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lll.évf.2.szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. február

A STATISZTIKA TÜKÖRÉ

A megyei statisztika összesítése, számítógépes feldolgozása még ezekben a napokban is folyik, ezért nem
tudunk részletekbe menő elemzéssel szolgálni - de ígérjük, a márciusi - áprilisi számunkban pótoljuk ezt.

Szükségesnek tartjuk mégis, hogy tájékoztassuk a kollégákat mindarról, amit máris tükröznek az adatok.
Mielőbbi közlésüket s a hozzájuk kapcsolódó konzekvenciák levonását fontosnak tartjuk.

Önálló könyvtáraink száma változatlanul 78, a városiak száma 3-mal emelkedett: Jászfényszaru (községi és
iskolai) és Tiszaföldvár könyvtárával. így jelenleg 1 megyei, 17 városi és 60 községi könyvtárunk van. A fiókhá-
lózat tovább szűkült. Ezt - a működési feltételek folyamatos rosszabbodása és az ennek következtében érzé-
kelhető igénytelenség, érdektelenség miatt - már természetesnek is tartjuk.

A megyében tehát összességében - a 73 fiókkal -151 szolgáltatóhelyünk van.
199 főfoglalkozású könyvtáros (4-gyel több, mint '92-ben) mellett 31 részmunkaidős, 54 megbízási díjas és

16 társadalmi munkás kolléga látja el a szakmai munkát. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának
csökkenése folytán az előző évi 318-cal szemben 1993-ban 301-re apadt az össz-szakalkalmzotti létszám.

. Az állománygyarapításra fordítható összeg 1,5 millió Ft-tal növekedett. A közel 19 millió Ft-ból 15 milliót
eredeti költségvetésből kaptak a könyvtárak. A megye 1 lakosára 44,5 Ft dokumentumbeszerzési keret jut,
némileg több, mint az előző évben.

Hogy mennyire semmit sem nyom a latban a másfélmillió Ft-os növekedés, szemléletesen bizonyítja az a
tény, hogy míg 1992-ben 17 millió Ft-ért 62 ezer, addig 1993-ban 19 millióért már csak 52 ezer dokumentumot
tudtak vásárolni könyvtáraink. Mindezt annak ellenére, hogy igyekeztek minden lehetőséget megragadni a
kedvezményes árú, leértékelt könyvek beszerzésére.

Egy dokumentum 1992-ben 275 Ft-ba, 1993-ban 360 Ft-ba került. Különösebb kommentárt nem is fűzünk a
kisközségek lakóinak ellátásához, hiszen nem is egy településen 10-15 ezer Ft jut új könyvek vásárlására. Pó-
tolhatatlan kézikönyvekről, a legszükségesebb és keresettebb művekről kell lemondaniuk.

az állománygyarapításra
fordított összeg

1 könyv ára

5 millió Ft 100 %
8,1 millió Ft 162%

17,2 millió Ft 344 %
18,7 millió Ft 374%

53 Ft
122 Ft
275 Ft
360 Ft

100 %
230 %
519 %
679 %

1985-ben
1990-ben
1992-ben
1993-ban

Tehát 8 év alatt a könyvek ára 7-szeresére, míg a rájuk fordítható pénzösszeg csupán a 4-szeresére nőtt.

Hálózatunk teljes, leltári állományának nagysága 2.393.176, ebből 2.260.142 darab könyv (94 %), 44.901
időszaki kiadvány, 59.321 hangzóanyag, 2263 mikro- és 26.549 egyéb dokumentum. Az 1992. év nagymértékű
selejtezése (az elavultságból, a korszerűtlenségből, fölöspéldányokból adódóan) alábbhagyott, de '93-ban is
közel 46 ezer - főként könyv - került ki a polcokról.
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Szakmánkat bizakodással töltheti el, hogy a beiratkozott olvasók folyamatos csökkenése megállt: 123-mal
kevesebb csupán a megelőző évinél. 75.986 olvasó jár könyvtárainkba, ez a megye lakosságának 18 %-a (ennyi
volt '92-ben is; mivel azonban a lakossági létszám csökkent, azonosan alakultak az arányok).

863.836 látogatót fogadtak intézményeink, közülük 540 és félezren könyvt (és más dokumentumot) kölcsö-
nöztek.

Örvendetesen növekedett a kölcsönzött kötetek száma:

1990-ben 1.855.036 db
1992-ben 1.844.205 db
1993-ban 1.877.263 db

Közölt adatainkból egyértelmű a következtetés: a könyvek árának emelkedésével párhuzamosan nő a
könyvtárak, a szolgáltatások iránti igény és érdeklődés. S az intenzívebb érdeklődés egyúttal általában felérté-
kelődéssel jár, a felértékelődést pedig értékbővítésnek, mondhatnánk, értéktöbbletnek kellene követnie. Ez az,
amit világosan volna jó látniuk és érteniük mindazoknak, akiknek részük van a könyvtár, az olvasó, a művelődés
jövőbeni sorsának irányításában, erkölcsi-anyagi támogatásában.

Évente megjelenő statisztikai táblázatos kiadványunk rövidesen napvilágot lát. Az adatokból és a
viszonyszámokból minden önkormányzat, felelős testület és könyvtár kiolvashatja helyét és teendőit, megfo-
galmazhatja azokat a jobbító célokat, amelyek megközelítése gyakran nem csupán a pénznek, hanem a törő-
désnek és a humánumnak is függvénye.

Lengyelné Molnár Klára

BEKÖSZÖNTŐ

E lap múlthavi száma hírül adta, hogy február l-jén elfoglalhattam munkahelyemet a Megyei Könyvtár igazga-
tóhelyettesi posztján.

Szolnoki állásomra a Dunántúl egyik legszebb városából, Kőszegről indultam. Főiskolai végzettséget,
népművelés-történelem szakon, Szombathelyen szereztem. Két éves tiszaörsi népművelői munka után 1983 vé-
gén kezdtem könyvtárossá lenni a tiszafüredi Városi Könyvtárban (főleg) és az ELTE Bölcsészettudományi
Karán (hivatalosan). Elsősorban olvasószolgálati munkával, tájékoztatással foglalkoztam, s rám volt bízva a
zenei részleg kezelése is. Történelemtanári végzettségem kapcsán legszívesebben a helyismereti gyűjteménnyel
foglalkoztam, de arra az időre is szívesen emlékszem vissza, amikor a feldolgozást végző kolléganőmet kellett
helyettesítenem.

A tíz városi év tudatosítatta bennem a Megyei Könyvtár mint hálózati központ iránti elvárásokat. A követke-
ző öt évben szeretnék - a megye lehetőségeinek ismeretében - azon munkálkodni, hogy a hálózat könyvtárai
mind szakmailag, mind a működés körülményeit illetően megnyugtatóan, színvonalasan dolgozhassanak.

Most, amikor köszöntöm a megye valamennyi könyvtárosát, kérem azt is, legyenek segítségemre az igények
és lehetőségek mind teljesebb megfeleltetésében.

Takáts Béla
ig.h.

Megyei Könyvtár

KÖNYVTÁRTÍPUSOK A MEGYÉBEN

Megyei Könyvtár l ^ T ^ > • ,
— w 5101 Bercsényi u. 1.
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Janó János
5000 Szolnok, Kossuth tér 4. ., ,,
Igazgató: Bertalanné Kovács Piroska SSSSSLl.
Városi könyvtárak Igazgató: Sugár Istvánné
Jászapáti Jászfényszaru, Iskolai és Gyermekkönyvtár
5130 Velemi Endre u. 2. f,126 Szabadság u. 18
Igazgató: Szikszai Mária V e z e t o : B e r z e L a s z l o n e

Jászárokszállás í ^ ? £ - n ™
5123 Köztársaság tér 1. 5300 Dózsa Gy. u 29
Igazgató: Ádám Gáborné Igazgató: Dr. Bellon Tiborne
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Kisújszállás
5310 Szabadság tér 2/a.
Igazgató: Gubuczné Tomor Mária

Kunhegyes
5340 Ady E. u. 2. <
Igazgató: Szabó Vincéné

Kunszentmárton
5441 Kossuth L.u. 3.
Igazgató: Szathmári József

Martfű
5435 Mártírok útja 1.
Vezető: Csernus Gyuláné

Mezőtúr
5400 Szabadság tér 17.
Igazgató: Szűcsné Boldog Mária

Szolnok
5000 Széchenyi kit. 22
Igazgató: Lászlóné Nagy Ilona

Tiszaföldvár
5430 Kossuth út 105.
Mb. vez.: Némethné Fodor Ilona

Tiszafüred
5350 Petőfi S. u. 15.
Igazgató: Gaál Sándor

Törökszentmiklós
5200 Kossuth út 135.
Igazgató: Batáné Máté Mária

Túrkeve
5420 Petőfi tér 2-4.
Igazgató: Debreczeni Lászlóné

Nagyközségi könyvtárak

Abádszalók
5241 Deák Ferenc u. 14.
Vezető: Nagy Bertalanná

/
Cibakháza v

5462 Petőfi u. 14.
Vezető: Miklós Andrásné

Fegyvernek v
5231 Felszabadulás út 146.
Igazgató: Tűhegyi Julianna
Jászkisér
5137 Szabadság u. 7.
Vezető: Seres Miklósné

Jászladány L'
5055 Kossuth Lajos út 74.
Vezető: Major Judit

Kenderes v
5331 Szent István út 35.
Vezető: Ulveczki Mihályné

Kunmadaras v

5321 Kálvin u. 9.
Vezető: Kemecsi Sándorné

Öcsöd
5451 Kossuth tér i .
Vezető: Kiss Andrásné

Rákóczifalva v

5085 Rákóczi u. 61.
Vezető: Hellenpach Rozália

Tószeg *
5091 Rákóczi út 33.
Vezető: Síposné Nagy Julianna

Újszász ^
5052 Szabadság tér 1.
Vezető: Barta Imréné

Községi Könyvtárak

Alattyán
5142 Kossuth L.u. 10/a.
Vezető: Köböl Zoltánné

Besenyszög
5071 Dózsa Gy.u.2.
Vezetője nincs

Csépa
5475 Béke u. 133/a.
Vezető: Jakabné Obema Judit

Jánoshida
5143 Petőfi u. 4.
Vezető: Zámbori Jánosné

Jászalsószentgyörgy
5054 Fő út 70/b.
Vezető: Dobri Károlyné

Jászboldogháza
5144 Rákóczi u. 9.
Vezető: Dr. Szedő Józsefné

Jászdózsa
5122 Szent Mihály tér 1.
Vezető: Zsótér Lászlóné

Jászfelsőszentgyörgy
5111 Fő út 54.
Vezető: Megyeriné Nagy Magdolna

Jaszjákohalma
5121 Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Vezető: Kiss Béláné

Jászszentandrás
5136 Rákóczi u. 92.
Vezető: Andréné Pataki Éva

Jásztelek
5141 Szabadság út 65.
Vezető: Fülöp Istvánné

Kengyel
5083 Áchim A. u. 20.
Vezető: Nagy Mihályné
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Nagyiván
5363 Fő u. 68.
Vezető: Kurucz Kálmánná

Nagykörű
5065 Májusi, út 9.
Vezető: Galsi Jánosné

Szelevény
5476Kossuthu.55.
Vezető: Tatár Sándor

Tiszavárkony
5092 Somogyi út 10.
Vezető: Bognárné Szabó Melinda

Zagyvarékas
5051 Fekete Lajos út 1.
Vezető: Kovács Zsuzsanna

Klubkönyvtárak

Cserkeszőlő
5465 Köztársaság u. 4.
Vezető: Gulyás Orsolya

Jászágó
5124Kókaiu. 4.
Vezető: Mozsár Lászlóné

Jászivány
5121 Fő út 4.
Vezető: Bódi Imréné

Kőtelek
5062 Szabadság út 3.
Könyvtárvezető: Vonáné Szelindi Sarolta

Kuncsorba
5412 Dózsa Gy.u.34.
Vezető: Márton Istvánná

Mesterszállás
5452 Rákóczi u. 15.
Vezető: Kovács János

Mezőhék
5453 Felszabadulás u. 6.
Vezető: Erdélyi Gyuláné

Örményes
5222 Iskola u. 25.
Vezető: Gulyás Ferencné

Rákócziújfalu
5084 Felszabadulás út
Vezetője nincs
Szajol
5081 Kölcsey F. u. 2.
Vezető: Dedrák Lászlóné

Szászberek
5053 Béke ú t i .
Vezetője nincs

Tiszabő
5232 Fő úr 80.
Vezető: Ambrus Andrásné

Tiszagyenda
5233 Béke út 8.
Vezető: Varga Zoltán

Tiszainoka
5464 Felszabadulás u. 52.
Vezető: Varga Jan

Tiszajenő
5094 Kossuth út 7.
Vezető: Fakan Béláné

Tiszakürt
5471 Táncsics M.u.4.
Vezető: Kovács Istvánná

Tiszaroff
5234 Szabadság u. 35/b.
Vezető: Pásztor Csabáné

Tiszasas
5474 Rákóczi út 20.
Vezető: Laskai István

Tiszasüly
5061 Móra F.u.26.
Könyvtárvezető: Kerekes Pálné

Tiszatenyő
5082 Kossuth u. 5.
Vezető: Gubán Istvánná

Tiszaug
5473 Rákóczi u. 42.
Vezető: Gyebnár Jánosné

Vezseny
5093 Kossuth ú t i .
Vezető: Kálmán Dezsőné

Általános művelődési központok könyvtárai

Kétpó
5411 Felszabadulás út 26.
Vezetője nincs

Pusztamonostor
5125 Szabadság út 25.
Könyvtáros: Hamosné Balázs Krisztina

Tiszabura
5235 Kossuth út. 62.
Könyvtáros: Papp Istvánná

Tiszaderzs
5243 Fő út 20/a.
Könyvtáros: Szilágyi Tímea Zsuzsanna

Tiszaigar
5361 Dózsa Gy. u. 19.
Könyvtáros

Tiszaörs
5362 Kossuth út 3.
Könyvtáros: Szakácsne Csurgó Erzsébet
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Tiszapüspöki
5211 Liszt F. u. 5.
Könyvtáros: Akáb Istvánná

Tiszaszentimre
5322 Petőfi u. 12.
Könyvtáros: Molnár Anikó

Tiszaszöllős
5244 Szabadság tér 1.
Könyvtáros: Szakács Sándomé

Tomajmonostora
5324 Széchenyi u. 38.
Könyvtáros: B.Tóth Imréné

TUDNIVALÓK

A MEGVÁLTOZOTT ÚJ KÖNYVEKRŐL

1994. január 6-án nyomdába adtuk az Új Könyvek
című állománygyarapítási tanácsadó 31. évfolyamá-
nak első számát. E közlésnek nincs igazi hírértéke
mindaddig, amíg a kinyomott példányokat a gyara-
pító és a tájékoztató könyvtárosok kézbe nem vehe-
tik. Harminc esztendő alatt volt néhány apróbb-
nagyobb változás a lap szerkezetében, a könyvekről
való híradás módjában. Egyben azonban mindig
állandó maradt az Új Könyvek: a mindenkor szabvá-
nyos bibliográfiai leírások közlésében.

1994-től a könyvtárosok nem találhatják meg a
szabványos leírásokat a lapban, mert a kiadó, a
Könyvtárellátó Vállalat ezek közléséhez nem járult
hozzá. Ami tehát azt jelenthette volna, hogy a gyarapí-
tó könyvtárosok nem kapnak megbízható fogódzót a
megrendelendő katalóguscédulák számának megál-
lapításához. Ennek kiküszöbölése végett az Új Köny-
vek szerkesztőségére az a feladat hárult, hogy a
gyűjtemények alakításához nélkülözhetetlenül fontos
információkat valamilyen formában mégis az érde-
keltek tudomására hozza. Az ismertetések elé ezért
állított a szabványnak ugyan meg nem felelő, de a
könyvet teljes bizonyossággal azonosító adatcsopor-
tot.

Változás következett be az ismertetések módjában
is. Az Új Könyvekben annotációk és recenziók válta-
koznak, attól függően, hogy az adott mű milyen sze-
repet tölthet be a gyűjteményekben. Reméljük, hogy
ez a módosítás idővel a tájékoztatás-tájékozódás
előnyére válik.

A könyvekkel küldött katalóguscédulák adattar-
talma is megváltozik ettől az évtől kezdve. Korábban
az MNB Könyvek Bibliográfiája műhelyében született
szakszámokat az Új Könyvek szerkesztőségében hoz-
záigazítottuk a közkönyvtárak általánosan elfogadott
gyakorlatához. Ez a művelet is elmarad az új rend-
szerben, tehát minden könyvtárnak magának kell
döntenie a besorolás helyéről, illetőleg a katalógu-
sok lezárásáról és újak nyitásáról.

Bizonyára keveseket érdekel az a változás, misze-
rint az Új Könyvek egyes számai ez évtől kezdve a
számítógépen, a szerkesztőségben készülnek. Annyi-
ban azonban közérdekű e tény, hogy vélhetően lé-
nyegesen megrövidül a könyvekről szóló híradás
könyvtárakba érkezésének az útja. Ezzel ugyanis

megtakarítottuk az eddig a Könyvtárellátó Vállalat-
nál történt nyomdai szedés és a korrektúra idejét,
mindez ugyanis az Új Könyvek szerkesztőségében
elvégeztetik. A sokat emlegetett "gyorsaság" részünk-
ről azt jelenti, hogy a lapzártát megelőző két hét alatt
érkezett valamennyi mű ismertetése - annotáció vagy
recenzió - bekerül az adott számba. Vélhetően ez
elegendő könnyítést jelent majd a kiadó nyomdájá-
nak, tehát reméljük, hogy megszűnik a könyvtáraktól
"postafordultával" visszakért megrendelőjegyzék. így
talán a szerzeményezőknek több idő jut a mérlege-
lésre.

A változásoknak áldozatul esett bibliográfiai le-
írásokért nem igazán tud bármi kárpótlást nyújtani,
de ha a Könyvtárellátó Vállalat az elmúlt évi válasz-
tékánál szélesebb merítést - hogy ne is említsük a
teljeskörűséget - kínál majd minden könyvtárnak, az
mégis jelenthet valamiféle többletet.

Itt tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy ellentét-
ben az eddigi gyakorlattal, nem csupán a szerződő
könyvtárak fizethetnek elő az Új Könyvekre. Talán
érdemes ezt "hírelni" kiadóknak és szerkesztőségek-
nek egyaránt. Mielőtt ez a rövid híradás elkészült
volna, január 20-án már a második számot is nyom-
dába adtuk. A többi a könyvkiadáson és a Könyvtá-
rellátón múlik.

Győri Erzsébet
(Könyvtári Levelező/lap, 1994. 1.)

A Megyei Könyvtár kéri a hálózat könyvtárveze-
tőit, hogy az 1994-ben megjelent Új Könyvek könyv-
rendeJési segédlet hiányos címleírásaival kapcsola-
tos gondjaikat, észrevételeiket, aggályaikat, javasla-
taikat- a továbblépés érdekében írják meg címünkre.

Az 1994. évben is szeretnénk összeállítani a
megye könyvtáraiba járó periodikumok lelőhelykata-
lógusát. Közlésünk ezúttal tájékoztató jellegű, részle-
tes levelet rövidesen kapnak a Megyei Könyvtár
igazgatójától.
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A Megyei Könyvtár ismét indít DOS számítógépes
tanfolyamot. Amennyiben legalább 8 fő jelentkezne,
azonnal megkezdenénk a képzést, melynek tandíja -
a létszámtól függően - kb. 2000 Ft lenne. Az érdek-

lődők részletes téjékoztatást kapnak a tudnivalókról.

***

Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Könyvtár és Alkalmazott Informatikai tanszék

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Tel.:(42) (341-222 ; Fax: (42)341-202

Kedves Barátunk!

Gyorsan változó világunkban mind az egyén,
mind a munkahelyek szempontjából igen nagy jelen-
tősége van a piacgazdaság változó igényeihez igazo-
dó képzésnek és átképzésnek. Ezt az igényt szeretné
kielégíteni tanszékünk, összefogva a Könyvtároskép-
zésért Alapítvánnyal.

Kínálatunk széles választási lehetőséget ad, hogy
igényeihez, lehetőségeihez mérten minden érdeklő-
dő ki tudja választani a megfelelő kurzust.

Tanfolyamaink egy része felsőfokú szakmai vég-
zettséget ad, más része csak bizonyítványt valamely
kurzus elvégzéséről. Kínálatunkban főiskolai végzett-
séget nyújtó levelező képzést is talál!

A tanfolyamok csak megfelelő csoportlétszám ese-
tén indulnak!

Főiskolai diplomát adó képzés

KÖNYVTAR SZAK

(Egyszakos levelező képzés)

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány és
könyvtáros asszisztens bizonyítvány. Jelentkez-
ni a felsőoktatási intézményekben szokásos
módon lehet.

A képzés időtartama: 8 félév
Felvételi követelmény: mentesül a felvételi

vizsga alól a jeles (5) vagy jó (4) könyvtáros
asszisztens bizonyítvánnyal rendelkező jelent-
kező. Egyéb esetben történelemből írásbeli és
szóbeli felvételi vizsgát kell tenni.

Tandíj: 15.000.-Ft/félév/fő
A jelentkezés határideje: 1994. március 1.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapját az alábbi címre
küldje:
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Tanulmányi Osztály
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

Ha bővebb információra van szüksége, kérjük, hívja
fel ezt a telefonszámot: (42)341-222/330 mellék

Főiskolai diplomát adó képzés

KÖNYVTÁR SZAK

(Másoddiplomás levelező képzés)

A jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma. Je-
lentkezni a felsőoktatási intézményekben szo-
kásos módon lehet.

A képzés időtartama: 5 félév
Felvételi követelmény: Részletesen a Felsőok-

tatási felvételi tájékoztatóban.
Tandíj: A főiskola állapítja meg egységesen.
A jelentkezés határideje: 1994. mrácius 1.

Kérjük, hogy jelentkezési lapját az alábbi címre
küldje:
Bessenyei György Tanárképző Főiskola

Tanulmányi Osztály
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.

Ha bővebb információra van szüksége, kérjük, hívja
fel ezt a telefonszámot: (42)341-222/330. mellék

Munkaköri szakmai végzettséget adó
szakvizsgára felkészítő tanfolyamok

(Szervezése a szakképzésről szóló LXXV1:1993. tv.
és a 17/1990(XII.20.)MKM rendelete alapján)

KÖNYVTÁROS
(Iskolai és gyermekkönyvtáros szakirány)

A jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma

A képzés időtartama: könyvtáros diplomával
rendelkezőknek 2 félév; egyéb felsőoktatási
végzettségűeknek 4 félév

Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs,
a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fo-
gadjuk el.

Tandíj: 15.0_00.-Ft_/félév/fő
Jelentkezési díj: 900.-Ft, amelyet rózsaszín

postautalványon kérünk befizetni. A Könyvtá-
rosképzésért Alapítvány" Nyíregyháza, Sóstói út
31/b javára. A befizetést igazoló csekket kérjük,
mellékelje a jelentkezés kérelméhez.

A jelentkezés módja: Kitöltendő űrlapok nin-
csenek, jelentkezni kérelem benyújtásával lehet,
amelyben megjelöli a szakirányt és nyilatkozik
arról, hogy a tandíjat saját maga vagy munka-
helye fizeti-e. A kérelemhez önéletrajzot és isko-
lai végzettséget igazoló oklevélmásolatot ké-
rünk mellékelni.

Jelentkezési határidő: 1994. április 1.
Kérjük, jelentkezési lapját az alábbi címre küldje:
Bessenyei György Tanárképző Főisola
Könyvtár és Alkalmazott Informatikai tanszék
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.

***
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Munkaköri szakmai végzettséget adó
szakvizsgára felkészítő tanfolyamok

(Szervezése a szakképzésről szóló LXXVI:1993.tv.
és a 17/1990(XII.20.)MKM rendelete alapján)

KÖNYVTAROS
(Tárgyi és formai feldolgozó szakirány)

A jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma. Je-
lentkezni résztémára is lehet az alábbiak sze-
rint:

a) Könyvek bibliográfiai Jeirása, tetei- és kataló-
gusszerkesztés

1994. szeptembertől 2 félév
Tandíj: 9.000.-Ft/félév/fő
b) Időszaki kiadványok bibliográfiai leírása és té-

telszerkesztése (A jelentkezés feltétele a MSz
3424/1. és a 3440-es szabványok ismerete)

1994. szeptember-november (intenzív)
Tandíj: 5.000.-Ft/fő
c) Zeneművek és egyéb audiovizuális dokumen-

tumok bibliográfiai leírása és tételszerkesztése.
(A jelentkezés feltétele, mint az időszaki kiad-
ványoknál)

1994. november-január (intenzív)
Tandíj: 5.000.-Ft/fő
d) Tárgyi feldolgozás.
1995. februártól 2 félév
Tandíj: az inflációs rátának megfelelően

A teljes képzés időtartama: 3 félév
A teljes képzés tandíja: 16.000.-/félév/fő
A részképzés tandíját lásd a résztémáknál
A jelentkezés határideje, módja és címe azo-

nos az Iskolai könyvtáros szakiránynál leírtak-
kal.

Föltétlenül tüntesse fel, hogy résztémára
vagy a teljes tanfolyamra jelentkezik-e.

Munkaköri szakmai végzettséget adó
szakvizsgára felkészítő tanfolyamok

(Szervezése a szakképzésről szóló LXXVI: 1993.tv.
és a 17/199O(XII.2O.) MKM rendelet alapján)

KÖNYVTAROS
(Vállalkozói szakinformatikus szakirány)

A jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma.

A képzés időtartama: 3 félév
A képzés tartalma: Az üzleti élet pénzügyi és

jogi vonatkozásai, üzleti terv készítés. Az isme-
retanyagjelentős részét a hazai és külföldi üzlet
információs források kezelésének, hozzáférésé-
nek elsajátítása, a számítógépes információs
rendszerek használata képezi. A végzett hallga-
tók vállalatok, kisvállalkozások üzleti informá-
ciós menedzsereiként is kiválóan megállhatják
helyüket.

Tandíj: könyvtáros vagy közgazdasági diplomá-
val rendelkezőknek 16.000.-Ft/félév/fő minden
más alapdiploma esetén 30.000 Ft/félév/fő. A
2-3. félév tandíjat az inflációs rátának megfele-
lően állapítják meg.

Jelentkezési díj: mint az iskolai könyvtáros
szakiránynál.

A jelentkezés határideje, módja és címe azo-
nos az Iskolai könyvtáros szakiránynál leírtak-
kal.

Munkaköri szakmai végzettséget adó
szakvizsgára felkészítő tanfolyamok

(Szervezése a szakképzésről szóló LXXVI:1993.tv.
és a 17/199O(XII.2O.) MKM rendelet alapján

KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Továbbtanulási lehetőség: A tanfolyam végén

jeles (5) vagy jó (4) eredménnyel záróvizsgát
tett hallgatók felvételi vizsga nélkül nyernek
felvételt a BGYTKF 8 féléves levelező tagozatá-
ra könyvtár szakon

A képzés időtartama: 2 félév (intenzív)
Tandíj: 18.000.-Ft/félév/fő
Jelentkezési díj: 900.-Ft, amelyet rózsaszín

postautalványon kérünk befizetni "A Könyvtá-
rosképzésért Alapítvány" Nyíregyháza, Sóstói
út 31/b. javára. A befizetést igazoló csekket
kérjük, mellékelje a jelentkezési kérelméhez.

A jelentkezés határideje., módja és címe azo-
nos az iskolai könyvtáros szakiránynál leírtak-
kal.

A 2/1993.(1.30.) MKM rendelet értelmében a
könyvtáros asszisztens végzettség a Felső
közkalmazotti osztály C fizetési kategóriájába
történő besorolásra ad lehetőséget.

Jelentkezési lapját az alábbi címre küldje: Besse-
nyei György Tanárképző Főiskola Tanulmányi
Osztály 44OO. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
pályázati felhívása

közművelődési céltámogatás elnyerésére

A pályázat célja: az állampolgárok művelődő kö-
zösségei tevékenségének támogatása.
A céltámogatás elnyerésének módja és felté-
telei: Pályázni kizárólag az 1994. évi közművelődé-
si pályázat űrlapján lehet. Pályázatonként egy-egy
űrlap és csekk szükséges. Egy pályázó több pályáza-
tot is benyújthat. A pályázat nevezési díja: 50 000 fo-
rint. A pályázati igényig 600 forint, ennél nagyobb
összeg esetén 1200 forint. A pályázati űrlap és a
csekk beszerezhető személyesen, a Pesti Vigadó (Bu-
dapest V., Vörösmarty tér 1.) A és B portáján vagy
levélben, a Művészeti és Szabadművelődési Alapít-
vány levélcímén. (Budapest, Pf.: 329, 1369) felbé-
lyegzett és megcímzett, A/4-es méretű válaszboríték
elküldésével. Pályázhat - korosztályi megkötés nélkül
- minden helyi közösség, csoport, egyesület, önkor-
mányzat és művelődési intézmény vagy az ezeket
képviselő magánszemély, a megjelölt három téma-
körben.
A pályázat benyújtási vagy postázási határi-
deje: 1994. március 5.
A pályázathoz beküldendő:
- egy példányban kitöltött, 1994. évi pályázati űrlap,
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- a pályázati támogatást igénylő tevékenység írásos
bemutatása,
- a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény má-
solata, amelynek száma megegyezik a beküldött pá-
lyázatiűrlap sorszámával,
- a bank (vagy az OTP) által kiadott számlaszám
fénymásolata és a kötelező önrészt igazoló banki fe-
dezetigazolás vagy a fenntartó garanciavállalása.
A megnevezett témakörökben nem igényelhető a te-
vékenység várható teljes költsége. Az igényelhető
összeg - összköltséghez viszonyított - legfelső határa
az adott témakörnél található. A közművelődési cél-
támogatás tovább nem osztható, nem használható fel
ingatlan megvásárlására és felújítására, továbbá vál-
lalkozás és alapítvány létrehozására vagy tőkéjének
gyarapítására.
Három témakörben pályázható meg támogatás.
1. Művelődési és művészeti táborok
Pályázhatnak a művelődési hagyományok megőrzésé-
re, továbbéltetésére és az amatőr művészeti alkotóte-
vékenység fejlesztésére megrendezésre kerülő, bel-
földi táborok szervezői. A pályázat nem terjed ki
testkultúra- és a nelvoktatási céllal meghirdetett tá-
borokra. A pályázatnak tartalmaznia kell a tábor
tervezett időtartamát, létszámát, az önköltség mérté-
két, az egy személyre jutó támogatási igényt is
tartalmazó, reális költségtervet, a részletes progra-
mot, amelyből megítélhető a tábori tevékenység
szakmai színvonala. A megpályázott témában igé-
nyelhető összeg: legfeljebb a költségek 1/2 része.
2. Népfőisolák, iskolarendszeren kívüli ifjú-
sági és felnőttképzés: A pályázaton előnyben
részesül az a tanfolyami kritériumoknak megfelelő
képzés, amely meghatározott képzési/tanulmányi célt
tűz ki, valamint folyamatos és állandó közösséggel
(csoport) dolgozik. Nem feltétel azonban az iskola-
rendszerű képzéshez illeszkedő, úgynevezett átjárha-
tóság. Népfőiskolának fogadható el az a képzési
forma, amely a tanfolyami kritériumokon túl, társa-
dalmi érdekű, általános műveltséget szolgáló ta-
nanyagot is tartalmaz, belső működése közösségi és
demokratikus, s amely belépési feltételként legfel-
jebb a résztvevők alkalmassságát köti ki, ugyanakkor
feltételei között nem szerepel a képzettség vagy a
foglalkozás. Nem támogatható profitérdekelt oktatá-
si-képzési vállalkozás. A megpályázott témában igé-
nyelhető összeg legfeljebb a költségek 1/2 része.
3. Nemzetközi és országos közművelődési
rendezvények: Elsősorban olyan rendezvényekkel
lehet pályázni, amelyek szélesebb körű közművelő-
dési aktivitást képesek kiváltani, s amelyeknek részt-
vevői döntő többségükben nem hivatásos alkotók. A
pályázat támogatni kívánja az értékesnek ígérkező, új
kezdeményezéseket is, de főként a már hagyományt
teremtett, elismert események életben tartását szán-
dékozik segíteni. Nem nyújtható be pályázat nem
közművelődési irányultságú, szakmai, tudományos
konferencia megrendezésére, cserekapcsolatok (uta-
zás) megvalósítására, valamint turisztikai és sport-
rendezvények megszervezésére. A megpályázott té-
mában igényelhető összeg: legfeljebb a költségek
1/2 része.
A kuratórium döntéséről valamennyi pályázó írásban
kap értesítést. A pálvázat lebonyolításával kapcsolat-
ban információt adnak a 117-51756-os vagy a 117-
6222/549-es telefonszámon. Szakmai felvilágosítást
a kuratóriumi titkárok adnak, telefon: 118-4843.
vagy 117-6222/380. 340.

Anyáin fekete rózsa

Vers- és prózamondók találkozója
Az erdőkertesi Ady Endre és Művelődési Ház és a
Kulturális Közhasznú Alapítvány, az Országos Vers-
mondó Egyesület szakmai támogatásával Anyám fe-
kete rózsa címmel negyedszer hirdeti meg vers- és
prózamondó találkozóját Csoóri Sándor fővédnök-
sége alatt. Jász-Nagykun-Szolnok-Pest-, Nógrád me-
gye és Budapet hivatásos versmondói részére. Az
anyák napjára meghirdetett versenyen gyermek (Il-
lő) és felnőtt kategóriában lehet indulni.
A nevezési lapon három verset kell megjelölni, me-
lyek közül az egyiknek az anyasághoz kell kapcso-
lódnia. A zsűri bármelyik verset kérheti a versenyző-
től.
Nevezési határidő: március 14.
Az elődöntők időpontjai: március 26-27, április 16-
17-én, 10 órakorlesznek. (A jelentkezőket értesítjük,
hogy melyik elődöntőn vesznek részt. Esetleges kü-
lön igényüket a Jelentkezési lapon jelezzék!)
A döntő időpontja: május 1.10 óra.
A verseny helye: Ady End™ Művelődési Ház, Erdő-
kertes, Fő út 44. Telefon/Fax: (27)-385-049.
Díjak: gyermek kategóriában 4000 - 3000 - 2000,
felnőtt kategóriában 5000 - 4000 - 3000 forint
értékben tárgyjutalom.
A nevezési lapon - melyet a verseny helyszínére kell
megküldeni -, kérjük, közöljék nevüket, születési
évüket, lakcímüket, valamint a versek szerzőit és a
verscímeket.
A rendezőség célja, hogy meg-megállni alig tudó ko-
runkban az anyákra - így önmagunkra is - irányítsuk
kapkodó figyelmünket, hogy ne fájhasson a "Semmi".

A Magyar Olyasástársaság diákpályázatot
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 merülnek fel benne. Ezek a gondola-
tok kapcsolódhatnak szorosan az olvasottakhoz, de
lehetnek az olvasmányélmény kiváltotta közvetett
gondolatok is. A pályázat alapját (kiindulását) bár-
milyen írásmű képezheti, nem kizárólag szépirodal-
mi művek. Ennek megfelelően a legkülönfélébb műfa-
jú szépirodalom (regény, novella, dráma, vers, balla-
da stb.) mellett a természettudományos vagy a publi-
cisztikai jellegű írásművek (kőzetek világától a tu-
dományos-fantasztikus írásokig) szolgálhatnak a pá-
lyázat alapműveiként.
A pályázat formája: A pályázat kézírással, gépí-
rással vagy szövegszerkesztővel írott formában egya-
ránt beküldhető, az olvasott mű szerzőjének, címé-
nek, valamint a megjelenés helyének pontos feltünte-
tésével.
Kérjük, írja rá a borítékra, hogy PÁLYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a neve, életkora, iskolája neve és
címe, valamint lakcíme pontosan fel legyen tüntetve.
A pályázat beküldésének határideje: 1994.
márciusi.
A pályázat a következő címr küldendő: Magyar Olva-
sástársaság HUNRA Országos Széchenyi Könyvtár,
1827Budapest
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Értékelés és díjazás: A pályázatokat felnőttekből
és diákokból álló zsűri egyaránt értékeli. A kiemel-
kedő pályázatok írói pénzjutalomban és könyvjuta-
lomban részesülnek!

Cigány nyelvű előadóverseny

A Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő
Szövetsége, a Magyar írószövetség Cigány Tagozata,
a Magyar Ujságírószövetség Országos Szövetsége Ci-
gány Szakosztálya országos cigány nyelvű vers- és
prózamondó versenyt hirdet.
Jelentkezni lehet: 7-14 éves gyerekeknek, 15-19 éves
fiataloknak és 20-30 év közötti felnőtteknek.
Megyei, regionális selejtezők lesznek. Az országos
elődöntőre 1994. március^ 1-jéig lehet jelentkezni. A
jelentkezéseket a Magyar írószövetségbe, Tölcsér Éva
nevére kérik. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 18. A bo-
rítékra írják rá: "Rom Som" szavaló és prózamondó
verseny.
Az országos elődöntőről minden jelentkezőt levél-
ben értesítenek. A legjobb 12 versenyző részt vesz az
1994. április 16-án, a roma kultúra napján megren-
dezendő országos döntőn.
A döntőbe került versenyzők mindegyike pénz- és
tárgyjutalomban részesül, illetve egy kéthetes iro-
dalmi és művésztábori beutalót kap.

Magyar Garabonciás Szövetság
pályázata olvasó- és közművelődési

táborok szervezésére

Elnökségünk pályázatot hirdet mindazon művelődési
közösség, egyesület, alapítvány részére, melyek 1994.
nyarán olvasótábort, közművelődési (alkotó, művé-
szeti) tábort, nemzetiségi-, etnikai kisebbségi, vala-
mint hagyományőrző tábort szerveznek.

A pályázaton azon közösségek vehetnek részt, ame-
lyek - új nevelési, közművelődési módszereket hono-
sítanak és valósítanak meg nyári és évközi tevékeny-
ségükben - jelentős mértékben támaszkodnak az
olvasótábori hagyományok megőrzésére és fejleszté-
sére - egyértelmű cselekvési tervvel rendelkeznek.
(Igényelhető támogatási összeg: 1.000-100.000 Ft.)
Pályázatot kizárólag a Szövetség által kiadptt pályá-
zati adatlapon lehet benyújtani 1994. április 10-ig.
Címünk: Magyar Garabonciás Szövetség, 2801 Tata-
bánya, Pf.: 1298. További információkat Kővári Edit
ügyvezető titkár ad. Tel.: 34/316-644, 330-664

A j á n l á s

Kisújszállás és vidéke nagykun kalendá-
rium az 1994. közönséges évre. Kisújszállás
önkormányzatának kiadványa. A 262 oldalas, muta-
tós kötet ára 22O.-Ft

Megrendelhető a Kisújszállási Városi Könyvtár-
ban.

Szép hagyomány folytatása ez a kiadvány, mivel a
város újratelepülésének 275. évfordulójára már az
1992. évre is kiadtak egy kalendáriumot. A szerkesz-
tők törekvését legjobban talán városunk polgármes-
tere fogalmazta meg az előszóban: "Célunk, hogy
könyvünk révén az olvasó tájékoztatást kapjon a kö-
zelmúlt vagy a régmúlt történéseiről, régi kapcsola-
tainkról, művészetről, sportról, s a városunk földjé-
ből nőtt nevezetes emberekről."

Városi Könyvtár
Kisújszállás

H Í R E K

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök
előterjesztésére - a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Szenté Ferencnek, az Országos Széchényi Könyv-
tár főigazgató-helyettesének a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend Kiskeresztje (polgári fokozat)
kitüntetést adományozta.

Szolnok megye könyvtárosai nevében gratulálunk
és jó egészséget, sok sikert kívánunk Szenté Ferenc-
nek!

Alakulóban a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete. 1993. szeptember 29. és október 1. között a
Pest Megyei Könyvtár tanácskozásra hívta a Csalló-
köz, az Ipolyság, Győr, Komárom, Nógrád és Pest
megye helytörténész könyvtárosait. A résztvevők itt a
Magyar Könyvtárosok Egyesületén belüli önálló szer-
vezet létrehozását kezdeményezték.

1994. január 10-én Győrben hozzáláttak a szerve-
zet megalakításához. Egyetértettek abban, hogy a
helyismereti könyvtárosok szervezete nem válhat
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arisztokratikusán elkülönülő szervezetté. Tagjai közé
hívja és várja azokat a kollégákat, akik fontosnak
tartják a múlt emlékeinek feltárását, a jelen dokumen-
tumainak gyűjtését, őrzését, s mindezek közkinccsé
tételét.

A Helyismereti Könyvtárosok Szervezetét Vácon,
az 1994. július 25. és 30. között rendezendő szakmai
tanácskozáson alakítják meg. A tervek szerint az au-
gusztusi, körmendi vándorgyűlés munkájában már
önálló programmal vesznek részt.

Az érdeklődő kollégák az alábbi címhez fordulja-
nak:

Gáncsné Nagy Erzsébet
Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

Tiszafüreden Az 1994. január 29-re virradó
éjszaka ismeretlen elkövető az iskolai átjáró ajtót
felfesztítve behatolt a városi könyvtár által használt
intézményrészbe. A behatolásból származó rongálá-
son túl egyéb károkozást nem észleltek a könyvtáro-
sok. Az illetékes rendőrkapitányságon az igazgató
megtette feljelentését ismeretlen elkövető ellen.

Decembertől kezdtük meg a vakoknak, gyengén-
látóknak a hangoskönyvek kölcsönzését, amit nagy-
nagy köszönettel vesznek. Minden kollégának ajánl-
juk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, olvasóik bi-
zonyára örülni fognak az e fajta szolgáltatásnak.

Köszönetet szeretnénk mondani - a Kaptár olda-
lain keresztül - a Megyei Könyvtárnak és a kolléga-
nőknek, akik lehetővé tették a gyerekeknek szerve-
zett "utazófoglalkozásokat".

Községi környezetben ez a módszer segítséget je-
lent, mivel a lehetőségek nagyon korlátozottak, főleg
a kultúra területén. Segítség ez az iskolának is, hiszen
így, a tananyaghoz kapcsolódva, a tanulók bővebb
ismeretekhezjuthatnak.

Az eddig megtartott három foglalkozást a gyere-
kek nagyon élvezték.

Továbbra is élünk ezzel a lehetőséggel.

Kemecsi Sándorné
könyvtárvezető

Kálmánné Kiss Margit
gyerekkönyvtáros

Kunmadaras

• * *

Örömmé] tapasztaljuk és tudatjuk, hogy az 1994. február 21-25. között zajló Könyvtári Kulturális Napok
rendezvénysorozatába csaknem valamennyi könyvtár bekapcsolódik különféle szakmai, művészi, információt
szolgáltató, irodalmi stb. p. ogrammal. Kollégáink egyre jobban érzékelik ezeknek a napoknak a hasznát,
vonzerejét és az olvasókban keltett érdeklődést.

Az 5 nap megyei programszerét rövidesen megkapja minden könyvtár, a továbbiakban pedig a Kaptár
folyamatosan közli a rendezvények híradásait, beszámolóit.

Kedves Csáti Péternél

Ezúton szeretném megköszönni a MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezetének és Önnek, hogy a me-
zőhéki könyvtár részére - könyvvásárlásra -10.000 Ft támogatást biztosított.

A könyvek árának emelkedése miatt igen nehéz helyzetbe került a mi könyvtárunk is, hiszen a könyvbeszer-
zési keretből még az úgynevezett "törzsanyagot" sem tudjuk megvásárolni.

Az Önök által felajánlott keretből 23 kötetet vásároltunk, szem előtt tárta az olvasók szórakozási és
kikapcsolódási igényét.

Nagyszerű érzés, hogy az "Új könyveink" polc - ha csak ideig-óráig is -, de könyvvel teljesen megtöltve
kínálja magát az olvasóknak.

Nagyon köszönöm minden mai és jövendő olvasó nevében, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kívánok.
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KAPTÁR

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

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban

- 11 -
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