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F E L H Í V Á S

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 26. vándorgyűlésére
(1994. augusztus 3-6.)

A körmendi Városi Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az MKE Vas Megyei Szervezete
1994. augusztusban rendezi meg az Egyesület 26. vándorgyűlését. Körmend ebben az évben ünnepli a IV. Béla
királytól kapott városi jogainak 750 éves fennállását. A jeles évfordulót különféle rendezvényekkel, köztük a
vándorgyűlés megszervezésével kívánják emlékezetessé tenni.

A programtervezet szerint augusztus 3-án délután sajtótájékoztató, információtechnikai kiállítás (megnyitó),
szakmai konzultáció lesz.

Augusztus 4-én regionális tanácskozásra kerül sor, melynek témája: a gyűjteményszervezés feladatai az
egyéni arculatú könyvtár kialakításában. Délután plenáris ülés lesz. A terv szerint Engel Pál, Kardos József és
Tóth Gyula tartanak előadást. Témák: Történetiség és könyvtár, A történeti látásmód kialakítása az oktatási
folyamatban, Könyvtár a történelemben - történetiség a könyvtárosi gondolkodásban.

Augusztus 5-én délelőtt az Audiovizuális Szekció, a Gyermekkönyvtáros Szekció, a Könyvtárostanárok
Szervezete és Bibliográfiai Szekció, a Közkönyvtári Egylet, a Múzeumi és Művészeti Gyűjtemények Szekciója, a
Műszaki Szekció és Mezőgazdasági Szekció, az Olvasószolgálati Szekció, a Társadalomtudományi Szekció és a
Zenei Könyvtárosok Szervezete ülésezik. Az előadások témái: fotó és történelem, történetiség és a gyerekek,
helytörténet, iskolatörténet, iskolai könyvtártörténet, kulturális alapítvány az ezeréves magyar iskola jegyében,
iskolai értesítők (évkönyvek) és feltárásuk, iskolatörténeti kutatások, könyvtár a történelemben - történelem a
könyvtárban, a somogyvári bencés apátság feltárása, a könyvkötés művészete és története, a könyv szerepe a
tudomány és technika fejlődésének történetében, műszaki múzeumok és könyvtáraik, a Batthyányak és a zene
stb. Ezen a napon, délután négy csoport találkozóját tervezi a rendezőség, különböző témakörökben: 1.
Könyvtárak, könyvtárosok a helyi nyilvánosságért. 2. Hogyan töltik be szakmai információs szerepüket a
megyei, városi és egyesületi híradók, hírlevelek? 3. Külföldi könyvtáros egyesületek képviselőinek találkozója
az érdeklődőkkel. 4. Könyvtárosképző intézmények oktatóinak, jelenlegi és volt hallgatóinak véleménycseréje.
Ezt a napot hangverseny zárja (belépőjegy 150.-Ft).

Augusztus 6-án, szombaton szakmai tapasztalatcserékre kerül sor; négy lehetőség kínálkozik a történetiség
felmutatásának szándékával: 1. Körmend - Ják - Szombathely - Kőszeg - Szombathely - Körmend (az apátsági
templom megtekintése, városnézés, könyvtárlátogatás, 650 Ft). 2. Körmend - Őrség - Körmend (Őriszentpéter,
szalafői Pityer-szer, veleméri templom, Hegyhátszentjakab, Vadasa tó, 550 Ft). 3. Körmend - Rábafüzes - Güssing
- Eberau - Szombathely - Körmend - Graz - Szombathely - Körmend (a grazi egyetemi könyvtár megtekintése,
séta az óvárosban, 1000 Ft + ATS).

A vándorgyűlésre jelentkezők elhelyezése középiskolai kollégiumokban és a Határőrképző Intézet szobái-
ban történik (400 Ft/fő/éjszaka). Az étkezést is a kollégiumokban oldják meg (reggeli 130 Ft, ebéd 300 Ft,
vacsora 220 Ft). Szervezési költségekre is számítsanak a kollégák: MKE tagoknak a vándorgyűlés egészére
1000 Ft, vagy naponként 300 Ft, az Egyesületen kívülieknek a vándorgyűlés egészére 1500 Ft, vagy naponként
400 Ft. Nyugdíjasok, gyeden, gyesen lévők, egyetemi, főiskolai hallgatók naponta 100 Ft-ot fizetnek.

Jelentkezési határidő: április 20. Jelentkezési lapot (ha nem kaptak) a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtártól lehet igényelni. A vándorgyűléssel kapcsolatos kérdésekkel Csáti Peteméhez, az MKE megyei
szervezetének elnökéhez (Szolnok, Megyei Könyvtár, Kossuth tér 4. Tel: 341-333J vagy Engli Katalinhoz, az
MKE Vas Megyei Szervezetének titkárához (Szombathely Megyei Könyvtár, Tel.: 06/94/311-366) lehet
fordulni.
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T U D N I V A L Ó K

TOVÁBBKÉPZÉS

Posztgraduális és kiegészítő szakos képzés
az ELTÉ-n

Könyvtörténeti, könyvmuzeológiai posztgraduális
képzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészet-
tudományi kara az 1994/1995-ös tanévre könyvtör-
téneti, könyvmuzeológiai posztgraduális képzést
hirdet.

Olyan szakemberek képzése a cél, akik a történeti
gyűjteménnyel rendelkező nagykönyvtárakban
(nemzeti könyvtár, egyetemi könyvtárak, szakkönyv-
tárak stb.), az egyházi gyűjteményekben, nagy múltú
iskolai könyvtárakban, a megyei és a városi könyvtá-
rak helyismereti gyűjteményeiben és egyéb muzeális
gyűjteményekben képesek

- a kódexekkel, egyéb régi, illetve modern, tu-
domnyos és irodalmi értékű kéziratokkal,

- az ősnyomtatványokkal, a régi magyar könyvek-
kel, az antikvákkal s az egyéb régi és ritka könyvek-
kel',

- a kötéstörténeti és könyvművészeti szempontból
értékes kiadványokkal való foglalkozásra;

- ezek szakszerű könyvtári és bibliográfiai feltárá-
sára, könyvegészségügyi és restaurálási problémáik-
nak szakszerű megoldására,

- az ilyen művekből álló gyűjtemények szervezésé-
re, irányítására, és kezelésére; s végül

- e területeken önálló kutatómunka, tudományos
tevékenység végzésére.

A képzés 2 éves (4 féléves), posztgraduális, ame-
lyet egyetemi végzettséggel és többéves gyakorlattal
rendelkezők végezhetnek el; a latin nyelvtudás kívá-
natos. A végzők "könyvtörténész, könyvmuzeológus"
elnevezésű, egetemi szakirányú végzettséget igazoló
oklevelet kapnak. A képzés az ELTE bölcsészetttu-
dományi kara könyvtártudományi-informatikai tan-
székének keretében, levelező tagozaton történik,
külső szakemberek bevonásával.

Tandíj: félévente 15 ezer Ft.
Jelentkezési határidő: 1994. május 15. A jelentke-

zéshez szükséges űrlap 8 és 16 óra között a bölcsé-
szettudományi kar tanulmányi osztályának levelező
tagozatán (Piarista köz 1., I. em. 14.) kapható. Ehhez
a jelentkező önéletrajza, az egyetemi végzettséget ta-
nűsító oklevél (vagy másolata) és a munkahely javas-
lata csatolandó.

***

Könyvtáros kiegészítő szakos képzés

Az ELTE bölcsészettudományi kara az
1994/1995-ös tanévre felvételt hirdet tanárképző
főiskolai könyvtárosdiplomával rendelkezők számá-
ra kiegészítő, bármely (nem könyvtáros szakos)
egyetemi oklevéllel rendelkezők számára pedig má-

soddiplomás egyetemi tagozatra.
A képzés esti, illetve levelező formában történik,

és 3 éves (6 féléves). A végzők egyetemi könyvtáros
oklevelet kapnak. A képzés az ELTE bölcsészettudo-
mányi kara könyvtártudományi-informatikai tanszé-
kének keretében, külső szakemberek bevonásával
történik.

Tandíj: félévenként 15 ezer Ft.
Jelentkezési határidő: 1994. május 15. Ajelentke-

zéshez szükséges űrlap 8 és 16 óra közt a bölcsészet-
tudományi kar tanulmányi osztályának levelező ta-
gozatán (Piarista köz 1., Lem. 14.) kapható. Ehhez a
jelentkező önéletrajza, az egetemi, illetve a tanárkép-
ző főiskolai könyvtárosvégr7ottséget tanúsító oklevél
(vagy másolata) és a munkahelyjavaslata csatolandó.

A jelentkezési iratok mind a posztgraduális, mind
a kiégészitő szakos képzés esetében az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem böicsészettudományi kara
tanulmányi osztályának levelező tagozatára külden-
dők: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

A jelentkezőket a könyvtártudományi-informa-
tikai tanszék 1994-június végén -július elején felvéte-
li beszélgetésre hivja be; az időpontról az egyetem
kb. két héttel korábban értesítést küld számukra.

***

TANFOLYAMI FELHÍVÁS

Az Országos Széchényi Könyvtár,
Könyvtártudományi és Módszertani
Központ 1994 őszétől a következő,

szakképzést nyújtó tanfolyamokat indítja:

1. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természet-
tudományi Karával közös

HUMÁN-INFORMATIKUS
másoddiplomás képzésre,

amelyet a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban is
meghirdettek, 1994. május 15-ig lehet jelentkezni
egyetemi diplomával rendelkezőknek. Felvételi
nincs.

A képzési idő 2,5 év (5 félév).
A képzés hetente egy alkalommal történik, egész

napos részvétellel.
A tandíjat a KLTE határozza meg.
E képzési forma könyvtár-informatikus egyetemi

diplomát ad.
Jelentkezés a Felsőoktatási felvételi tájékoztató-

ban előírt módon.
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2. A 17/1990-es MKM-rendelet alapján indított

KÖNYVTÁR-INFORMATIKUS

képzésre felsőfokú iskolai végzettségűek jelent-
kezhetnek.

A képzési idő 2 év (4 félév).
A képzés hetente egy alkalommal történik, egész

napos részvétellel.
Tandíj: 12 000 Ft/félév
E képzési forma a könyvtár-informatikus munka-

körre képesítő, felsőfokú szakvizsgáról szóló bizo-
nyítványt ad.

(A 2/1993-as rendelet szerint az alapvégzettség-
gel függően a "D", "E" vagy "F" kategóriába történő
besorolásra jogosít.)

3. A 17/1990-es MKM- rendelet alapján szervezett

KÖNYVTÁROS-ASSZISZTENS

iskolára a jelentkezés feltétele érettségi bizonyít-
vány.

A képzési idő 2,5 év (5 félév).
A képzés kéthetente 2 napon történik.
Tandíj: 10 000 Ft/félév.
(A tandíj tartalmazza a tankönyvek, az oktatási

segédletek, a számítástechnikai gyakorlatok árát, va-
lamint az első vizsga díját is.)

E képzési forma asszisztens-iskolái bizonyítványt
ad, amely a 2/1993-as rendelet szerint a "C" kategó-
riába történő besorolásra jogosít.

4. A 17/1990es MKM-rendeletben felsorolt felső-
fokú

- zenei könyvtárosi
- gyermekkönyvtárosi
- tájékoztató könyvtárosi
- könyvtári rendszerszervezői szakképzés

egyéni vizsgáit évente két alkalommal rendezi meg
az OSZK KMK: május végén és október elején.

Jelentkezni írásban lehet; a vizsga témaköreit, a
kötelező irodalom jegyzékét térítés ellenében küldi
meg az OSZK KMK, amely ingyenes egyéni konzultá-
ciókat is szervez az igényeknek megfelelően.

A rendelet értelmében egyéni vizsgára az bocsát-
ható, aki az adott munkakörben legalább két éve
dolgozik. (Az egyéni konzultációkon való részvétel
kívánatos.)

Ajelentkezés folyamatos.
Jelentkezési határidő: valamennyi képzési formá-

ra május 15.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártu-

dományi és Módszertani Központ, Oktatási osztály,
Budavári Palota, F-épület - Budapest, 1827.Részletes
felvilágosítást nyújt a 175-7533/313 és 504-es mel-
léken, illetve a 202-1203-as telefonon CselényiImre
vagy Törökné Jordán Katalin.

A Baranya Megyei könyvtár

középfokú könyvtárosasszisztens-iskolát indít

Ajelentkezés feltétele: középiskolai végzettség.

A képzés hároméves, kéthetente kétnapos elfog-
laltsággal.

A részvételi díj: fél évenként 10 000 Ft. (Ez az
összeg tartalmazza az oktatási segédletek, a számí-
tástechnikai gyakorlatok, az első vizsgák, illetve egy
budapesti kirándulás költségeit is.)

Évente a legjobb tanuló/k/ tandíját visszafizetjük!
Jelentkezni legkésőbb május 15-ig lehet, a kö-

vetkező címen. Baranya Megyei Könyvtár, 7621 Pécs,
Apáca u. 8. igazgatási és területi osztály Tel:
(72)433-533, (72)433-962. Dr. Szabolcsiné Orosz
Hajnalka.

A Balassi Bálint Könyvtár felvételt hirdet
1994 őszén induló,

középfokú szakképesítést nyújtó

KÖNYVTÁROSASSZISZTENS-
ISKOLÁJÁRA

Ajelentkezés feltétele: érettségi
A képzés időtartama: 5 félév (heti egynapos elfog-

laltsággal)
Tandíj fél évre: 10 000 Ft, amely tartalmazza a

jegyzetek árát és a vizsgadíjat is.
Jelentkezési határidő: 1994. május 15.
Jelentkezés írásban, a név, lakcím feltüntetésével,

az érettségi bizonyítvány másolatának csatolásával.
Cím: Balassi Bálint Könyvtár. Salgótarján, Kassai

sor 2. 3100, vagy Pf. 18.3101
Részletes felvilágosítást a (32)316-777/21-es te-

lefonon Oroszné Katona Anna ad.

***

Az előzőeken kívül az alábbi képzési, továbbkép-
zési lehetőségeket ajánljuk még a kollégáknak.

Aki jelentkezni kíván valamelyik képzési formára,
jelentkezési lapot kérhet Csáti Petemétől (V.F.Me-
gyei Könyvtár).

A szegedi Somogyi Könyvtár mint a délalföldi ré-
gió képzési központja, a művelődési és közoktatási
miniszter 17/199O(X1I.2O) MKM rendelete alapján
1994. szeptemberétől elegendő jelentkező esetén a
következő képzési lehetőséget biztosítja:

Könyvtáros-asszisztens képzés

A képzés célja: olyan gyakorlati szakemberek
képzése, akik a könyvtári informatikai ismerteket
készség szinten tudják alkalmazni, képesek hagyo-
mányos és nem hagyományos könyvtári információs
munkafolyamatok elvégzésére.

A könyvtáros-asszisztens szakképesítés könyvtár-
ban, könyvtáros-asszisztensi munkakör betöltésére
képesít. A 2/1993(1.30) MKM rendelet alapján a
könyvtáros-asszisztens besorolása:: a Felső közal-
kalmazotti osztály C fizetési kategóriája.

A képzésben való részvétel feltételei:
- középiskolai végzettség
- egészségügyi követelményeknek való megfelelés
- szakmai gyakorlat, vagy biztosított gyakorlóhely
A tanfolyamra felvételi nélkül lehet bejutni.
Időtartama: 3 év (6 félév)
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Az oktatást kéthetenkénti 2 napos képzéssel old-
juk meg (konzultációs nap: kedd, szerda).

Részvételi díj: 7000.-Ft/félév+vizsgadíj

Tájékoztató könyvtáros képzés

A képzés célja: felsőfokú könyvtári tájékoztatók
képzése. A 2/1993(1.30) MKM rendelet alapján
könyvtárosi munkakört szakirányú egyetemi, főisko-
lai végzettséggel, vagy egyetemi, főiskolai végzettség
és munkakörének megfelelő szakvizsgával lehet el-
látni.

A végzett besorolása: E, D.

A képzésben való részvétel feltételei:
- egyetemi vagy főiskolai végzettség
- egészségügyi követelményeknek való megfelelés
- szakmai gyakorlat
Időtartama: 2 év (4 félév)
Az oktatást háromhetenkénti 1 napos konzultáció-

val oldjuk meg (konzultációs nap: hétfő).
Részvételi díj: 8000.-Ft/félév+vizsgadíj

Gyermekkönyvtáros képzés

A képzés célja: felsőfokú gyermekkönyvtárosok
képzése

A 2/1993(1.30) MKM rendelet alapján könyvtáro-
si munkakört szakirányú egyetemi, főiskolai végzett-
séggel, vagy egyetemi, főiskolai végzettség és mun-
kakörének megfelelő szakvizsgával lehet ellátni.

A végzett besorolása: E, D.
A képzésben való részvétel feltételei:
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,

ül. pedagógus végzettség
- egészségügyi követelményeknek való megfelelés
- szakmai gyakorlat
Időtartama: 2 év (4 félév)
Az oktatást háromhetenkénti 1 napos konzultáció-

val oldjuk meg (konzultációs nap: hétfő).Részvételi
díj: 8000.-Ft/félév+vizsgadíj

A képzés helye: Somogyi-könyvtár, Szeged, Dóm
tér1-4. 6720

A jelentkezési lapokat kérjük a szervezési osztály-
ra küldeni, legkésőbb májusijáig.

Gye rmekrajzpályázat

"AZ APA AZ IFJÚSÁGRÓL MESÉL"

Az élet és Irodalom szerkesztősége "Apa az ifjú-
ságról mesél" címmel gyermekrajzpályázatot hir-
det 6-10 éves korú gyermekek számára. Maximum
A/4-es méretű, kizárólag fekete-fehér munkákat
(vagy jó minőségű fénymásolatokat) fogadunk el.
Egyéb technikai megkötöttség nincs. A rajz hátolda-
lára kérjük feltüntetni a mű címét, készítője nevét, ko-
rát és lakcímét.

Beküldési határidő: április25.
A rajzokat az alábbi címre várjuk: Élet és Iroda-

lom szerkesztősége, Budapest 1054 Széchenyi utca 1.
"Apa az ifjúságról mesél" gyermekrajzpályázat".
Alegjobb munkákat májusi számunkban közöljük.

Eredményhirdetés: május 27.
A dijak:
I. Színes VGA monitorral ellátott 286-os számító-

gép
II. Festőállvány,
III. Akvarell-pasztell készlet.
A díjakat az IDG Hungary ajánlotta fel. A bekül-

dött munkákat nincs módunkban visszaküldeni.

***

Szíves tudomására hozzuk, hogy az Országos Szé-
chényi Könyvtár reprezentatív kiállítással emlékezik
meg nagylelkű adományozójának, gróf Apponyi
Sándor születésének 150. évfordulójáról.

A kiállítás a híres hungarika-gyűjtemény legérté-
kesebb darabjait mutatja be, kéziratokat, térképeket,
ősnyomtatványokat és nyomtatott könyveket a XVI-
XVIII. századból. A gyűjtemény különleges értéke,
hogy idegen szerzők külföldön idegen nyelven meg-
jelent munkáit tartalmazza, melyek Magyarországról,
magyarokról, illetve hazánk történeti eseményeiről
számolnak be a történésekből szinte egyidőben.

Ma, amikor sokszor úgy érezzük, hogy Magyaror-
szág jelentéktelennek tűnik a Nyugat számára, ez a
kiállítás méltán növelheti nemzeti öntudatunkat a
múlt tekintetében.

Apponyi igen nagy érdeme, hogy a könyvgyűjtés
mellett önzetlenül támogatta a birtokán található ré-
gészeti emlékek kutatását. Ennek eredményeképpen
egy világhírű, újkőkorszaki kultúra tárult fel, amit a
szakirodalom Lengyeli kultúraként tart számon. A
szekszárdi Wosinsky Mór múzeumának jóvoltából
ezekből is láthat néhányat a látogató.

A kiállított tárgyak részletes magyarázatai szak-
szerűen tájékoztatnak. A kiállítás hétfőn 13-18, ked '
tői szombatig 14-18 óra között látogatható. Belépő-
díj 4O.-Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2O.-Ft. A
kiállítás 1994. április 20-ig lesz nyitva.

Országos Széchényi Könyvtár
Bp., Budavári Palota F. ép.

***

Köszönjük azoknak a könyvtárosoknak a munká-
ját, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárultak a megye
könyvtáraiba járó hírlapok és folyóiratok központi
adatbázisának építéséhez. Kérjük egyben mindazo-
kat, akik az erre vonatkozó információkat még nem
juttatták el a Megyei Könyvtárba, azt munkánk zök-
kenőmentes folytatása érdekében mielőbb tegyék
meg.

A Kaptár márciusi számával együtt küldjük a
Megyei Könyvtár hang- és videotárának 3. sz. aján-
lójegyzékét, Március 15. címmel. A kiadvány - a
több napos rendezvénysorozat miatt - késve, nemzeti
ünnepünk után kerül postára. Meg vagyunk győződve
azonban arról, hogy a gazdag válogatás jó szolgála-
tot tesz a következő évek ünnepi műsorainak összeál-
lításához, valamint a még jelenleg is folyó Kossuth-
megemlékezésekhez.
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Értesítjük a kollégákat, hogy a lapunk februári
számában meghirdetett DOS számítógépes tanfo-

lyamra még elfogadunk jelentkezéseket. (A tandíj -
létszámtól függően - kb. 2000 Ft, az érdeklődők
részletes tájékoztatást kapnak a tudnivalókról.)

Emlékeztetjük a kollégákat, hogy a Kaptár egy
példányát a helyi polgármesternek szeretnénk eljut-
tatni, ezért küldünk minden alkalommal két pél-
dányt. A városi könyvtáraknak kettőnél több darabot
küldünk, gondolva a helyismereti gyűjteményükre és
az egyes részlegek dolgozóira is. További igényeket
telefonon, levélben be lehet jelenteni.

H Í R E K

A kisújszállási Városi Könyvtár februárban
írásbeli zenei vetélkedőt hirdetett középisolásoknak.
Nagy örömünkre, többségében szakmunkástanuló fia-
talok vettek részt a versenyen.

Ezúton is szeretnénk megköszönni két középisko-
lás tanárnak, Toldi Attilának és Pintér Istvánnak
lelkes, szervező segítségét, amellyel a fiatalokat be-
vonják a könyvtári rendezvényekbe, versenyekbe.

A zenei vetélkedő eredményhirdetésére február
21-én került sor a zenei könyvtárban. A díjak - zenei
témájú könyvek, hangkazetták - átadása után játékos
videoclip vetélkedőt is rendeztünk, apróbb tárgy-
nyereményekkel.

Reméljük, hogy a résztvevő fiatalok a kellemes
időtöltésen túl hasznos zenei ismeretekkel is gazda-
godtak.

(G.T.M., Kisújszállás)

***

A Jászberényi Városi Könyvtár tudatja:

Az Országos Játékalaptól pályázaton 100.000 Ft-
ot nyertünk hangoskönyvek, hangkazetták, technikai
eszközök vásárlására. Az összeget az év végéig kell
eKöltenünk.

Ősz óta gázzal fűtünk, ezzel egyidőben a kazánház
egyik helyiségét eszközraktárnak alakítottuk át.

December elejétől február végéig megtörtént az
intézmény egyes helyiségeinek festése. A raktárakra
1970, az átadás éve óta először került sor.

A festési munkálatokkal egyidőben belső átszer-
vezés történt. A helyismereti gyűjteményünket az
olvasóterem melletti helyiségbe költöztettük át, ahol
a mikrofilm leolvasó is található. így könnnyebbé
vált az olvasótermi tájékoztatás. A zeneszobát a volt
eszköztárba helyeztük át, amelynek új elnevezése:
"Hangtár, Videotár, Diatár, Grafikatár". így a nem
hagyományos dokumentumok egy helyiségbe kerül-
tek.

Nyitva tartásunk január l-jétől megváltozott - heti
10 órával csökkent;

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Felnőttrészleg

9-18
9-18
-
9-18
9-18
9-13

Gyermekrészleg

10-18
10-18

10-18
10-18

9-12

Könyvtári Napok a jászberényi gyermekkönyvtár-
ban:

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is megrendez-
tük a Könyvtári Napokat gyermekrészlegünkben.

Olyan program összeállítására törekedtünk, amely
más, érdekesebb és színesebb, mint a hétköznapjain-
ké.

Március 21-én délelőtt a Bercsényi Általános
Iskola 5. osztályosainak rendeztünk Eszforgató cím-
mel játékos, szellemi vetélkedőt. A feladatok összeál-
lításában a Tanterv- és Utasítás 5. osztályos útmutatá-
saira, valamint eddigi hagyományainkra építettünk.
A gyerekek nagy érdeklődéssel és izgalommal oldot-
ták meg a kérdéseket. A győztes csapat jutalma egy
gyümölcstorta volt, amelyet nagy örömmel és jó
étvággyal fogyasztottak el.

Március 22-én délutánra kézműves foglalkozást
terveztünk. A farsang adott aktualitást ennek a prog-
ramnak, amelyen a Bercsényi Általános Iskola 3.
osztályosai vettek részt. Beszélgettünk a farsang ere-
detéről, farsangi népszokásokról, kiemelve a jászsági
bakfazékdobást. Ezt követően került sor a különféle
mókás álarcok elkészítésére.

Mindkét napon népszerű volt a "süteménykínálga-
tás", ahol az üresen maradt tálcák számával mérhettük
a siker fokát.

A két nap során a gyerekek jó élméénnyel térteK
haza, reméljük, hogy programjainkkal felkeltettük
érdeklődésüket, könyvtárlátogatási kedvüket.

Kocsisné Bakos Ilona
Jászberény, Városi Könyvtár
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A fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
vendége volt február 11-én a közelmúltban Fegyver-
nekről elköltözött Kocsis Lajosné Németh Erzsébet.
Az elmúlt évben jelent meg verseskötete "Megkövült
varázslat" címmel. Vele jött Németh Dezső, a Lant c.
folyóirat szerkesztője is. Barátaik, ismerőseik köré-
benjói sikerült, bensőséges előadói estet tartottak.

"Lenni kell és nem látszani"
Kossuth Lajos

A kenderesi könyvtárban 1994. március 11-
én délután 2 órai kezdettel emlékünnepséget rendez-
tünk a Kossuth Lajosról elnevezett nyugdíjas klubban
közösen, Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója
emlékére és tiszteletére.

Idézek néhány gondolatot az ünnepség tartalmá-
ból: Őszintén, nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy
az egész magyar nemzet emlékezik, és nemcsak egy
napon, nemzetünk nagy fiára. Bölcs mondásai szinte
naponta eszünkbejutnak és irányítják tetteinket.

Kossuth Lajos nemcsak nagy hazafi és politikus
volt, hanem - amit eddig kellőképen nem méltányol-
tak - nagy történész is.

Történeti értekezéseit, nagyobb szabású munkáit a
magyar történetírás legjobb haladó hagyományai kö-
zött kell tisztelni és értékelni. Történeti munkáinak
kimagasló helyét elsősorban eszmei tartalmuk, a
nemzeti függetlenségért, az egységes nemzeti állam
megteremtéséért való küzdelem biztosítja.

Az emlékműsor előadója Sellei Zoltán előadómű-
vész volt.

Ulveczki Mihályné
könyvtárvezető, Kenderes

Szakszervezeti vezetőségválasztó taggyűlést és
Nőnapot tartott 1994. március 7-én a Megyei
Könyvtár. A tagság - amelyből már 26 a vidéki
kolléga - egyhangúan választotta újra dr. Horváth
Attilánét SzB titkárnak. A szakszervezeti bizottság
többi tagjai: Budai Judit (Túrkeve), Bagi Tiborné,
Neizer Margit, Péter Ferencné (Megyei Könyvtár).

A hölgyeket Takáts Béla igazgatóhelyettes kö-
szöntötte, majd az SzB megvendégelte az egész
kollektívát.

Megkésve kaptuk a híreket a kenderesi gyer-
mekkönyvhétről, amelyet 1993. december 1-je és 6-
a között szervezett a könyvtár. Rendezvényeik között
szerepelt videovetítés Karácsonyi kalandok címmel,
meseországi vetélkedő, nyelvi játékok és a magyar
tájak népviseletét bemutató foglalkozás is. Közremű-
ködtek a Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai:
Almási Gizella és Munkácsiné Szabó Katalin.

A KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOK
ESEMÉNYEI

Kuncsorbáról írja Márton Istvánné klubkönyv-
tárvezető:

A február 24-i rendezvény, amit az MKE megyei
szervezetétől kaptam, óriási tetszést keltett.

Tárnoki Judit Szolnok megye őskora c. előadásá-
val és személyével is nagy sikert aratott a gyermekek
és a pedagógusok körében. A kétórás előadásával,
amit tárgyakkal és diaképekkel tett színesebbé,
annyira megmozgatta a gyerekek fantáziáját, hogy
alig győzte megválaszolni a feltett kérdéseket.

Köszönjük a lehetőséget.

* * •

A kengyeli községi könyvtár a könyvtári
kulturális napok programjaként író-olvasó találkozót
szervezett Békés Pál íróval február 23-án délután. A
találkozó az Általános Iskola könyvtárában zajlott 6-
7-8. osztályos tanulók részvételével.

***

Az MKE megyei szervezete és a Megyei Könyv-
tár Hang- és videotára február 24-én a M.É.Z. Együt-
test látta vendégül. Az ír-skót népzenei estet óriási
érdeklődés kísérte a Helyőrségi Művelődési Otthon-
ban. Február 25-én "Túl az Óperencián..." címmel
operett estre került sor a Verseghy teremben. A fő-
ként idős érdeklődőkből álló közönséget Bálint Eri-
ka és Szokolyi Lajos szórakoztatták. Műsorukon nép-
szerű operettkettősök, ismert operettrészletek szere-
peltek.

***

A tiszabői klubkönyvtár febr. 23-án 15 órakor
ünnepélyesen megnyitotta a könyvtári kulturális na-
pok rendezvénysorozatát. Febr. 25-én mesemondó
versenyt rendeztek alsótagozatosok számára, majd
irodalmi műsor következett Kovács Mari közremű-
ködésével. 26-án "nyílt nap" keretében könyvről-
könyvért vetélkedővel, versmondó versennyel, mesék
dramatizálásával és legkedvesebb regényhősről szó-
ló olvasói beszámolókkal tették színessé, emlékeze-
tessé a könyvtári napokat.

***

A kisújszállási Városi Könyvtár a Könyvtári
Kulturális napok keretében vendégül látta Vad Zsig-
mond dévaványai költőt. Az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége helyi csoportja szívesen és szeretettel fogadta
a látáscsökkent fiatalember bemutatását - Szenti Ernő
költő-tanár-grafikus lírai gondolatai révén. Az egy-
kori kisújszállási középiskolás diák szép önvallo-
mással és néhány versének felolvasásával mutatkozott
be. Régi tanárai és a csoport tagjai mint ismeretlen
ismerősök beszélgettünk, ezután a kisújszállási emlé-
keiről és természetesen a költészetről.
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A helyszínen a költő kiadott és kiadatlan művei-
ből kiállítást rendeztünk, és két megjelent verseskö-
tetét árusítottuk.

Szeretnénk, ha hagyománnyá válna, hogy fiatal,
tehetséges művészeknek lehetőséget biztosítsunk a
bemutatkozásra.

(G.T.M., Kisújszállás)

ismereti kutatója pedig szomorúan beszélt arról,
hogy az egykori zsinagógát annak ellenére bontották
le, hogy műemlékké nyilvánították. Csak az alapokat
hagyták meg a könyvtár építésekor.

Az élvezetes programot a témához kapcsolódó
kiállítás egészítette ki.

Lollok Andrea
Jászberény, Városi Könyvtár

Hagyományőrző rendezvényeink között tartjuk
számon a könyvtári kulturális napokat, amelyekre
1994. febr. 21-26 között került sor. Rendezvénye-
inkkel talán sikerült emlékezetessé tenni olvasóink
és leendő olvasóink körében, hogy a könyvtár az
iskola mellett és az iskola után mennyire fontos része
életünknek, hogy a könyvek, a kultúra hordozói
részei személyes életünknek.

Az alábbi rendezvényeink voltak:
Február 22-én idősek napja a könyvtárban.
Időseket hívtunk meg a könyvtárba, azokat is,

akik jelenleg nem látogatják a könyvtárat. Rövid elő-
adás keretében bemutattuk a kenderesi könyvtár
fejlődését, és az új könyvekből könyvkiállítást ren-
deztünk.

Február 23-án óvodások napja volt a könyvtárban,
diavetítéssel, mesehallgatással.

Február 24-én szakmunkástanulók napja volt, a
könyvtár rövid történetét mutattuk be, és kiállítást
állítottunk össze új könyveinkből.

Február 25-én általános iskolai tanulók napja volt
a könyvtárban. Bemutattuk a könyvtár szolgáltatásait,
és gyermekkönyvekből rendeztünk kiállítást.

Ulveczki Mihályné
könyvtárvezető, Kenderes

Ha a városrészek emlékezni tudnának, az a néhány
négyzetméternyi terület, amelyen ma a jászberényi
Városi Könyvtár épülete található, bizonyára nosz-
talgiával gondolnának vissza a múlt időkre.

Egykor itt az izraelita hitközség temploma állott, s
ezen a helyen hallgathattunk nagyon érdekes elő-
adást február 24-én az első jászberényi zsidó család
betelepüléséről és sorsának alakulásáról. Úgy hiszem,
nem könnyű feladatra vállalkozott Hortiné dr. Bathó
Edit, a Jász Múzeum főmunkatársa, amikor Buck Gá-
bor és népes famíliájának életét, tevékenységét ku-
tatta fel a feledés homályából.

Megragadó a személyes motiváció: néhány hónap-
ja Ausztráliából városunkba látogatott Buck Gábor
egyik leszármazottja, és kérte a muzeológusnőt, se-
gítsen abban, hogy megismerhesse ősei történetét.

Ahogy lassacskán gyűltek a dokumentumok, úgy
bonatkozott ki egy leleményes, nemesszívű lokálpat-
rióta személyiség képe. Buck Gábor a város tekinté-
lyes polgárává vált azáltal, hogy mindig a köz javára
tevékenykedett, anyagi áldozatokat is vállalva. Pél-
dáját követte később nyolc gyermeke és azok leszár-
mazottai is.

Az érdekfeszítő, színes előadás után többen meg-
osztották a hallgatósággal gondolataikat. A gimná-
zium egykori igazgatója meleg szavakkal méltatta a
frissen elhangzottakat, a könyvtár igazgatója egy régi
emlékét felidézve adott kapaszkodót a további kuta-
tásokra, Sugárné Koncsek Aranka néni, a város he.y

A tószegi Községi Könyvtár 3 napos rendez-
vénysorozattal kapcsolódott a megyei eseményekhez.

Február 22-én délelőtt B.Horváth István rendkívü-
li irodalom órát tartott a másodikos és harmadikos
Zsolnai módszerrel tanuló gyerekek számára. Az elő-
adó gyorsan magával ragadta a hallgatóságot. Több-
ször is közös éneklésre adott alkalmat és szereplésre
is nyílt lehetőségük a gyerekeknek. Nagyon jó hangu-
latban telt a közel egy óra. A gitárral kisért, megze-
nésített versek előadása minden gyerek tetszését
megnyerte. Mindannyian jól éreztük magunkat. Kö-
szönet érte a MKE megyei szervezetének, amely fi-
zette az előadót. Az előadás helye a Művelődési Ház
volt.

Február 23-án mi, könyvtárosok szerveztünk
programot. Délelőtt a 3. osztály tanulói mérhették
össze tudásukat. A játékos, zömében nyelvi feladato-
kat három csapatban igyekeztek a gyerekek minél
jobban megoldani. Jó hangulatban, izgalommal teli,
de felszabadult légkörben töltöttünk együtt egy órát.
A játékban csak nyertesei voltak, hiszen a tapasztala-
ton túl mindenki néhány szem cukorral gazdagabban
tért vissza az iskolába. Délután napközis csoportnak
ismételtük meg a vetélkedőt. Ekkor is szívesen vett
részt a feladatok megoldásában minden gyerek, és a
jutalomcukorka sem maradt el.

A harmadik nap programja felnőtteknek és gyere-
keknek is szólt. Déluátn 1 órára vártuk a 2. osztály
tanulóit, ekkor Csáti Andrea vezetésével a papírma-
darak hajtogatásának titkait ismerték meg a gyerekek
és én magam is. Mindenki nagy igyekezettel és több-
kevesebb ügyességgel készítette el a szívószálon
hintázó színes madárkákat. Az ügyesebbek a papír-
béka készítésével is megismerkedtek.

A foglalkozás végén teasütemény, pogácsa és tea
mellett "pihenték ki a fáradalmakat" a gyerekek.

Közös örömünkre szolgált, hogy mindenki jól
érezte magát ezeken a - könyvtárunkban szokatlan -
foglalkozásokon.

A délután további részében a látogatóinkat is teá-
val és süteménnyel kínáltuk, és igyekeztünk fesztelen,
gondtalan perceket szerezni a könyvtárba betérők-
nek.

Tapasztalatom szerint a fiatalabbak könnyebben
tudtak oldódni a szokatlan helyzetben. Talán több
olyan alkalomra lenne szükség, amikor a könyvtáros
inkább háziasszony, mint a könyvtár munkatársa,
hogy az idősebbek is igazán el tudjanak feledkezni a
könyvtár falain kívüli gondjaikról.

Síposné Nagy Julianna
könyvtárvezető, Tószeg
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Februári számunkból - sajnálatos módon - kima-
radt egyik levélírónk neve és címe. Ezért ismét kö-
zöljük írását, aláírójával együtt. Mulasztásunkért el-
nézését kérjük, (szerk.)

Kedves Csáti Petemé!

Ezúton szeretném megköszönni az MKE Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Szervezetének és Önnek,
hogy a mezőhéki könyirár részére - könyvvásárlásra -
10.000Ft támogatást biztosított.

A könyvek árának emelkedése miatt igen nehéz
helyzetbe került a mi'könyvtárunk is. hiszen a könyv-
beszerzési keretből még az úgynevezett "törzsanya-
got" sem tudjuk megvásárolni.

Az Önök által felajánlott keretből 23 kötetet vásá-
roltunk, szem előtt tartva az olvasók szórakozási és
kikapcsolódási igényét.

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

Nagyon köszönöm minden mai és jövendő olvasó
ne vében, to vábbi munkájukhoz sok sikert és jó egész-
séget kivan ok.

TihiAntalné
könyvtáros. Mezőhék
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