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Szenté Ferenc: A világ, amelyben könyvtáros vagy

A könyvtáros politizálása: a
szolgálat, a kételkedés és a re-
mény segítése.

A könyvtáros - még a nagy
forgalmú könyvtárakban is - át-
fogható méretű használói kör,
közösség lelki-szellemi állapotá-
nak tudója, gondozója. Ebbéli
helyzetében és szerepkörében le-
het erősítő és mérsékelő, ezáltal
kiegyenlítő, közvetítő tényező a
világot átszövő információs háló-
zatban, amely a tömegkommuni-
káció nemzetközi csatornáin ke-
resztül a fogyasztói tudás és örök
élet gyümölcsét kínálja Grön-
landtól Új-Zélandig. A könyvtá-
ros a tömegáru mellett az egyedit
is kínálja, a divatos helyett a sze-
mélyiségre illőt is, feltéve, hogy
nemcsak foglalkozása, hanem hi-
vatása is a könyvtárosság, s így
cselekvő részese, nem csupán
szenvedő alanya a zavarosan
hömpölygő információáradatnak.

A Föld körül ma több mint
ötszáz műhold kering és sugároz-
za vissza rá a modern kor üzene-
teit. A nagy egyenlősítő kísérlet
bukása óta immár semmi sem za-
varja, hogy a fogyasztás uniformi-
zált képei milliárdnyi képernyőn
tápláljanak hasonló vágyakat az
öt kontinens minden lakójában,
jóllakottakban és éhezőkben, ke-
resztényekben és mohamedánok-
ban, kastélyok és kunyhók gazdá-
iban: az univerzális árubőség pa-
radicsomi álmát.

A könyvtáros a saját használói
körének gyűjt, válogat, közvetít
gazdasági, üzleti, piaci informá-
ciókat, de tudnia kell, hgy há-
romezer multinacionális vállalat
hálózza be a Földet kereskedelmi
és szállítási rendszerével. Ezek
juttatják el busás haszonnal egy-
idejűleg több tucat országba az

autót, a videokamerát, a pople-
mezt, a számítógépet, a csokolá-
dé különlegességeket.

A könyvtáros, személyi számí-
tógépének újdonságától megille-
tődve, jó ha tudja, hogy a pénzvi-
lág metropoliszai adatátviteli há-
lózatba vannak kötve, ezáltal má-
sodperces gyorsasággal milliár-
dok csoportosíthatók át a világ
egyik térségéből a másikba. A va-
lutaüzletben a múlt esztendőben
naponta ezer milliárd dollár for-
gott, mely irdatlan nagy összeg -
a magyar gazdaság ötven eszten-
dőre szóló teljesítménye. A spe-
kulánsok órákon belül szereznek
tudomást a központi bankok
pénzpolitikai döntéseiről és saját
előnyükre fordítják az informá-
ciót. Képesek nyomást gyakorolni
a kormányokra és kikényszeríteni
az árfolyam módosítását, ha ér-
dekeik úgy kívánják. Mindennek
ellenére, vagy inkább, mindemel-
lett nem az integráció, hanem a
szétesés felé látszik fejlődni a vi-
lág. Csak az elmúlt másfél évben
két tucatnyi új országot kellett
berajzolni a világtérképre. Ju-
goszlávia népei háborúznak egy-
mással, régi demokráciák, mint
Kanada, Belgium bénult állapot-
ban várják a nyelvi közösségek
vitájának végeredményét. Ola-
szok, sőt svájciak gyűrkőznek
nemzeti identitásukért. A bizony-
talanság ellen védekezésül polgá-
rok milliói keresik a gyógyírt a
szétválásban, az elhatárolódás-
ban. A könyvtárosnak úgy kell to-
lerásnak lennie, hogy tudja: min-
den az emberért van. Hogy a
nyomor gyűlöletet, a gyűlölet
gyilkos indulatokhoz eszméket
talál.

S közben mind szélesebbre
tágul a szakadék a kevés gazdag
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ország és a túlnyomó többségben
lévő szegények között.

Röviddel a második évezred
vége előtt soha nem sejtett gyor-
sasággal változik meg az ember
világa. Szűkössé és kettéhasadttá
válik a világtársadalom. Jövőbeli
rendjére nézve nincsenek törté-
nelmi előképek, fölvázolásához
nincsenek kulcsteróiák, sőt nin-
csenek még plauzibilis fantázia-
képek se.

Nem a jólét és a felemelkedés,
hanem a süllyedés, az ökológiai
széthullás és a kulturális degene-
ráció határozza meg már ma is az
emberiség háromötöd részének
mindennapjait. Senki sem tudja,
hogyan lehetne megállítani ezt a
folyamatot.

Mára szinte mindenütt a vilá-
gon győzedelmeskedett a kapita-
lizmus eszméje, a gazdasági és a
személyes szabadság kibontakoz-
tatása. De a győzelem íze keserű.
Nem a történelem vége közele-
dik, amint az észak-amerikai filo-
zófus, Fukuyama 1989-ben megír-
ta, hanem annak a projektnek van
vége, amely eddig oly gőgösen
modernségnek nyilvánította a fo-
gyasztást.

A könyvtárosnak titkon hinnie
kell a lehetetlenben, abban, hogy
a jóléti államok szemlélete meg-
változik, bár ez a változás eleven
húsba vág, s igen fájdalmas lesz.
Ugyanúgy fájdalmas lesz, mint
azok a változások, melyek a har-
madik világra várnak, ahol mé-
lyen gyökerező elveket és hagyo-
mányokat kell feladni. A változá-
sok trendje térségenként változó
irányú. Kelet-Ázsiában, ahol két-
milliárd ember él, némelyik or-
szág kormánya évenként hatalmas
termelési értéknövekedést jelent
be. Kína a szocialista piacgazda-



sággal alig nyolc év alatt meg-
duplázhatja bruttó nemzeti ter-
mékét és ezzel gazdasági súlya
megelőzi Németországét és Japá-
nét.

A könyvtárosnak tudnia kell,
hogy a féktelen növekedési ambí-
cióval működő multinacionális
rendszerek keveset törődnek a
környezet érdekeivel, a követ-
kezményeket gátlástalanul áthá-
rítják.

Az ázsiai prosperitás híre eu-
fórikus lelkesedéssel tölti el a
nagy konszernek elnökeinek, a
gazdasági minisztereknek a lel-
két. Versengve udvarolnak a be-
ruházási és piaci lehetőségekért,
amivel fenntarthatónak vélik az
óriási jövedelmezőséget. A leg-
többet a motorizációtól várják,
noha tudnivaló, hogy ez a légkör
felmelegedését és a természeti
környezet további elszennyezeset
vonja maga után. Hatalmas térsé-
gek veszítik el rohamos gyorsa-
sággal maradék létalapjukat, kü-
lönösen Afrikában, Közép-
Ázsiában és Közép-Amerikában.
A Föld összes országának egyne-
gyedében, negyvenkilenc or-
szágban csökken az egy lakosra
jutó gazdasági eredmény, mert a
termelés nem tud lépést tartani a
lakosság növekedésével. Ezekben
az országokban a mezőgazdasági
és az élelmiszeripari termékek
iránti szükséglet egyre jobban
meghaladja a belső lehetőségeket.

Közel egy évtizede a világ ga-
bonatermelése fele olyan arány-
ban növekszik, mint a világ né-
pessége. Az elszikesedés, az
egyéb talajszennyeződések, az
erózió szűkítik a termelés lehető-
ségeit a szegény térségekben,
ugyanakkor a leggazdagabb hu-
szonnégy ország visszafogja é-
lelmiszertermelését, mert nincs
fizetőképes piaca az árunak.
Ugyanezekben az országokban
rengeteg pénzt kellene fordítani
a környezetbarát infrastruktúrára,
ám az ökológiai költségeket leg-
többször kispórolják a beruházá-
sokból. Hogy az így elért gazda-
ságosság mire vezet, azt jól mu-
tatja a kelet-európai, volt szocia-
lista országokban maradt örök-
ség.

Az ipari társadalom alkalmaz-
kodó képessége a globális kihí-
vásokhoz az ember jövőjének
nagy ismeretlen tényezője. Teljes-
séggel bizonytalan, hogy a leg-
gazdagabb huszonnégy ország-
ban a politikai alkotmány két
oszlopa, a többpártrendszerű
demokrácia és a nemzeti állam a

mai formájában alkalmas-e a
megmaradásra. A nemzetközi ke-
reskedelmi statisztika óriási pro-
fitcsináló zsonglőrmutatványok-
ról árulkodik.

Immár négy esztendeje, hogy a
bruttó társadalmi termék lassab-
ban növekszik, hogy a megter-
melt javak mind nagyobb hánya-
da lépi át esetleg többszörösen is
a határokat. A kereskedelemben
az áruk egynegyede légi úton jut
el a fogyasztókhoz.

A nemzetközi áruforgalom
növekedésénél még dinamiku-
sabb emelkedést mutat a tőkeá-
ramlás. Az európai tőke befekte-
tése 20 %-kal nőtt az USA-ban a
nyolcvanas évek minden eszten-
dejében. A japánok több pénzt
fektettek be Európában 1988-
1990-ben, mint az azt megelőző
negyven évben. Az utóbbi tíz év-
ben megháromszorozódott a kö-
zös piaci országok egymás közti
befektetéseinek aránya.

Mindeközben teljesen átalakul
a piac árukínálata. A szórakoztató
elektronika és a számítógéptech-
nika felpörgette a változás ira-
mát. A munkavállalóknak életko-
ruk alkotó időszakában többször
is pályát kell módosítaniuk, sőt
lakóhelyet kell változtatniuk. A
rohanásban mind többen marad-
nak le olyanok, akik nem képesek
állandóan változtani világképü-
kön, nem képesek egész életükön
át csúcsformában maradni.

Az újnacionalizmus és a regio-
nalizmus, amely ebből menekvést
és alternatív utat kínál, nem sok-
ban különbözik a hitgyülekezetek
és pszichoszekták által nyújtott
vigasztalástól.

Nem létezik egyszerű megol-
dás az ember olyan globális
problémáira, amilyen a környezet
válsága, a népességrobbanás, a
tömeges népvándorlás, az ellen-
őrizetlen gazdasági növekedés.
Egyes nézetek szerint a felszaba-
dult hidegháborús forrásokat kell
most a világ megmentésére fordí-
tani. Igen ám, csakhogy amíg az
antikommunizmus, akárcsak az
antikapitalizmus a külső ellenség
ellen irányult, addig a mai fenye-
getettségnek nincs ellenségarca.
Az ellenség is mi magunk va-
gyunk! Ezért a katasztrófák előbb
rendre mind bekövetkeznek
majd, s csak akkor kerül sor utó-
lag a cselekvésre, s mindig a
legkisebb közös nevező jegyében.
A kezdeményező a mindenkori
soron következő bajbajutott lesz.
Los Angeles ma a legfőbb szószó-
lója a város tömegközlekedésé-

nek, mert belefullad a kipufogó-
gázba, Hollandia elsőként a vilá-
gon bevezette az energia adózta-
tását, mert a légkör felmelegedé-
se következtében az emelkedő
tengerszint fenyegeti a területét.
A Himalája előterében fekvő fal-
vak parasztjai teljes erővel védik
a maradék erdőket és cserjéseket,
mert az erózió elpusztítja a földje-
iket.

A állandósuló környezeti fe-
nyegetettség erősen befolyásol-
hatja egyes térségekben a politika
alakulását. Máris megvannak a hí-
vei az ökodiktatúrának, akik szi-
gorúan elutasítják a piac kiegyen-
lítő, szabályozó szerepének teóri-
áját.

A növekedés jegyében eltelt
évszázad végén a szabadság és a
demokrácia értelmezése végett
újból indokolt lett feltenni a kér-
dést: mennyi szabadság jár a sza-
badság ellenségeinek? Vagy más-
képp szólva: mennyi lemondás
várható el a gazdag embertől an-
nak érdekében, hogy mindnyá-
junk szabadságának megmarad-
janak az anyagi létfeltételei?

Ha az ember viselkedésmintáit
nem változtatjuk meg, hiába re-
méljük, hogy a tudomány és a
technika meg tudja akadályozni a
természeti környezet romlását, a
világ túlnyomó részének elszegé-
nyedését. "Nem maradhat meg az
emberi öntudat azon az alacsony
fokon, hogy a szomjúságérzet
azonnal a coca-coia utáni vágyat
ébressze" - mondja ivan Illich, az
egydimenziós fejlődésmítosz le-
leplezője. Az árufogyasztás elé-
gedettsége, mint az életöröm pót-
szere, biztos recept az irigység és
a frusztráció növekedéséhez.

Némely történetfilozófiai né-
zet szerint a mostani változások a
8000 év előttihez hasonlíthatók.
Ahhoz a relatív túlnépesedéshez,
amikor a nomádok földművelésre
kényszerültek, mert vadászatból
és gyűjtögetésből már nem tudták
magukat fönntartani. A héber tör-
ténetírásban ez Ádám és Éva his-
tóriájaként szerepel a paradi-
csomból történt kiűzetésként.

Hogyan lesz holnap? A meg-
maradás, a túlélés belénk prog-
ramozott technikája az agresszió.
A megmaradás, a túlélés ésszel
belátható egyetlen esélye a türe-
lem, az önmérséklet és a szeretet.
Ez a világtársadalom egyetlen le-
hetséges eszméje.

1992-ben a világon ötvenkét
háborút robbantott ki a naciona-
lizmus. Az eredmény ötszázezer
halott. Az őrültség járványa tört
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ki? A hidegháború két szuperhata-
lom konfrontációjának késlelte-
tését szolgálta, és időt adott a
gazdasági törvényszerűségek las-
sú, de biztos érvényesülésének.
Mi tarthatja féken a faji, etnikai,
vallási türelmetlenség gyilkolási
vágyát? Szabad-e várni a megol-
dást a gazdag nagyhatalmak ka-
tonai erejétől? Kelet-Európában
atavisztikus dühvei támadt fel a
nacionalizmus, alighogy elmúlt a
kommunizmus csendőri jelenléte.
Tudunk-e csendőr nélkül létezni?

A világon ma 3500 nép, törzs
és csoport fogalmazza meg magát
nemzetként és igényli a szuvere-
nitást. Tudnak-e egymással ön-
ként vállalt békében élni?

Vagy igazak Vörösmarty két-
ségbeesésben fogalmazott, keserű
szavai? "Az emberi faj sárkányfog
vetemény! Nincsen remény nin-
csen remény. "

Vagy inkább Madách hite, a
bízva bízzál?

Maradunk vagy haladunk? - A
haladásnak fajunk számára nincs
alternatívája. Más kérdés, mit ne-
vezünk haladásnak? Háromszáz
év óta a gazdasági növekedést, a
gazdagodást, a fogyasztási élve-
zetek fokozását, a természet meg-
hódítását és kihasználását nevez-
tük haladásnak. Idegen gyarma-
tosítókként éltünk a Föld nevű
bolygón, mint akiknek van hova
továbbmenniük, ha fölélték a ha-
talommal meghódított gazdagsá-
got. Túlgyőztük magunkat. Ural-
kodó faj lettünk, kiszorítottuk a
többiek nagy részét a közös élet-
térből, elrongáltuk a létfeltételei-
ket, miközben elrongáltuk a ma-
gunkéit is. Most mi a haladás? A
haladás kritériuma, hogy alkal-
masak vagyunk vagy nem a gaz-
dái szerepre. Arra, hogy gazdál-
kodjunk, ne pedig garázdálkod-
junk a természetben. A haladás a
harmónia helyreállítása az ember
és a természeti környezet, az em-
ber és a saját szociális környezete
között. A mai és a holnapi nem-
zedék előtt gigantikus méretű
feladatként áll a demokrácia
megteremtése, a jelzőtlen demok-
ráciáé, amelynek természetes e-
leme a humanizmus, a szolidaritás
és a szabadság. Nincs más út,
minthogy a kapitalizmus átnőjön
"szocializmusba". Nincs más út,
csak a felvilágosodás, mely a
nagy változások mindenkori elő-
készítője. Ez a változás egy óriási
technikai bázison, az információs
társadalom keretei között megy
végbe. A békés átalakulás garan-
ciája az iskolázottsági és általá-

nos műveltségi alapok lerakása
világméretekben. Minden azon
múlik, hogy a fogyasztási ambíci-
ókat maga mögé tudja-e utasítani
a szellem, hogy a lélek vezetése
mellett teremtődjön újjá az egyén
és a közösségek belső harmóniá-
ja.

Mindebből nyilvánvalóan kö-
vetkezik tehát, hogy joggal lehet
erős meggyőződésünk a könyvtá-
rak nélkülözhetetlensége a jövő
társadalmában. A fejlett köz-
könyvtári rendszer a gazdatársa-
dalom szellemi infrastruktúrájá-
nak a legfontosabb eleme. Nem
létezhet nélküle se múltból jövő
folytonosság, se okosan tervezett
jövendő. Se iskola, se gazdaság,
se szabad polgárok önkéntes kö-
zössége, se hozzáértő dolgozó
nép okos gyülekezete. Most az
információtechnika világméretű
hódításával válik először realitás-
sá, hogy ne hódítóként, hanem
gazdaként nézzünk a természeti
világra és embertársainkra. Ha
sikerül elérni, hogy az informáci-
óvagyon az emberiség közös va-
gyona legyen. Ha sikerül naponta
megvédeni az információ sza-
badságát a kisajátítási törekvé-
sektől, ha felismeri az emberiség,
hogy a demokrácia oxigénje az
információsszabadság. Az elekt-
ronikával kezelt könyvtárak és
más adatbázisok nemzeti, föld-
résznyi és világméretű rendsze-
rekké összekapcsolva, helyi
könyvtárakból elérhető fantaszti-
kus gazdagságú világkönyvtárat
kínálnak "emberi jogon".

Hol vagyunk mi ettől, itt és
most? - kérdezteti velünk az
egészséges gyanakvás, a sze-
gényember praktikus eszejárása.
Sokkal közelebb, mint gondol-
nánk. A legnehezebb részét letud-
tuk az akadályoknak. Létrehoz-
tunk egy országos kiterjedésű
közkönyvtári gyűjteményi hálóza-
tot, mely gazdag tudományos
gyűjteményekkel áll szolgáltatási
kapcsolatban, és ami ehhez mér-
ten azonos fontosságú: van ma-
gyar könyvtárosság. Van olyan ér-
telmiségi csoport, amely élethiva-
tásának választotta a nemzet szel-
lemi igényeinek magas színvona-
lú kiszolgálását és az ehhez való
mesterségbeli tudást birtokba
vette. A közelesen joggal várható
konjunktúra bizonyosan hatalmas
választékot kínál az információ-
tecnikában. Az árak egyre men-
nek lefelé. Efelől tehát optimisták
lehetünk. Ami rajtunk múlik, az a
szakmai ismeretek korszerűsítése
és az információtechnika alkal-

mazásának rutinná fejlesztése.
Ezen meg lehet bukni a legjobb
kilátások közepette. Perifériára
lehet kerülni, feleslegessé lehet
válni. Ami szintén rajtunk múlik
még: a hivatás értelmiségi tartá-
sának megalapozása. Az ember
szolgálata csak a tudatlan szolgá-
nak derogál, a mesternek soha. A
könyvtárosnak tág horizontot kell
belátnia ehhez, széles körű bibli-
ográfiai tájékozottsággal, alapos
általános műveltséggel kell ren-
delkeznie. A mérce nem lejjebb,
hanem feljebb fog kerülni, a köz-
szolgálat az őt megillető szor-
galmat és méltóságot fogja kikö-
vetelni magának. Mindettől nem
félni kell, csak tudni és lelkileg
ráhangolódni. A könyvtáros be-
tegsége a hivatali elszürkülés. Ez
ellen szüntelen védekezni kell:
olvasni, gondolkozni, a szerepet
újra és újra értékelni. Olvasni és
gondolkozni mások sorában is.
Olvasni verset, novellát mesét és
tanulmányt, nézni művészi alkotá-
sokat élőben és albumban, hall-
gatni zenét élőben és gépről... és
akarni a szépet, a jót, az örülni va-
lót.

Lám, milyen patetikus lettem.
De talán nincs is oka az ember-
nek, hogy szégyellje a pátoszt, ha
sorsunkról van szó. A ráció fontos
eszköze az élet tervezésének, ám
a rideg rációtól vacog a lélek.
Faust és Ádám egyformán a taga-
dás szellemét találták a rideg rá-
ció mögött, mely olyan, mint a só
az ételben: hiánya maga az una-
lom, bár önmaga méreg.

Legyetek erősen meggyőződve
arról, hogy ment a könyvek által a
világ elébb és menni fog tovább,
minthogyútmásfelé nem vezet.

(Könyvtári Figyelő, 1993. 2.
sz. 181-184.)

Elhangzott Szolnokon, a Ver-
seghy Ferenc Megyei Könyvtár ta-
vaszi Könyvtári és Informatikai
Napok rendezvényén. Közzé-
tesszük Szenté Ferenc gondola-
tait azzal a szándékkal, hogy ne
lanyhuljon, inkább erősödjék
bennünk a meggyőződés a könyv-
tárak jövőbeni nélkülözhetetlen-
ségében.

Ez az írás szolgáljon útrava-
lóul a következő, nem könnyű év
elindításához.

(A szerk.J
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TUDNIVALÓK

PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT

A MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG DIÁK-
PÁLYÁZATOT HIRDET

13 ÉS 17 ÉVES TANULÓKNAK

"OLVASÁS KÖZBEN JUTOTT ESZEMBE..."
címmel

A pályázat tartalma

A pályázó 2-3 oldalnyi terjedelemben foglalja össze
azokat a gondolatokat, amelyek egy közelebbről
nem meghatározott írásmű olvasása közben merültek
fel benne. Ezek a gondolatok kapcsolódhatnak szo-
rosan az olvasottakhoz, de lehetnek az olvasmányél-
mény kiváltotta közvetett gondolatok is. A pályázat
alapját (kiindulását) bármilyen írásmű képezheti,
nem kizárólag szépirodalmi művek. Ennek megfele-
lően a legkülönfélébb műfajú szépirodalom (regény,
novella, dráma, vers, ballada stb.) mellett a termé-
szettudományos vagy a publicisztikai jellegű írásmű-
vek (a kőzetek világától a tudományos-fantasztikus
írásokig) szolgálhatnak a pályázat alapműveiként.

A pályázat formája

A. pályázat kézírással, gépírással vagy szövegszer-
kesztővel írott formában egyaránt beküldhető, az
olvasott mű szerzőjének, címének, valamint a megje-
lenés helyének pontos feltüntetésével.

Kérjük, írja rá a borítékra, hogy PÁLYÁZAT!

Ügyeljen arra, hogy a neve, életkora, iskolája neve és
címe, valamint lakcíme pontosan fel legyen tüntetve.

Határidő:

Apályázat beküldésének határideje: 1994. márc. 1.

A pályázat a következő címre küldendő

Magyar Olvasástársaság (HUNRA)

Országos Széchényi Könyvtár H-1827 Budapest

Értékelés és díjazás

A pályázatokat felnőttekből és diákokból álló zsűri
egyaránt értékeli. A kiemelkedő pályamunkák írói
pénzjutalomban és könyvjutalomban részesülnek!

Városi meseíró pályázat

A miskolci 40. sz. Általános Iskola alsós munkakö-
zössége az 1993/94-es tanévben is meghirdeti Városi
Meseíró pályázatát.
Pályázhat minden 6-10 éves tanuló 1 db még nem
publikált - max. 3 oldal terjedelmű, kézzel vagy
géppel írt - tetszőleges témájú mesével.
Beküldési határidő: 1994. január 31.
Beküldési cím: 40. sz Altalános Iskola 3532
Miskolc, Hermann O. u. 2.
Eredményhirdetés: 1994. március 15.

Kérjük, hogy gyermekenként 50.- Ft nevezési díjat
szíveskedjenek az iskola 64/472774 számú számlájá-
ra befizetni.
A befolyt összeget ebben az évben is a díjazottak ju-
talmazására fordítják.

Irodalmi pályázat
Krúdy Gyula

születésének évfordulója alkalmából

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Vezetősége - a
városi Polgármesteri Hivatal támogatásával - Krúdy
Gyula születésének 115. és a nevét viselő iskola fenn-
állásának 2. évfordulója alkalmából irodalmi pályá-
zatot hirdet az 1993/94-es tanévben valamennyi kö-
zépfokú intézmény tanulói számára.

Választható pályatételek a tanulmány, illetve esszé
műfajában:

1) Krúdy műveinek jellemző tájai, helyszíne vagy
2) "Szindbád" alakja a művészetek világában -

Krúdy-művek és Huszárik: "Szindbád" filmje alapján
vagy

3) Nyelvi gazdagság Krúdy prózájában
Apályamunkák terjedelme maximum 10 gépelt oldal

lehet.

Ajeligés pályázat beküldési határideje:
1994. február 1.

Cím: "Jubileumipályázat"
Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza 4400 Krúdy

köz 2.
(A pályázó adatait zárt borítékban kérik.)

Díjazás:
I. díj: 7000 Ft, II. díj: 5000 Ft, III. díj: 3000 Ft

Eredményhirdetés:
1994. május 7.,

a gimnázium jubileumi ünnepségén.
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A Megyei Könyvtár hangoskönyv állományának
jegyzéke minden érdeklődő számára rendelkezésre
áll. Terjedelme miatt azonban csak azoknak a könyv-
táraknak tudjuk elküldeni, akik szóban vagy írásban
jelzik igényeiket.

***

A szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár értesíti a
kollégákat, hogy kb. április végéig nem tud utazó
gyerekfoglalkozásokat vállalni. Az ingyenes foglal-
kozásokat a Megyei Könyvtár természetesen továbbra
is vállalja, csupán az a kérése, hogy időben küldjék el
a kollégák igényüket. A felkínált tematikát az 1993.
májusi Kaptárban közöltük.

***

Rövidesen kiküldjük a statisztikai adatlapokat. A
"jelentés a közművelődési könyvtárak 1993. évi hely-
zetéről és tevékenységéről" c. lapból minden könyv-
tár 3 darabot kap, ebből csak egyet kell a Megyei
Könyvtárnak visszaküldeni. Egy példány a fenntar-
tóé, egy az adatszolgáltató könyvtáré.

A fiókokról is ugyanúgy egyet kell beküldeni.
A "Betétlap - Számítástechnikai és videomagneto-

fon adatok" c. lapot - akik kapnak - négy példányban
töltsék ki, ebből két darabot küldjenek be a Megyei
Könyvtárba.

H Í R E K

Elsorvadása után ötödfél évtizeddel ez év novem-
ber 26-án Szolnokon újjászerveződött a Verseghy
Kör, a város szellemi életében egykor oly meghatáro-
zó szerepet játszó egyesület. Először 1926-ban ala-
kult meg, nevéhez fűződött a harmincas években név-
adója hamvainak hazahozatala, kultuszának hűséges
ápolása és sok jeles kulturális esemény. Rangos iro-
dalmi társaságokkal és személyiségekkel tartotta és
ápolta a kapcsolatot.

Az új egyesület a korábbi hagyományok nyomdo-
kain kíván haladni. Alapszabálya kiemelt célként je-
löli meg a magyar nyelv és irodalom szolgálatát, a
város szellemi életének támogatását, amelyben a
Verseghy nevével jelzett programok gondozása, a vá-
ros nyelvi hagyományainak feltárása, felolvasó ülé-
sek, megemlékezések rendezése mellett a szaktudo-
mányok népszerűsítése és a tagság önképzésének se-
gítése is szerepel.

Az alakuló ülésen a tizenhat alapító tag az alap-
szabály elfogadása után az egyesület tisztikarát is
megválasztotta. Tiszteletbeli elnök Baranyó Sándor
festőművész, a hajdan volt Verseghy Kör egyetlen élő
tagja. Elnök Szurmay Ernő nyugalmazott könyvtári-
gazgató. Alelnökök: Kaposvári Gyula ny. múzeumi-
gazgató, Páldi János ny.gimn. igazgató, Pápayné
Kemenczey Judit ny. mb. könyvtárigazgató. Titkár:
dr. Horváth Károlyné, a Tiszaparti Gimnázium ma-
gyartanára.

A kör tagjai közé várja mindazokat, akik céljaival,
programjával azonosulnak - nem csak a humán értel-
miséget és nem csak a szolnokiakat. Rendes taggá
válik, aki - bármilyen témában - székfoglaló előadá-
sát megtartotta. Odáig kül- vagy pártoló tag lehet. Az
újjáalakult egyesületnek a Verseghy nevét viselő me-
gyei könyvtár adott otthont Tisza Antal úti épületé-
ben.

R.I.

Megyei Könyvtár

A szolnoki felsős általános iskolások körében -
szeptemberben - gyermekkönyvtárunk emlékversenyt

hirdetett Gárdonyi Géza születésének 130. évfordu-
lója alkalmából. A vetélkedőre olyan - 3 fős - csapa-
tok jelentkezhettek, amelyek a benevezési feladatsort
megoldották. Még számunkra is meglepően sokan
küldték be a megfejtésüket (56 csapat), de a követke-
ző fordulóra már csak azokat hívtuk, akik a beneve-
zési feladvány kérdéseire pontos, jó választ adtak.

A középfordulóba bejutott 26 csapat tagjai már
komoly felkészülést igénylő munkát kaptak tőlünk.
Több könyvet kellett alaposan elolvasniuk: Lipp: így
élt Gárdonyi Géza, Lengyel: A török Magyarorszá-
gon és Gárdonyi: Egri csillagok c. kötetét.

A döntőbe 6 csapat juthatott be. Számukra további
Gárdonyi művek elolvasását "írtuk elő": a Láthatatlan
ember, az Isten rabjai c. regényeket és a Szüleim
gyémántja c. kötetből néhány novellát. Művelődéstör-
téneti jelentősége miatt most a hunok, a római és bi-
zánci császárság korával kellett megismerkedniük a
résztvevőknek. Mindkét döntőben igyekeztünk for-
mailag is változatossá tenni a versengést. A szóbeli,
az írásbeli, a manuális feladatok váltogatásával szí-
nesítettük a vetélkedőt. A megszokottabb fonnák
mellett (szellemi totó, vaktérképen települések beje-
lölése, hun kézművesek, vezérek sátrának elkészítte-
tése stb.)

Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek ezúttal is
milyen lelkesen készültek, jó kedvvel, élvezettel ve-
télkedtek, mérték össze tudásukat a győzelemért.

H.A.

* * *

Megyei Könyvtar
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A Hild Viktor Városi Könyvtár hírei

A Verseghy emléküléshez kapcsolódva könyvtá-
runk a szolnoki középiskolások számára nyelvhelyes-
ségi vetélkedőt hirdetett. A helyi sajtót kellett nagyí-
tó alá venni a diákoknak. A beérkezett 16 pályázatot
Grétsy László értékelte, és a Szolnok Város Kulturális
Alapjától elnyert 20.000 Ft támogatásból vásárlási
utalványokkal díjaztuk a legjobb munkákat. A Jász-
kun Krónika, a Telegráf és az Új Néplap jóvoltából a
felkészítő tanárok újságelőfizetéseket és könyvjutal-
makat kaphattak.

Gyermekkönyvtárunk no vemberi rendezvényei:
Kormos István születésének 70. évfordulója tiszte-

letére "Vackor vakációja" címmel versíró pályázatot
hirdettünk az általános iskolás tanulók számára. A
vártnál nagyobb volt a gyerekek érdeklődése a téma
iránt, hiszen Szolnok városból 9, a megyéből pedig
további 3 általános iskola több, mint 100 tanulója
küldte el hozzánk kis költeményét. Elsőtől a nyolca-
dik osztályig minden korosztály képviseltette magát.
A nehéz értékelés után végül is 1 fődíj, 6 különdíj és
21 könyv, illetve oklevél került a gyerekek birtokába.

1993. november 17-én a Megyei Pedagógiai Na-
pok rendezvénysorozatához kapcsolódva író-olvasó
találkozót szerveztünk. Vendégünk volt Rigó Béla, a
Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat főmun-
katársa. Az ismert költő, forgatókönyvíró (Vuk,
Macskafogó, Zengő ABC) a "Kincskereső" terveiről
szólt, beszélt a lap megjelenésének és fennmaradásá-
nak gondjairól. A szerkesztőségi találkozó létrehozá-
sával nem titolt célunk volt a lap népszerűsítése a pe-
dagógus és a könyvtáros kollégák között.

Szerettük volna, ha minél többen megismerked-
nek ezzel a színvonalas gyermekfolyóirattal. Sajnos -
a névre szóló meghívók ellenére - mindössze 1 (!)
könyvtáros tartotta érdemesnek a rendezvényt meg-
tisztelni jelenlétével.

Novemberben rendeztük meg 5. osztályosok szá-
mára a városi szintű "Molnár Ferenc" vetélkedőt. Az
író életrajzából és a Pál utcai fiúk című regényéből a
város 11 általános iskolájából adtak számot a 3 fős
csapatok. A nagysikerű versenyen I. helyezett a Kons-
tantin, II. a Kodály Zoltán, III. pedig a Tallinn Körz.
Általános Iskola csapata lett.

L.N.I.

November 22-én hétfőn egész napos közalkalma-
zotti-szakszervezeti napot tartott a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár kollektívája. A délelőtt a gyűléseké
volt, délután pedig szakmai előadásokat hallgathat-
tak meg az érdeklődők.

A közalkalmazotti gyűlésen szó esett a közalkal-
mazotti tanács tevékenységéről, feladatairól, majd
Bertalanné Kovács Piroska igazgató értékelte a Me-
gyei Könyvtár szakmai-gazdasági helyzetét, illetve
ismertette a kollektívát érintő egyik legizgalmasabb
kérdést, a közalkalmazotti bérkategóriákba való be-
sorolás szempontjait. A 11-kor kezdődő szakszerve-
zeti taggyűlésen szinte ugyanerről volt szó - szak-
szervezeti nézőpontból. Horváth Attiláné szb titkár
beszámolt a nemrég Szolnokon járt Vadász János
előadásának legérdekesebb részleteiről, az alapszer-
vezet tevékenységéről, amelynek igen fontos részévé
vált az érdekvédelmi tevékenység (éppen a köz-

alkalmazotti bérbesorolásokkal kapcsolatban is), és
a szervezet pénzügyi helyzetéről.

A délután Pápayné Kemenczey Judit előadásával
kezdődött, aki a Verseghy-emlékülésen el nem hang-
zott, a Verseghy nyelvművelő versenyekről szóló elő-
adását tartotta meg volt kollégái körében, majd
Bertalanné Kovács Piroska, Simon Ferencné és Jur-
kovicsné Kálmán Margit számoltak be továbbképzé-
sekről, előadásokról.

L.V.I.

November 30-án, kedden délután a martfűi gyer-
mekkönyvtár vendége volt Padisák Mihály író, a
népszerű Miska bácsi. A műsor házigazdája a Móra
Könyvklub volt. A találkozón 67 gyerek vett részt, a
10-15 éves korosztályból. Miska bácsi a találkozó
kezdetén máris átadta a szót, szabad teret adva a
gyerekek kérdéseinek. A résztvevők fáradhatatlanul
kérdeztek két órán át, amíg a találkozó tartott. A
kérdések Padisák Mihály irodalmi és rádiós munkás-
ságára vonatkoztak, melyekre Miska bácsi készsége-
sen válaszolt.

Cs.Gy.

***

A Megyei Könyvtár gyermekrészlege december-
ben négy sikeres "utazó" foglalkozást vállalt a me-
gyében, l-jén Kengyelen Munkácsiné Szabó Katalin a
népköltészetről, 3-án Kenderesen Almási Gizella
"Meseországban jártunk" címmel, 7-én ugyanitt
ugyancsak ő anyanyelvi játékokkal, 3-án szintén
Kenderesen Munkácsiné Szabó Katalin a magyar tá-
jak népviseletéről, népzenéjéről tartott csoportos
foglalkozást. A játékos, többfordulós vetélkedővel
színesített, szemléltető eszközöket is használó, nagy
tetszést arató rendezvényeken 150 gyerek (3-4., 5-6.,
7-8. osztályos) vett részt.

Idézünk a kengyeli könyvtárvezető, NagyMihály-
né leveléből: "Megköszönjük a Megyei Könyvtárnak,
hogy biztosította számunkra ezt a rendhagyó órát. A
gyerekekhez amúgy is közelálló népköltészetet még
vonzóbbá tette. Sokat jelentett az előadó személyisé-
ge is, Katika, aki belopta magát a tanulók szívébe. Ez
már a második találkozás volt vele. Novemberben a
Megyei Könyvtár gyermek- és zenei részlegét mutatta
be a gyerekeknek. A mostani, népköltészetről szóló
foglalkozáshoz hasonló játékos formára gyakrabban
lenne szükség: a gyerekek tudása felszínre hozható,
az élmény maradandóbb, szereplésre is ösztönző. "

***

A fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár ven-
dége volt november 22-én Moldova György. A 40
főnyi hallgatóságtól sok kérdés érkezett az íróhoz,
aki a továbbiakban beszélt jelenlegi politikai éle-
tünkről, saját munkásságáról, műveiről és a Játék-
színben előadott Ifjú Gárdáról.

A rendezvényt dedikálás zárta.
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MKE HÍREK

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 1993-ban első alkalommal
- egyenként ugyan szerény összeggel - a megye 13 kistelepülésének könyvtárát támogatta. Az elnökség döntésé-
nek értelmében a kapott összeget kizárólag könyvvásárlásra fordíthatják.

Nem részesülhettek támogatásban azok a könyvtárak, amelyek nem működnek, nem szolgáltatnak,
amelyekben a szakszerűség hiánya károkat okoz. Nagyobb összeget kaptak azok az intézmények, amelyek
esetében nyilvánvaló a fenntartói gondoskodás, amely településeken az önkormányzatok értékelik és fontosnak
tartják a könyvtári szolgáltatást.

A felsorolt szempontok az adományozók kívánságainak is megfelelnek.
A szétosztott összeget az egyesület jótékony célú felajánlásokból gyűjtötte össze. Akik a célt támogatandónak

Ítélték: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Zagyvarékasi Baromfi Kft.

Magyar Books in Print

A Magyar Books in Print havonta tájékoztatja a könyvtárakat az új könyvekről. 300 könyvkiadótól szerzünk
be információt, amikor a könyvek még "IN PRINT", azaz nyomdában nyomtatás alatt vannak!

A Téli Könyvvásár 312 új könyvéről tájékoztatjuk Önt. És mindezeket a könyveket 5-10-30 %
kedvezménnyel megrendelheti a Magyar Books in Print csomagküldő szolgálatánál! 30 % kedvezménnyel
10 napon belül átveheti a könyvet, ha nagykereskedői szolgáltatásunkat kéri. 10 % kedvezménnyel 5
héten belül Önnél vannak a könyvek, szakszerűen felszerelve, bibliográfiai leírással katalóguscédulán, vagy
igény szerint floppy disken!

Az alapszolgáltatás ingyenes!
Tehát Ön folyamatosan kapja a Magyar Books in Print számait, a könyveket könyvsarokkal, bibliográfiai

leírással 2 db katalóguscédulán vagy floppy disken, és ezért nem számolunk fel semmit! így Önnek semmit nem
kell levonnia az 5-10-30 %-os kedvezményből, és mivel ez a kedvezmény valódi, számolja ki, hogy a polcon
minden 21. könyv ingyen van; minden 11. könyv ingyen van; minden 4. könyv ingyen van.

A Magyar Books in Printz. nyereségét könyvkiadásra fordítja. Az Önök megrendeléseinek hasznából jelenik
meg a Bereményi kiadónál a Népek hazája sorozat 4. darabjaként

Sokcsevits Dénes-Szilágyi Imre-Szilágyi Károly: Déli szomszédaink című műve, amely Szlovénia, Horváthor-
szág és Szerbia történetét adja közre az ősidőktől napjaink tragédiájáig. 350 oldal, 395 Ft.

Köszönjük minden megrendelőnknek ezt a könyvet is!

A magyar könyvtárak és a Magyar Books in Print céljai erősítik egymásít!
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

A KAPTÁR SZERKESZTŐSÉGE!

#

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


