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JO LENNE...

Jó lenne tudnf(a közalkalmazotti bérek bevezetése után!), hogy a könyvtárban dolgozó egyetlen munkatár-
sunknak sincsenek megélhetési problémái, sőt nem is lesznek!

Jó lenne Játni, hogy a könyvtárak meg tudják vásárolni olvasóiknak a szükséges könyveket!

Jó lenne érezni, hogy mindenütt tudják: a könyvtárra szükség van, és egyetlen könyvtárat sem zárnak be!

Jó lenne hinni, hogy a könyvtárosok szakértelme és lelkesedése, az önkormányzatok áldozatkészsége, az
olvasók szűnni nem akaró ragaszkodása által olyan presztízsre emelkedik kicsi szakmánk, hogy a
fentiekről legalább álmodni lehet!

Kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag, boldog, békés új esztendőt!

K i n e v e z é s

A Megyei Könyvtár a múlt évvégén pályázatot hirdetett a megüresedett igazgatóhelyettesi állásra. Több
jelentkező közül a pályázatokat elbíráló bizottság TAKÁTS BÉLÁT, a tiszafüredi városi könyvtár munkatársát

választotta, aki 1994. február l-jétől foglalja el munkahelyét.

TUDNIVALÓK

Megjelent a munkaügyi miniszter 3/1993.(XI.11.)
MüM rendelete az 1994. évi munkaszüneti napokról
és munkarendről, miszerint március 12. szombat:
munkanap, március 14. hétfő: pihenőnap.

(Magyar Közlöny, 1993/147.)

A Kormány 141/1993. (X.13.) rendelete szerint a
belföldi kiküldetés esetén "... a munkavállalót lega-
lább napi száztíz forint napidíj illeti meg."

(Magyar Közlöny, 1993/147.)



A könyvtárosok, közalkalmazotti
jogállásáról

A kollégák segítése céljából közöljük a könyvtá-
ros közalkalmazottakra alkalmazható jogszabályo-
kat, kis annotációval.

1. 1992. évi XII. törvény a Munka Törvénykönyvé-
ről = Magyar Közlöny, 1992. 45. szám

Csak a közalkalmazotti törvénnyel együttesen al-
kalmazható, mivel egyes kérdéseket a közalkalma-
zotti törvény ettől eltérően szabályoz!

2. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról = MagyarKözlöny. 1992. 56. szám

Módosítva:
3. 1993. évi C. tv. a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek módosításáról. = Magyar Közlöny, 1993. 182.
szám

A minden közalkalmazottra egyaránt érvényes
rendelkezéseket tartalmazza.

4. A Kormány 15O/1992.(XI.2O.) Korm.rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közal-
kalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdé-
sek rendezésére = Magyar Közlöny 1992. 117. szám

Módosítása:
5. A Kormány 184/1993(XII.31.) Kormány rende-

lete (a fenti kormányrendelet módosításáról) = Ma-
gyar Közlöny 1993. 192. szám

A könyvtárosokra speciálisan érvényes végrehajtá-
si szabályokat tartalmazza.

6. A művelődési és közoktatási miniszter 2/1993.
(1.30.) MKM rendelete az egyes kulturális közalkal-
mazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesí-
tési és egyéb feltételekről = Magyar Közlöny 1993.
10. szám

Rendelkezik a különböző munkakörök betöltésé-
hez szükséges képesítési feltételekről.

7. A művelődési és közoktatási miniszter
17/1990. (XII.20.) MKM rendelete a művelődési
ágazati szakmunkásképzésről és munkaköri szakkép-
zésről. = Magyar Közlöny, 1990. 129. szám

Az iskolarendszeren kívül szerzett elfogadható
képesítések körét tartalmazza.

A közalkalmazottakkal összefüggésben az előbbi-
ekben felsorolt jogszabályok együttesen alkalmazan-
dók.

Az egyes közalkalmazottaknál alkalmazandó
rendelkezések összességét befolyásolja a közalkal-
mazotti intézmény szervezeti és működési szabályza-
ta, kollektív szerződése és a közalkalmazott saját
munkakörére érvénves munkaköri leírás is!

Kérem a városi és a községi könyvtárvezetőket,
hogy az 1993. évi munkáról szóló beszámolójukat
1994. február 28-ig szíveskedjenek címünkre bekül-
deni. Az anyagnak nem szükséges tartalmaznia az

állománnyal és a forgalommal kapcsolatos adatokat,
hiszen ezek megtalálhatók a statisztikai adatlapokon.
A könyvtártörténetileg fontos eseményeket vegyék
be: szervezeti, személyi változások, felszerelés, esz-
közök, épület, alapterület, felújítások, szolgáltatások,
kiadványok, rendezvények, képzettség, kapcsolat a
fenntartókkal stb. A készülő megyei eseménynaptár
összeállítása miatt az időpontokat is kérem megje-
lölni.

Köszönettel:

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató

A megyei könyvtár számí-
tástechnikai dolgozói segítséget nyújtanak a megye
könyvtárai számára számítógépek beszerzésének
előkészítésében, lebonyolításában, a hibák elhárítá-
sában. Tanácsot adnak számítógépes hálózat építésé-
hez, szoftverek, hardverek üzemeltetéséhez. Kéré-
seikkel forduljanak Szűts Ferenc műszaki ügyintéző-
höz! Telefon: 341-333/12.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Könyvtár-
tudományi-Informatikai Tanszéke a középiskolában
végzős, ül. középiskolát végzettek figyelmét fölhívja
a tanszéken oktatott stúdiumok tartalmára, jellegére.
Ezzel a pályaválasztást szeretné megkönnyíteni, s
egyben érdeklődő, jó képességű könyvtár szakos
hallgatókat toborozni.

A könyvtáraknak mint az információt gyűjtő, táro-
ló, feldolgozó és közvetítő intézményeknek a jelen-
tősége napról-napra fokozódik, s a könyvtári tevé-
kenységnek - melynek fő feladata és funkciója min-
dig az információk eljuttatása volt a legkülönbözőbb
felhasználókhoz - a társadalmi fontossága ugyancsak
állandóan növekszik.

A szakképzett könyvtárosok száma jóval alatta van
Magyarországon a szükségleteknek, magas arányban
végeznek könyvtárosi és tájékoztató munkát szak-
képzetlenek. Az egyetem tanszéke a társadalmi igé-
nyeket évek óta nem tudja kielégíteni.

Az információk és az információkat tartalmazó
dokumentumok (kézirat, kéziratos könyv, nyomtatott
könyv, időszaki kiadvány, mikrofilm, s az újabb mo-
dern média) sajátosságaival, előállllításával (írás,
nyomtatás, illusztrálás, modern sokszorosítás), létre-
hozó intézményeivel (másolóműhely, nyomda,
könyvkötészet, könyvkiadó), a létrejött termékek
számbavételével (bibliográfiák), gyűjteményeivel
(magán- és közkönyvtárak), ezek feladatkörével
(szórakoztatás, tanítás, ismeretterjesztés, tudományos
tevékenység, a szakmai munka, a gyakorlati élet tá-
mogatása), felhasználóival (olvasóközönség) ismer-
kedhetnek meg a könyvtártudomány-informatika
szakon végezhető tanulmányaik során.

Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Könyvtártudomány - Informatika
Tanszék

1088 Budapest, Múzeum kit. 6-8. mfszt.
Tel.: 2-669-833/2235 mellék



Felsőfokú szakirányú továbbképzési lehe-
tőségek 1994-ben

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest
- könyvtár (egyszakos képzésben is választható) -

nappali

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
- angol-könyvtár, magyar-könyvtár, matematika-

könyvtár - nappali
- újabb diploma megszerzésére irányuló képzés:

könyvtár - esti

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombat-
hely

- könyvtár (más szakkal párosítható) - nappali
- újabb diploma megszerzésére irányuló képzés:

könyvtár - levelező

Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyír-
egyháza

- könyvtár-biológia - nappali
- könyvtár-idegen nyelv (angol, francia, német,

olasz, orosz, ukrán) - nappali
- könyvtár-magyar - nappali
- könyvtár-számítástechnika - nappali
- könyvtár-történelem - nappali
- újabb diploma megszerzésére irányuló képzés:

könyvtár - levelező

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
- könyvtár (választható: informatika) - levelező

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Eger !V-.*'-VT*
- könyvtár (magyarral és történelemmel szakpáro-

sítva) - levelező
- újabb diploma megszerzésére irányuló képzés:

könyvtár - levelező

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Ka-
posvár

- általános iskolai tanítói-könyvtár - nappali

Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény
- általános iskolai tanítói-könyvtár - nappali, leve-

lező

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola,
Debrecen

- általános iskolai tanítói-könyvtáros - nappali

(Forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató, 1994.)
Ára: 198.-Ft. Kapható: Szolnok, Gólyánál lévő köny-
vesbolt)

Minisztériumi felügyelet alatt a Könyv-
tárellátó Vállalat

Egy minapi kormánydöntés értelmében visszake-
rült a Művelődési és Közoktatási Minisztérium fel-
ügyelete alá a hazai könyvtárak legfontosabb beszer-
zési forrása, a Könyvtárellátó Vállalat. Mint ismere-
tes, a cég korábban az ÁV Rt.-hez került, és - ahogy
Maróti Istvánné igazgató fogalmazott - csupán "isteni
csoda mentette meg a privatizációtól", vagyis attól,
hogy esetleg a hazai könyvtárak ellátásáért fele-
lősséget nem érző, kizárólag profitérdekelt cég tu-
lajdonába kerüljön.

"A szakmai szervezetekkel egyeztetve közvetlenül
vagy közvetve, da mindenképpen közhasznú társa-
sággá kívánjuk átalakítani a vállalatot" - mondta So-
ron László, a tárca könyvtári osztályának vezetője. E
gazdasági formáció lényege, hogy a társaság hasznot
hozó gazdasági tevékenységet ugyan folytathat, de a
profitot a tulajdonosok nem vehetik ki belőle, kizáró-
lag a cég fejlesztésére fordíthatják.

"Ezért rendkívül fontos, hogy - akár a művelődési
tárca anyagi segítségével - a könyvtárak is tulajdon-
jogot szerezhessenek a Könyvtárellátó Vállalatban" -
hangsúlyozta Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöke. Hasonlóképpen vélekedik So-
ron László is, akitől megtudtuk, a minisztérium a
"részvények" ötven plusz egy százalékát mindenkép-
pen megtartja magának, míg a fennmaradó részt
könyvtárak és más érdekeltek: terjesztők, könyvkia-
dók kezében látná szívesen.

Bóday Pál Péter
(Magyar Hírlap, 1994. jan. 7. 13. p.)'

A J Á N L Á S

Az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) a privatizá-
ciós folyamat segítése céljából Szolnokon is kialakí-
totta ügyfélszolgálati irodáját.

Bármilyen privatizációval összefüggő kérdéssel
fordulhatnak hozzájuk az állampolgárok.

Címük: ÁVÜ Ügyfélszolgálati Iroda
MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Szervezete, Kossuth L.u.4. (Technika Háza)
Tel/Fax: 56/425-524

Felhívjuk a könyvtárak és önkormányzati hivata-
lok figyelmét, hogy a fenti címen megkapható, illetve
megrendelhető az ÁVÜ Privatizációs Füzetek c. soro-
zata.

Budapesti Könyvszemle - BUKSZ

Szerkesztőség: Bence György (a szerkesztőség
elnöke), Erős Ferenc, Gyáni Gábor (főszerkesztő),



Lackó Mihály (olvasószerkesztő), Laki Mihály, Lak-
ner Judit, Margócsy István, Pajkosy Gábor (felelős
szerkesztő), Pécsi Vera (szerkesztőségi titkár), Rév
István, Sebes Katalin (szöveggondozó), Széphelyi
F.György, Wessely Anna.

A Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) az elmúlt öt
esztendő alatt a legtekintélyesebb kritikai folyóirattá
vált. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a negyed-
évente megjelenő lap nem csak szigorú bírálatokat
közöl a humán tárgyú mai magyar nyelvű művekről,
de bővítette a megjelent könyvekkel kapcsolatos
információk körét. Minden számban terjedelmes bib-
liográfia található a megelőző fél év fontos könyvei-
ről, rendszeresen áttekinti a jelentősebb hazai folyói-
ratokat is.

Az előfizetési díj: 5OO.-Ft
Megrendelési cím: Sziget Rehabilitációs Kisszö-

vetkezet, 1078. Budapest, Murányi u. 21.
Az 500 Ft-ot rózsaszín postautalványon kell befi-

zetni a Sziget Kisszövetkezet bankszámlájára:
380-66124

A Kiadók háza igazgatójától kaptuk az alábbi
levelet:

A pécsi Magyar Könyvvásáron szerzett tapasztala-
tainkra építve és annak szellemében 1993. november
12-én nyitottuk meg a Kiadók Házát. A Kiadók Háza

ilymódon reprezentatív könyvkiállítás és vásár ötven
hazai kiadó részvételével. Célunk, hogy a kiállítás
adta lehetőségek révén, a vizuális látványon túl elő-
segítsük a mélyebb tartalmi tájékozódást.

A Kiadók Háza nyitott a könyvterjesztők, az egyé-
ni vásárlók és a könyvtárak számára, ami azt is je-
lenti, hogy vásárlási kedvezményt biztosítunk részük-
re.

A könyvtárak részére 30 százalékos vásárlási ked-
vezményt adunk valamennyi könyvünkre (beleértve a
szótárakat, lexikonokat és kézikönyveket is).

A könyvtárak beszerzési szándékát megkönnyí-
tendő, igény szerint elküldjük katalógusunkat, amely
egyben megrendelő nyomtatvány is. A továbbiakban,
ha kapcsolatot kíván teremteni velünk, havi rendsze-
rességgel küldjük az új könyvekről megrendelő jegy-
zékünket, amely kiadónként tartalmazza a műveket,
azok rövid, címszavas tartalmi megjelölésével.

A beszerzés módjáról: történhet egyéni vásárlás
útján a Kiadók Házában, vagy az igényelt katalógus,
illetve jegyzék alapján utánvéttel postán küldjük el a
könyvtáraknak.

Ha személyesen kíván bennünket felkeresni, a
Kiadók Háza Óbudán, az Árpád és a Margit híd kö-
zött, közvetlenül az Amfiteátrumnál, a Lajos utcából
nyíló zsákutcában áll, kitűnő parkolási lehetőséggel.

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8-15 óráig.
Cím: Kiadók Háza, Budapest, Galagonya u. 2/a.
Tel.: 168-8267; 188-2120. Fax: 1888-132

H Í R E K , E S E M É N Y E K

Karcagon létrehozták a Csokonai Könyvtárért
Alapítványt a könyvtár eddig is működő védegyleté-
nek tőkéjéből. A szűkös anyagi helyzetben lévő in-
tézmény az alapítvány segítségével szeretné szolgál-
tatásait bővíteni, többek között fiatal és nyugdíjas
olvasóinak vetélkedőket, kirándulásokat és író-
olvasó találkozókat szervezni:

Számlaszám: OTP 825-000-574.

(Alapítványi Hírlevél, 1993/11-12. sz. 12. p.)

A kunhegyesi városi könyvtár december 3-án dr.
Bodó László ny. egyetemi tanárt látta vendégül. A
rendhagyó történelem órát 60 diák hallgatta meg.
Téma: Nagy Lajos korától napjainkig hogyan, miért,
mikor kerül elő Toldi Miklós alakja. Dr. Bodó László
a "Toldi Miklós. Legenda és valóság" c. monográfia
szerzője. A művet a Magyar Honvédség Oktatási
Központja támogatásával adta ki, 10 kötetet a könyv-
tárnak ajándékozott.

***

A kisújszállási városi könyvtár zenei részlegének
volt vendége Pap Gábor művészettörténész január 19-
én. Előadásának címe: A magyar szentkorona a
legúj abb kutatások tükrében.

A kisújszállási városi könyvtár helytörténeti vetél-
kedőt hirdetett novemberben középiskolások számá-
ra. Az eredményhirdetésre december 8-án került sor.
A díjakat dr. Kiss Kálmánné és Pintér István közé-
piskolai tanárok adták át. A vetélkedő eredményes-
ségét bizonyítja, hogy az 50 kitöltött feladatlapból
35-öt tudtak díjazni.

***

A tiszabői klubkönyvtár decemberben "Szeretet"
címen rendezvénysorozatot szervezett. 6-án a gyer-
mekkluboknak Mikulás napi meglepetéssel kedves-
kedett, 7-én Szegedi György esperes beszélt a feleba-
ráti szeretetről, 8-án a nyugdíjas és a kis hagyo-
mányőrző klub Télapó ünnepsége zajlott. 21-én ka-
rácsonyi "Ki mit tud?"címen karácsony est az idő-
seknek, 26-án karácsonyi bál. Az évet vendégség és
szilveszteri rendezvény zárta.

***

Tiszaszentimrén a könyvtár a művelődési házzal
közösen játékos Mikulás napi vetélkedőt szervezett
1993. december 4-én. Villámkérdésekre, irodalmi,
történelmi, zenei, földrajzi és könyvtárral kapcsola-



tos kérdésekre kellett válaszolniuk a játékos kedvű
gyerekeknek.

A vetélkedő kérdéseinek összeállításában nagy
segítséget nyújtott számunkra a "Könyvtári Kalauz"
című segédkönyv. A könyv segítségével bárki játszi
könnyedséggel állíthat össze vetélkedői feladatsoro-
kat. A kérdések segítenek a könyvtárosnak, hogy a
gyerekekkel könnyebben megismertesse és megsze-
rettesse a könyvtárat. A könyv, amit mi is "segítségül
hívtunk", alkalmas egyéni és csoportos feladatok
összeállítására is.

A vetélkedő végig nagyon vidám és játékos hangu-
latban telt el. Persze az egyes szellemi fordulók kö-
zött voltak inkább testi ügyességet igénylő játékok is.
Pl. csokievő verseny, viccmesélés, kuglidobás. A ve-
télkedő végén a csapatok kedvenc tojásételeiket
főzhették-süthették meg, így a csapatok nem csak
szellemi, hanem főzőtudományukat is bemutathatták.

Az első csapatnak járó hatalmas csokitorta mellett
a többi csapat tagjai sem maradtak jutalom nélkül,
mivel a Mikulás gondoskodott arról, hogy ha torta
nem is, de legalább szaloncukor édesítse minden
résztvevő száját.

A gyerekek távozáskor kérdezgették, hogy mikor
lesz hasonló játékos délelőtt. Azt hiszem, ez kellő-
képpen bizonyítja, hogy a vetélkedővel sikerült elér-
nünk azt, amit szerettünk volna.

Molnár Anikó
könyvtáros

Tiszszentimre, ÁMK könyvtára

***

A Télapó Tomajmonostorán is járt!

Decemberben megérkezett hozzánk is az öreg,
nagyszakállú Télapó. Igaz, nem szánon (mert hó nem
volt), hanem egy kézikocsin, melyet két izmos, erős
krampusz húzott. A csilingelő száncsengőt azért meg-
meg rázták, jelezvén, merre járnak a községben,
hiszen itt is házhoz ment a Télapó. A kicsik nagy-
nagy szeretettel várták őket, énekeltek, verset is
mondtak a Télapónak.

Eközben a Művelődési Ház Ifjúsági klubosai is
izgatottan várták, vajon mit hoz nekik is a Télapó. Itt
már a krampuszoknál hatalmas virgács is volt, s aki
megérdemelte, a csomag átadása után egy suhintás is
kijárt neki. Majd a szendviccsel és üdítővel megven-
dégelt Télapó, valamint a fiatalok discóval zárták e
vidám napot.

B. Tóth Imréné
könyvtáros

Tomajmonostora

Zagyvarékasi örömök

Karácsonyi meglepetés...

A zagyvarékasi Községi Könyvtár olvasói nevében
köszönetet mondunk a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének a
könyvtárunknak nyújtott 10.000 Ft-os könywásárlási
támogatásért.

A könyvárak jelentős emelkedése nehéz helyzetbe
hozta könyvtárunkat, enélkül az összeg nélkül le
kellett volna mondani olyan szépirodalmi művek,
gyermekirodalmi könyvek beszerzéséről, amelyeket
olvasóink állandóan keresnek és kedvelnek.

Köszönet érte!

Kézműves foglalkozások a könyvtárban...

A zagyarékasi Községi Könyvtár 1993-ban a Sze-
rencsejáték Alaphoz benyújtott pályázatával 20.000
Ft-ot nyert a könyvtárban több éve működő gyer-
mekklub foglalkozásaira. Volt nagy öröm, hiszen
ezek a gyerekek már évek óta kéthetente találkoznak
a könyvtár olvasótermében, ahol a játék és a közös
szórakozás mellett sok hasznos tevékenységet is foly-
tatnak.

Nem ez az első eset, hogy elismerik közösségüket,
de ez az első nagyobb összeg, amit olyan foglalkozá-
sokra fordíthatnak, melyeket valamennyien szeret-
nek, így lehetőségünk nyílt arra, hogy hivatásos mű-
vészeti oktatói engedéllyel rendelkezők adják át a
régi mesterségek fortélyait a gyerekeknek. Volt
gyöngyfűzés, szövés, papírmakett készítés. Résztvet-
tünk a Napsugár Gyermekház kézműves foglalkozá-
sain, ahol megismerkedtek a gyerekek az agyagozás-
sal, a gyertyaöntéssel, a szalmabáb készítésével. Az
adventi hagyományokhoz kapcsolódó díszek készí-
tése sok örömet okozott mindnyájunknak. Sok gyer-
mek most találkozott személyesen először ezeknek a
technikáknak az elsajátításával és mi magunk is sok
újat tanultunk a foglalkozásokon.

Külön örömünkre szolgált, hogy olyasmivel ismer-
tethettük meg a gyerekklub tagjait, amivel önkifej'ezé-
süket segíthettük.

Ezeknek hatására január végén 10 fős szövő szak-
kört indítunk, és reméljük, hogy ebben az évben még
sok más hasznos dologra is nyílik lehetőségünk.

Kovács Zsuzsanna és Szaszkóné Borsányi Anna
könyvtárosok

Új könyvtári szolgáltatás Zagyvarékason...

A zagyvarékasi Községi Könyvtár dolgozói a ha-
gyományos könyvtári szolgáltatásokon túlmenően is
szeretnék ellátni a közel 800 beiratkozott olvasót.
Ennek jegyében alakult a már korábban bemutatott
videoklub is. És ez ösztönzött bennünket 1993-ban
két olyan pályázat megírására is, amelynek elnyerése
lehetővé tette, hogy a könyvtárban, az olvasók szolgá-
latára, fénymásológép működhessen. A mi falunkban
nem volt máshol ilyen nyilvános szolgáltatás, mint
ahogyan más falvakban sem. Szolnok ugyan közel
van, de a magas utazási költség jelentősen megdrá-
gítja az ilyen szolgáltatás igénybevételét. A gondola-
tot tett követte: a pályázatok megírása. A Karácsony
Sándor Alapítványhoz és a Szerencsejáték Alaphoz is
adtunk be pályázatot, új könyvtári szolgáltatás beve-
zetésére. Eredetileg egy kisebb teljesítményű gép
beszerzését terveztük, de miután egymást követően
mindkét pályázatot elnyertük, megjött az étvágyunk.
Olyan gépet szerettünk volna, ami A/3-asat is tud má-
solni, kicsinyít és nagyít. Felkerestük a helyi gazdál-
kodó szerveket és meg is katpuk a kért segítséget a
Baromfifeldolgozó Kft-től, az Újszász és Vidéke Ta-
karékszövetkezettől, a Polgármesteri Hivataltól és
nem utolsó sorban sok helyi kisvállalkozótól. Nem



csalódtunk, mert a nyári beindítás óta nagyon sokan
igénybe vették és veszik ezt a szolgáltatásunkat is.
Sok új könyvtári tagot is köszönhetünk a fénymáso-
lónak.

Reméljük, hogy 1994-ben is sikerrel pályázunk, és
ismét beszámolhatunk könyvtárunk gyarapodásáról.

Kovács Zsuzsanna
könyvtárigazgató

és
Szaszkóné Borsányi Anna

könyvtáros
Cserélne? keresi - felkínálja

A zagyvarékasi Községi Könyvtár felajánlja
Brehm: Az állatok világa c. mű I-II-III. kötetét. Cseré-
be kéri a Magyar nyelv történeti etimológiai szótára
2. kötetét és a Magyarország története 1242-1526 c.
művet.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
etikai bizottságának

állásfoglalása

Hivatkozva a könyvtárak általános feladataira és a
politikai pártok által aláírt etikai kódexre a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének etikai Bizottsága a kö-
vetkezőkben körvonalazza a tiszta választások bizto-
sításának szakmai követelményeit.

A könyvtár ideológiai- és pártsemleges intéz-
mény. Mint nyilvános intézményt a testületek és a
pártok minden megkülönböztetés nélkül igénybe ve-
hetik választási célra is.

Az igénybevétel feltételeit a szervezeti és műkö-
dési szabályzat alapján a könyvtár vezetője határozza
meg. A térítés tekintetében az általánosan alkalma-
zott gyakorlatot kell folytatni.

A különböző pártok és jelöltek rendezvényeinek
egyenlő esélyeket kell biztosítani, a tájékoztatás
erről tárgyszerű és korrekt legyen.

Állandó helyiség vagy technikai felszerelés kam-
pány céljára semmilyen párt részére nem biztosítható.
Olvasói adatok semmilyen célra nem adhatók ki.

A pártok könyvtári rendezvényein a dolgozók ne
nyilvánítsanak véleményt. Ne vállaljanak szervezést,
propagandaanyag terjesztését vagy más agitációt.

Az etikai normáknak a fentieken túlmenő betartá-
sáról az egyes pártoknak kell vállalniuk a fele-
lősséget.

Budapest, 1994. január 4.

Az MKE elnökségének ajánlása

Holokauszt 1944

Megemlékezésül az 50 éve történt holokausztra
kamarakiállítást lehetne rendezni az 1944-ben tiltó
listára tett szerzők műveiből. Segítségül közöljük a
Corvina c. lap 1944. május 4-i, 36. számában megje-
lentlistát.

1. számú jegyzéke a zsidó szerzőknek, akiknek
művei a közforgalomból kivonatnak.

a) Magyarországiak:

Abádi Imre(Dunajecz)
Adorján Andor (Lachenbacher)
Ágai Adolf (Rozenzweig)
Andai Ernő (Axelrad)
Antal Sándor (Adler)
Balázs Béla (Bauer)
Ballagi Ernő(Bloch)
Barát Endre (Breuer)
Barta Lajos
Barta Sándor
Bedé Jób (Rosenberg)
Békefi (Békeffy) László (Kann)
Benamy Sándor (Berger)
Bernstein Béla
Bíró Lajos (Blau)
Boros László (Beiméi)
Boross Mihály (Weiner)
Böhm Vilmos
Bródy Sándor
BuchingerManó
Buk Miklós
Bus-Fekete László (Trauerschwartz)
Dénes Gyula (Freireich)
Dénes Zsófia (Deutsch)
Dévény Jenő (Deutsch)
Drégely Gábor (Dessauer)
Erdős Renée (Ehrenthal)
Fábián Béla (Feuermann)
Falus László (Franki)
Faragó Jenő (Frankfurter)
Fazekas Imre
Feleky László (Füchsel)
Fényes Jenő (Feuerwerker)
Fényes Samu (Fein)
Fenyő Miksa (Fleischmann)
Fodor László
Forró Pál (Friedmann)
Földes Imre (Fleischmann)
Földes Jolán (Grünfeld)
Földi Mhály (Franki)
Füst Milán (Fürst)
Gábor Andor (Greiner)
Gál Imre (Grünfeld)
Gárdos Mariska (Grünfeld)
Garvai Andor
Gelléri Mór (Glück)
Gellért Oszkár (Goldmann)
Gergely Győző (Ungar)
Gergely Sándor
Giszkalay János (Widder)
Göndör Ferenc (Kraus)
Halmi Bódog
Halmi József
Hatvány Lajos báró (Deutsch)
Hatvány Lily bárónő (Deutsch)
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Ignotus (Veigelsberg)
Ignotus Pál (Veigelsberg)
Indig Ottó
Jászai Samu
Jászi Oszkár (Jakubovics)
Jób Dániel (Ziffer)
Kabos Ede (Rosenberg)
Kaczér Illés (Katz)
Kahána Mózes
Kenéz-Kurlánder Ede
Kiss József
Kner Izidor
Kóbor Tamás (Berman)
Kóbor Noémi
Korcsmáros Nándor (Reich)
Kunfi Zsigmond (Kohn)
Lakatos László (Kellner)
Lázár Miklós (Léderer)
Lengyel Menyhért (Lebovits)
Lenkei Henrik (Guttmann)
Lukács György (Löwinger)
Markovits Rodion
Mírkus József, írói álneve Satanello
Mezei Ernő (Grünfeld)
Mezei Mór (Grünfeld)
Mezőfi Vilmos (Grünfeld)
Molnár Ákos
Molnár Ferenc (Neumann)
Molnár Jenő (Müller)
Monus Illés (Brandstein)
Nádas Sándor (Neumannn)
Nagy Imre (Fischer)
Nóti Károly
OsváthErnő(Roth)
Pásztor Árpád (Pikler)
Peterdi Andor (Pollák)
Pogány József (Schwartz)
Propper Sándor
Radnóti József (Glatter)
Ráskai Ferenc (Kraus)
Relle Pál (Reichmann)
Révész Béla (Roth)
Révész Mihály (Reisner)
Róheim Géza
Roboz Imre
Sass Irén (Kellner)
Somlyó Zoltán (Schwartz)
Somogyi Béla (Steiner)
Sós Endre (Schlesinger)
Szabó Ervin
Szabolcsi Lajos (Weinstein)
Szabolcsi Miksa (Weinstein)
Szatmári Mór (Gottlieb)
Szép Emő (Schön)
Szilágyi Géza (Silbermann)
Szomaházylstván (Steiner)
Szomory Dezső (Weisz)
Szőke Szakáll (Gerő-Grünwald)
Újhelyi Nándor
Vadnai László (Wolf)
Várnai Zseni (Weisz)
Vázsonyi Vilmos (Weiszfeld)
Weltner Jakab
Zsolt Béla (Steiner)

b) Külföldiek:

Ach Schalom
Baum Vicki
Berhard Tristan
Bernstein Eduárd
Bernstein Henri
Bettauer Hugó
Bloch Jean
Brod Max
Buber Martin
Dekobra Maurice
Dymov Osip
Ehrenburgllja
Feuchtwanger Lion
Freud Sigmund
Kellermann Bernhard
Kerr Alfréd
Kisch Egon Ervin
Körber Lili
Lassalle Ferdinánd
Ludwig Emil
Maurois André
Marx Kari
MiasaRabbach
Nordau Max
OpatosuhJosef
Salten Félix
Schnitzler Arthur
Szfurim Mendale Moscher
Werfel Franz
Wassermann Jákob
Zarek Ottó
Zweig Ottó
Zweig Stephan
Zangwill Izrael

A Vándorgyűlés 1994-ben Körmenden lesz, au-
gusztus3-6-ig. Téma: TölteneJem és könyvtár.

A napokban küldtük ki a felhívást a megyei
Könyvtári Kulturális Napok megrendezésére.

Várjuk a terveket a helyi rendezvényekről február
5-ig. '

1994-ben lejár az MKE választott tisztségviselői-
nekmandátuma.

Az alábbi nyomtatványminta felhasználásával
minden egyesületi tag megteheti javaslatait az új
ciklus vezető tisztségviselőinek jelölésére.



Tisztelt Tagtársak!
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Ismét esedékes a tagsági dijak befizetése. (Válto-
JELÖLŐ LAP zatlanul a bruttó havi fizetés 2 %-a.J Kérek minden-

AZ1994. évi tisztújításra. kit, hogy március 31-ig a mellékeit csekken, vagy
hétfőn és péntek délelőtt személyesen (Szolnok,

Az MKE elnöke (név, munkahely): Tisza A.u.2. sz. Lem.) fizesse be az 1994-re szóló
tagdíját.

***
Az MKE elnökségi tagjai (név, munkahely):

1
2
3
4 Az alábbi települések könyvtárai részesültek tá-
5 mogatásban az egyesület jótékony célú felajánlásai-
6 ból:

Jászágó 8.000.-Ft
Az MKE ellenőrző bizottságának elnöke (név, Jászivány 8.000.-Ft

munkahely): Kétpó 10.000.-Ft
Kuncsorba 6.0000.-Ft

Az MKE ellenőrző bizottságának tagjai (név, Mezőhék 10.000-Ft
munkahely): Nagyrév 8.000.-Ft

1 Tiszaigar 7.000.-Ft
2 Tiszaug 8.000.-Ft
3 Tiszavárkony 5.000.-Ft
4 Tomajmonostora 5.000.-Ft

Vezseny 10.000.-Ft
A jelölő egyéni, testületi tag vagy szervezet neve: Zagyvarékas 10.000.-Ft

Tiszabő 5.000.-Ft
A tagsági igazolvány száma: 100.000.-Ft
(1993 vagy /1994)

A könyvtárak könyvvásárlásra fordították a pénzt.
azaz, az MKE elnökének személyére

az MKE 7 elnökségi tagjára
az MKE ellenőrző bizottságának elnöke
személyére Hosszantartó betegség után 1993. dec. 25-én éle-
az MKE ellenőrző bizottságának 4 tagjára. tének 46. évében elhunyt Forintos Béláné szül. De-

mény Katalin. Katika a jászárokszállási könyvtár
A jelöléseket 1994. április 30-áig kell megküldeni gyermekrészlegében teljesített szolgálatot 26 évig.

az alábbi címre: Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Választási Bizottság
Bp., VIII. Szabó Ervin tér 1. 1088

Tájékoztatásul a fenti tisztségeket jelenleg betöl-
tők névsora:

az MKE elnöke: Dr. Horváth Tibor
-"- elnökségének tagjai: Ambrus Zoltán,

Bátonyi Béláné, Fülöp Géza, Nagy
Attila, Ottovay László, Papp István,
Poprády Géza

az MKE ellenőrző bizottságának elnöke: Dr. Tóth
Gyula

-"- tagjai: Domokos Miklósné, Gerő Zsolt-
né, Léczesné Mesterházy Márta,
Mizsei Zsuzsanna, Dr. Román
Laszlone KAPTÁR

az elnökség két póttagja: Biczák Péter és
Tollor 7cnvca Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
^ e n e i ^ U í b d Szerkeszti: Lengyelné Molnár Klára

Maurer Péter mint az MKE tanacsanak elnöke hl- Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
VatalbÓl az elnökség tagja. raadJa a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

° °J Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban

* * *
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