezhető be.
Az adatbázis első számú felhasználó helye az INDEX
Könyvesbolt (Bp. V. Sas u. 17, tel.: 269 2962), ahol a
vásárlók tájékoztatására, sőt a keresett könyv beszer-
zésére is vállalkozunk.
Az adatbázis IBM PC-vel olvasható, 1,2 Mb floppy
lemezen 2 havonkénti frissítéssel 1993. november
15-től megrendelhető. t Legalább 5 ezer ellenőrzött
címet fog tartalmazni. Ára 19.000 Ft + ÁFA egy évre.
Az új könyveket az adatlapon lehet bejelenteni. Az
osztályba sorolást a 92-ben frissített Bookseller ka-
tegóriái alapján vettük át.
Az adatbázisban való részvétel ingyenes, külön rek-
lám a könyvnek.
Az adatszolgáltatás alapján esély van a forgalomnö-
vekedésre is.
Az INDEX könyvadatbázis más szoftverekhez való
kapcsolhatóságáról és további információkkal ren-
delkezésre áll.

INDEX Könyvesbolt
1051 Budapest, V. Sas. 17.
Tel.: 269 2962

TypoTEX Kft
Elektronikus Kiadó
1015 Budapest, I.
Batthyány u. 14.
Tel.: 202 1365,
Tel./Fax: 115 4212

Votisky Zsuzsa vagy Erő
Zsuzsa

ADATLAP

Kiadó:
Akiadócíme:
Kiadóvezető:
Ügyintéző:

Kérnek-e vonalkód matricát az előkészületben lévő
könyveikre: (Könyvenként egy példány ingyenes!)

sokszorosítandó!
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A könyv adatai

ISBN
SZERZŐ(K):
CÍM:
OSZTÁLY (besorolás):
SOROZAT:
ISSN:
KÜLSŐ PARAMÉTEREK (kötés, méret stb):

ELŐKÉSZÜLETBEN?.
RAKTÁRON?
ELFOGYOTT?
TERJESZTŐI:
TERJESZTŐ2:
FOGY.ÁR:

sokszorosítandó!

A bejelentett könyveket az alábbi szakcsoportokba
sorolják.

01 ANTROPOLÓGIA
02 ANTIK BÚTOR, RÉGISÉG
03 ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK
04 AUTÓ-MOTORSPORT
06 ÁLLATGONDOZÁS (KEDVTELÉSBŐL TARTOTT

ÁLLATOK
07 ÁLLATTAN
08 ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS ÁLLATORVOSTUDO-

MÁNY
09 BETEGÁPOLÁS ÉS GYERMEKGONDOZÁS
10 BÉLYEG ÉS BÉLYEGGYŰJTÉS
11 BIBLIOGRÁFIÁK
12 BIOLÓGIA
13 CSILLAGÁSZAT
14 EGÉSZSÉG ÉS HIGIÉNIA
15 ELEKTRONIKA
16 ELEKTROTECHNIKA
17 EMLŐSÖK
18 ERDÉSZET
19 ÉLETRAJZ, CSALÁDFA
20 ÉPÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR
21 ÉPÍTÉSZET ÉS VÁROSTERVEZÉS
22 ÉTEL ÉS ITAL
23 FESTÉSZET ÉS RAJZ
24 FÉNYKÉPÉSZET
25 FILM ÉS TELEVÍZIÓ
26 FILOZÓFIA
27 FIZIKA
28 FOGLALKOZÁSOK, SZAKMÁK
29 FÖLDRAJZ
30 FÖLDTAN ÉS ŐSLÉNYTAN
31 GYERMEKKÖNYVEK
32 HADTUDOMÁNY
33 HAJÓZÁS
34 HALAK
35 HÁZTARTÁS
36 HORGÁSZAT
37 HUMOR
38 HÜLLŐK ÉS KÉTÉLTŰEK
39 IPARMŰVÉSZET ÉS METSZETKÉSZÍTÉS
40 IRODALOMTUDOMÁNY
41 ISMERETTERJESZTŐ MŰVEK
42 ÍZELTLÁBÚAK
43 JÁRMŰVEK

44 JOG
45 KERÁMIA ÉS PORCELÁN
46 KERESKEDELEM
47 KERTÉSZET
48 KÉMIA
49 KÖLTÉSZET
50 KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
51 KÖZGAZDASÁGTAN
52 KÖZINTÉZMÉNYEK
53 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS, ÁLTALÁNOS
54 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
55 KRIMINOLÓGIA
56 KÜZDŐSPORTOK
57 LABDARÚGÁS
58 LÉGIKÖZLEKEDÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS
59 LOVAGLÁS
60 MADARAK
61 MATEMATIKA
62 METEOROLÓGIA
63 MEZŐGAZDASÁG, ÁLTALÁNOS
64 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK, ÁLTALÁNOS
65 MŰVÉSZET, ÁLTALÁNOS
66 NEVELÉS
67 NÉPJÓLÉT
68 NÉPRAJZ, NÉPSZOKÁSOK
69 NÖVÉNYTAN
70 NÖVÉNYTERMESZTÉS
71 NUMIZMATIKA
72 NYELV, ÁLTALÁBAN
73 NYELV, ANGOL
74 NYELV, EGYÉB EURÓPAI NYELVEK
75 NYELV, EURÓPÁN KÍVÜLI NYELVEK
76 NYELV, FRANCIA
77 NYELV, NÉMET
78 NYELV, OLASZ
79 NYELV, SPANYOL
80 NYELV, SZLÁV
81 OKKULTIZMUS
82 OKTATÁS
83 ORVOSTUDOMÁNY
84 ÖLTÖZKÖDÉS, VISELET
85 POLITIKA
86 PRÓZAIRODALOM (ÁLTALÁBAN)
87 PRÓZAIRODALOM, ELBESZÉLÉSEK
88 PRÓZAIRODLOM, ÉRZELMES
89 PRÓZAIRODALOM, KALANDOS
90 PRÓZAIRODALOM, MISZTIKUS
91 PRÓZAIRODALOM, TÖRTÉNELMI
92 PRÓZAIRODALOM, TUDOMÁNYOS-

FANTASZTIKUS
93 PSZICHIÁTRIA, PSZICHOLÓGIA
94 RÉGÉSZET
95 SPORT, EGYÉB
96 SZÁMÍTÓGÉP ÁLTALÁBAN
97 SZÁMÍTÓGÉP HARDWARE
98 SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK
100 SZELLEMI SPORTOK
101 SZÍNHÁZ
102 SZÍNMŰVEK
103 SZOBRÁSZAT
104 SZÓRAKOZÁS
105 TANKÖNYVEK
106 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
107 TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
108 TECHNOLÓGIA ÉS GYÁRTÁS
109 TENISZ
110 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, ÁLTALÁNOS
111 TÖRTÉNELEM, AFRIKA
113 TÖRTÉNELEM, AUSZTRÁLÁZSIA
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114 TÖRTÉNELEM, ÁZSIA
115 TÖRTÉNELEM, DÉL- ÉS KÖZÉP-AMERIKA
116 TÖRTÉNELEM, EURÓPA
117 TÖRTÉNELEM, ÉSZAK-AMERIKA
118 TÖRTÉNELEM, MAGYARORSZÁG
119 TÖRTÉNELEM, RÉGMÚLT
120 UTAZÁS, ÁLTALÁNOS
121 UTAZÁS, AFRIKA
123 UTAZÁS, ÁZSIA
124 UTAZÁS, DÉL- ÉS KÖZÉP-AMERIKA
125 UTAZÁS, ÉSZAK-AMERIKA
126 UTAZÁS, EURÓPA
127 UTAZÁS, MAGYARORSZÁG
128 UTAZÁSI SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
129 VADÁSZAT
130 VALLÁS
131 VASÚT
132 VEGYIPAR
133 VEZETÉS ÉS ÜZLETVITEL
134 VÍZISPORTOK
135 ZENE

A Megyei Könyvtár főbb szolgáltatási és azok
felelősei

Könyvtárvezetés, szolgáltatások kialakítása, megyei
könyvtári szolgáltatások iránti igény, velük kapcsola-
tos reklamáció - Bertalanná Kovács Piroska -
igazgató
(Kossuth tér4. Tel:341-333/18)

A dokumentumok beszerzése, rendelése, feltárása.
Kiadók. Leltározás, katalógusok, címleírás, szakozás.
Gyarapításv selejtezés - Simon Ferencné Márta -
oszt.vez., Árvainé Zsíros Eszter
(Kossuth tér4. Tel.:341-333/16)

Tájékoztatás, olvasószolgálat - Dankóné Szabó
Edit - oszt.vez., Mondok Ildikó
(Kossuth tér4. Tel.:341-333/10, Fax: 421-806)

Bibliográfia, kutatás, kiadványok - Rékasy Ildikó
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/22)

Helyismeret, helytörténet, a gyűjtemény kialakítása -
Czaga László, Török Ágnes
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/22)

Számítógépes adatszolgáltatás. Folyóiratrendelés,
adminisztráció, reklamáció - Pilissy Erzsébet
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/17)

A kölcsönzés adminisztrációja. Felszólítás, végrehaj-
tás. Könyvtárközi kölcsönzés. Hangoskönyvek. -
Farkas Gyuláné Julcsi
(Kossuth tér4. Tel:341-333/24)

Gyerekkönyvtári munka és annak minden részterüle-
te. Verseghy nyelvművelő verseny - Dr. Horváth
Attiláné Jutka - oszt.vez.
(TiszaA. u. 2. Tel:371-322)

Zenei részleg. A különböző zenei dokumentumok
gyűjtése, feltárása, kölcsönzése. Videó. - Tóth Eta -
részlegvez.
(TiszaA.u.2. Tel.:371-322)

Közigazgatási Szakkönyvtár - Ladosné Varjú Irén
(KossuthL. u.2. Tel:379-933)

Gazdálkodás, pénzügyek, munkaügy - Horváthné
Simon Erzsébet - gazd.ig.
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/21)

Irattár, iktatás, levelezés, megőrzés, selejtezés - Nagy
Lászlóné Juci - oszt.vez.
(Kossuthtér4. Tel.:341-333/23)

Hálózati-módszertani munka - Lengyel Gézáné
Klári - oszt.vez., Gregorné Földi Mária, Csáti
Petemé Ica
(Tisza A. u.2. Tel.: 371-322)

Számítógépesítés, technikai kérdések - Szűts
Ferenc
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/12)

Kiadványok gondozása, megrendelések kielégítése -
Modla Dezsőné Jutka
(Kossuth tér 4. Tel.: 341-333/23)

Könyvkötészet, sokszorosítás - Bodócsi Margit -
műhelyvezető
(Tófenék u. 2. Tel; 370-519)

***

Kedves Kollégák!

Az 1993. évi statisztikai összesítések pontos elké-
szítéséhez nézzék át a cím- és csoportos leltárköny-
veket, egyeztessék azokat. A munkanaplók és a be-
iratkozási naplók adatainak "göngyölítéséről",
egyeztetéséről se feledkezzenek meg!

A statisztikai adatlapokat időben kiküldjük.
Felhívjuk a kezdő, újonnan beállított könyvtáro-

sok figyelmét, hogy módszertani osztályunk minden
segítséget megad, igyekszünk mindenhová kijuün.
Fttől fíjggetlenül várjuk a kollégák hívását, segítség-
kérésétis.

A könyvtári videoklubok tevékenységével, szol-
gáltatásaival kapcsolatban előreláthatólag 1994. feb-
ruárban Skaliczky Judit, a KMK osztályvezetője tart
tájékoztatást.

A könyvtári munkához szükséges nyomtatványok,
eszközök, szerelések beszerzehetők: Bp., 1133, Ga-
ram u. 34., a Könyvtárellátó Nyomtatványboltja cí-
men. Az 1994. évre szóló munkanaplókat a követke-
ző címen lehet megrendelni: Bp., 1139, Kartács út
24/26. Múzsák Közművelődési Kiadó.

- 5 -



H Í R E K

DAT '93 november 2-4.

A Magyar Adatbázisforgalmazók III. konferenciá-
jának és kiállításának célja a Magyarországon elérhe-
tő nyilvános és zártfelhasználó körű adatbázisok
bemutatása volt a hazai és a külföldi felhasználóknak.

A program 17 szekcióban mutatta be az adatbázi-
sok készítésének, karbantartásának, forgalmazásának
eredményeit és problémáit, az eléréshez szükséges
eszközöket, a szolgáltatások igénybevételének mód-
ját és különböző díjtételeit.

Külön szekcióban tanácskoztak a könyvtárosok. A
könyvtári szekció témáját — a vállalkozások infor-
mációval való ellátásának kérdését — szakkönyvtá-
ri, megyei, városi és községi könyvtári nézőpontból
tárgyalták az előadók.

Október 25-én továbbképzést szervezett a Megyei
Könyvtár községi könyvtárosok számára. Tájékozta-
tások hangzottak el a központi szolgáltatásokról, a
hálózatnak nyújtott, felajánlott segítségről, a Megyei
Könyvtár különböző szakmai területeiről.

A Tudnivalók c. rovatban közöljük főbb szolgálta-
tásainkat és azok felelőseit. A könyvtárvezetőkkel
megegyeztünk abban, hogy félévente találkozunk,
előadások, beszélgetések, gyakorlati bemutatók ke-
retébenn foglalkozunk szakmánk aktuális kérdései-
vel.

A továbbképzés végén dr. Horváth Attiláné, a
KKDSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezeté-
nek megyei ügyvivője beszélt a közalkalmazottakra
vonatkozó törvény megvalósulásáról, a vitákról és a
nehézségekről, valamint a szakszervezet jogairól.

Október 28-29-én néhány kolléga a megyéből a
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár vendége
volt. Tapasztalatokat gyűjtöttek a kiépített számító-
gépes hálózat üzemeltetéséről, használatáról. A terv-
szerű fejlesztés következtében 16 zalai szervezet tele-
fonvonalas-modemes kapcsolódással beléphetett az
IIF rendszerbe. A hálózat kiépítésében jelentős segít-
ség volt a pályázatok útján nyert pénz, de nagy
hangsúlyt fektetnek társadalmi támogatók megnyeré-
sére szolgáltatásfejlesztéseikhez.

***

November 4-én Egerben volt szakmai fórum a
központi szolgáltatásokról. Országos intézmények
(OSZK, OPKM, OMK, OMIKK és a FSzEK) vezetői tá-
jékoztatták a szépszámú hallgatóságot hagyományos
és számítógépes szolgáltatásaikról. Megyénkből

Jászberény, Tiszafüred, Kunszentmárton és a Megyei
Könyvtár képviseltette magát.

A FSZEK-től levélben kérni lehet szolgáltatásai-
nak ismertetését - füzet alakban rendelkezésükre áll.

Verseghy Ferenc emlékezetére tudományos em-
lékülést rendezett a Megyei Könyvtár 1993. novem-
ber 12-13-án. Társrendezők voltak: a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság megyei tagozata, a megyei
TIT, a Verseghy Gimnázium, a városi könyvtár, a Pe-
dagógiai Intézet, a Levéltár és a Damjanich Múzeum.
Előadók: Benda Kálmán akadémikus, Bíró Ferenc
irodalomtörténész, Szathmári István egyetemi tanár,
Notheisz János főiskolai tanár, Éder Zoltán egyetemi
tanár, Fried István egyetemi tanár, Szurmay Ernő ny.
Könyvtárigazgató, Kaposvári Gyula ny. múzeumigaz-
gató, Rékasy Ildikó főkönyvtáros, Pápay Lászlóné
ny.könyvtárigazgató h., Grétsy László egyetemi tanár.

A Verseghy életművét, művészetszemléletét, sti-
lisztikáját, képalkotási sajátosságait elemző előadá-
sokat a Verseghy Gimnázium tanulóinak ünnepi mű-
sora zárta. A következő napon Verseghy magyar-
német összevető nyelvtanáról, a Hermann és Dorottya
c. műről, a helyi szerzők Verseghy-képéről, a Ver-
seghy-bibliográfia szerkesztéséről, a nyelvművelő
verseny krónikájáról hangzottak el előadások. A
rendezvényt a szolnoki középiskolások nyelvhelyes-
ségi pályázatának eredményhirdetése zárta.

L.M.K.

Nagysikerű előadás volt
1993. november 18-án es-
te a Megyei Könyvtár Ver-
seghy-termében.

A M.É.Z. /Meg nem Ér-
tett Zenekar/ ír-skót nép-
zenei koncertet adott, me-
lyen a táncházi muzsikán
kívül balladákat, dalokat,
dudanótákat hallhatott a
szépszámú közönség. A
könyvtár könyv- és folyói-

rat anyagából kiállítást készítettünk, remélve, hogy a
zene által felkeltett érdeklődés ráirányul a két nép
történetére, múltjárajelenére, kultúrájára.

A zenei est résztvevői a BLAGUSS-VOLANBUS
Utazási iroda színes programtájékoztatóját kapták
ajándékba.

A Hang- és Videotár pályázaton nyert összegből
fedezte a rendezvény kiadásait.

M.E.Z.

Tóth Etelka
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KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Szolnok, Kossuth tér 4.

Megjelenik havonta, 280 példányban
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