
Ili. évf. 4. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. április

A NEM HAGYOMÁNYOS DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉRŐL

Április 11-én a Megyei Könyvtárban járt Skaliczki Judit, hogy a Magyar Közlöny 1994. évi 20.-ki számában
kihirdetett 1994: VII. tv. (Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi szabályok módosításáról) könyvtári következ-
ményeiről tájékoztassa a megye könyvtárosait.

Az előadás a nem hagyományos dokumentumok, elsősorban a hangzóanyagok (hangkazetták, hanglemezek,
CD-k) és a videokazetták kölcsönzésének lehetőségeire, módjaira próbált választ adni, s arra, hogy a jogtiszta
helyzet megteremtése után milyen lehetőségek maradnak e gyűjteményrészek fenntartására, továbbépítésére.

A helyzet nem rózsás. Az érvényben lévő könyvtári törvény(erejű rendelet) (az 1976. évi 15. Tvr.) 7. $-ának
(2) bekezdése szerint ugyanis:

"Könyvtári szolgáltatás különösen
a) a könyvtári anyagok helybeni használata, valamint erre rendelt részének kölcsönzése, (...)

A Tvr. végrehajtásáról szóló 17/1976.(VI.7.) MT rendelet 10. $-a szerint pedig:

"A Tvr. 7. $-ának (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások közül az a) (...) pont hatálya alá tartozó
szolgáltatások díjmentesek." (...)

A fő kérdés ezek után már csak az lehet, hogy a nem hagyományos dokumentumok körét egyáltalán kölcsö-
nözhetik-e a könyvtárak?

A jogi helyzet nem egyértelmű e kérdés minden vonatkozásában. Döntéshozatalkor az 1963. évi III. törvény
és az azt módosító, már említett 1994. évi VII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe vennünk. Utóbbi a szerzői
jogi törvény (Szjt.) 18. paragrafusát módosította az alábbiak szerint:

"Szjt. 18. $ (1) Nyilvánosságra hozott műről bárki készíthet másolatot, ha az nem szolgálja sem forgalomba
hozatal, sem jövedelemszerzés célját és a szerző jogos érdekeit egyébként sem sérti. Ez a szabály az építészeti
művekre és műszaki létesítményekre nem terjed ki.

(2) A mű egyes példányainak haszonkölcsönbe adása - a számítógépi programok kivételével, valamint a (3)
bekezdésben foglalt korlátozással - a szabad felhasználás körébe tartozik.

(3) A filmalkotások és más audiovizuális művek, valamint a hangfelvételekben foglalt művek példányainak
haszonkölcsönbe adása csak a költségvetési szervként működő nyilvános közkönyvtárakban minősül szabad
felhasználásnak."

A félreértések elkerülése végett: a haszonkölcsönbe adás fogalmát a Polgári Törvénykönyv XLVIII. fejezete
583. $-ának (1) bekezdése a következők szerint határozza meg:

"Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó köteles a dolgot a szerződésben meghatározott időre
ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a szerződés megszűntekor
visszaadni."

A jogszabályban szereplő "szabad felhasználás" fogalmat pedig az Szjt. 16. $-a határozza meg a következő
módon:

"A szabad felhasználás (17-21. $) körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző hozzájárulása nem
szükséges."



Úgy tűnik tehát, hogy a fentiek szerint hangfelvételeinket és (kölcsönzési joggal megvásárolt!!) videoka-
zettáinkat minden további nélkül - térítésmentesen - kölcsönadhatjuk olvasóinknak, ám az 1994-es jogsza-
bálymódosítás további böngészése után ismét elkeserítően összekeveredik a kép.

E törvény 18. $-a ugyanis az eredeti Szjt-t kiegészíti egy 50/D. paragrafussal, mely viszont a következőket
rendeli:

"(1) A hangfelvétel forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adásához, bérbeadásához - a
hangfelvételben foglalt mű szerzőjének hozzájárulásán kívül - a hangfelvétel előállítójának, valamint - előadás
hangfelvétele esetében - az előadóművésznek a hozzájárulása szükséges.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználásért díjazás jár, amelyből a jogosultak - eltérő megállapo-
dásuk hiányában - egyenlő arányban részesednek. A szerzők és az előadóművészek díjigényüket érdekképvise-
leti szervezeteik útján érvényesíthetik, díjukról csak a felosztás időpontját követő hatállyal, a rájuk jutó összeg
erejéig mondhatnak le."

Ha a jogszabály ez utóbbi, valamint korábban idézett része ellentmond egymásnak, a megoldás semmi-
képpen nem a könyvtárosok feladata. Mivel a díjigény amúgy is csak az érdekképviseleti szervezetek útján
érvényesíthető, talán levonhatjuk azt a következtetést - bár döntést egyéni, vagy jogászi közreműködéssel
minden intézményvezetőnek önállóan kell hozni -, hogy a tárgyalt dokumentumkör ingyenes kölcsönzése a
pillanatnyi jogállás szerint lehetséges, semmiképpen nem sérti súlyosan a szerzők és üzletfeleik érdekeit.

S miként alakuljon a továbbiakban a gyűjtemények továbbépítése? Mivel a fenntartók - általában - nincsenek
abban a helyzetben, hogy e viszonylag drága gyűjtemenyrészek fejlesztéséhez érdemben hozzájáruljanak,
semmiképpen nem mondhatunk le látogatóink, a könyvtárhasználók önkéntes adományairól, gyűjteményfejlesz-
tési hozzájárulásairól. Ennek kezelésére - az alapítványi keretek mellett - az önálló jogi személyiséggel bíró
társadalmi szervezetek, a könyvtári munka színesebbé tételét célul kitűző egyesületek, pl. a "Könyvtári Vé-
degyletek" a legalkalmasabbak. Ezek működése oly módon kapcsolódhat össze a könyvtárakéval, hogy utóbbi
szolgáltatásait szélesíteni, bővíteni tudja afelé a használói réteg felé, amelynek az igényeit alapszolgáltatásaival
nem tudja kielégíteni, ugyanakkor az egylet működésének minden könyvtárlátogató hasznát látja, az új
szolgáltatások megjelenése pedig az intézmény hatókörének bővülését is eredményezheti.

A könyvtárak működését segítő társadalmi szervezetek alakításához a Megyei Könyvtár készített egy
alapszabály-tervezetet, melyet minden városi könyvtár kézhez kapott. Amennyiben nagyközségekben, közsé-
gekben is szeretnének ilyen szerveződéseket létrehozni, kérjék ezt a segédletet, s természetesen postafordultá-
val mindenkinek rendelkezésére bocsájtjuk.

Kérünk mindenkit, hogy a könyvtárak támogatására alakult egyesületekkel kapcsolatos tapasztalatait ossza
meg velünk, ül. a Kaptár hasábjain a megye könyvtárosaival.

Takáts Béla
igazgatóhelyettes
Megyei Könyvtár

Megyei összehasonlító adatok (1989-1993.)

Lakos
Önálló könyvtárak
Fiókok
Főfogl. könyvtáros
Alapterület (m2)
A könyvtárba járó folyóiratok
Könyvbeszerz. -i Ft költs.vet.

-"- összes
1 dokumentum ára (Ft)
1 lakosra jutó Ft
Évi gyarapodás (db)
100 lakosra jutó új könyv
Olvasók száma
A lakossága %-a
Látogatók

1 olvasóra
Kölcsönzött kötetek

1 olvasóra jut
Könyvtárközi kölcsönzés

1989

428.552
75
143
214

14.577
3.875

5.707.324
7.736.576

110
18,1
70.390

15
90.943

21
928.081
10,2

2.009.665
22,1
2.887

1993.

422.556
78
73
195

15.112
3.256

15.168.217
18.881.689

362
44,7
52.096

11
75.986

18
863.836
11,3

1.877.263
24,7
3.144



"A HÁLÓZAT: A MÚLT MARADVÁNYA VAGY A JELEN LEHETŐSÉGE?"

Közművelődési könyvtárosok országos találkozó-
jának keretében módszertani könyvtárosok konfe-
renciájára került sor 1994. április 7-én és 8-án. A
kétnapos rendezvényt Mosonmagyaróváron tartot-
ták, mintegy 160 fő részvételével.

A konferencia első szakmai előadását Skaliczki
Judit, az OSZK-KMK Könyvtári Koordinációs Osztály
vezetője tartotta. Előadásának igen érdekes és aktuá-
lis címet adott: A hálózat: a múlt maradványa vagy a
jelen lehetősége? A kétnapos konferencia erre a
kérdésre tárgyilagosan adta meg a választ: mind a
kettő! Skaliczki Judit előadásában ugyanis rendkí-
vül szemléletesen és logikusan tárta fel a jelen lehető-
ségeit, mindazokat a módszertani tevékenységi for-
mákat, amelyeket a mai kor már követelményként
állít elénk "életben maradásunk" feltételeként.

Az előadásból néhány fontosabb gondolatot csak
címszavakban szeretnék kiemelni:

- A könyvtári hálózat létjogosultságát, fontosságát
egy pillanatra sem lehet megkérdőjelezni.

- A módszertanos könyvtárosnak menedzserként
kell koordinálnia a hálózati munkát.

- Kidolgozott stratégiai célunkon nem érdemes,
de a hozzá vezető úton - ha kell - szükséges változtat-
ni.

- Nagyon fontos a könyvtárak együttműködése, a
különböző könyvtári munkafolyamatok integrációjá-
ra való törekvés.

- Minden pénzt értékké kell változtatni.
- Meg kell keresni a többcsatornás finanszírozás

lehetőségeit.
- Nem szabad figyelmen kívül hagyni a rendszer-

változással járó gazdasági, politikai, társadalmi vál-
tozásokat, pl. a civiltársadalmak szerveződésének
erősödését, a gazdasági recessziót, a privatizációt
stb.

- A piacorientáltság magával hozza az új könyvtári
dokumentumokat és az új szemléletet is.

- A használói igények szerinti szolgáltatás straté-
giáit úgy kell kidolgozni, hogy az a felmerülő igé-
nyeket kielégítse.

- A könyvtári törvény mielőbbi megjelentetése,
mert ez az egyetlen garancia, hogy az állam teljesítse
a törvényben vállalt kötelezettségeit.

- A könyvtáraknak nem kell, ha úgy tetszik, nem

szabad vállalkozniuk, viszont a módszertanos könyv-
táros mint a hálózat menedzsere koordinálhat a
könyvtári szolgáltatások és a vállalkozó (k) között.
(Pl. az információk áramlásában stb.)

- Ahol csak lehet, együttműködési köröket kell
létrehozni, így felszabadulhat pénz, idő stb.

- A könyvtári tevékenység legfontosabb alapkér-
dése: mennyire vagyunk képesek mérni hatékonysá-
gunkat, vannak-e megfelelő közgazdasági ismere-
teink.

- Az új feladatoknál mérlegelni kell, hogy kiknek
áll érdekében, hogy mi lesz a haszna, előnye, hátrá-
nya, mik a lehetőségei.

- A képzésre, továbbképzésre nagy gondot kell
fordítani.

- Felvázolni az utat, amelyen el akarunk indulni,
azt állandóan ellenőrizni kell, s ha szükséges, fele-
lősségre vonni, változtatni vagy újra kezdeni.

Többnyire egyetértek a Skaliczki Judit előadásá-
ban elhangzottakkal, már csak azért is, mert ezek a
gondolatok nem ismeretlenek a módszertanos kollé-
gák előtt. Azt is elismerem, hogy az általa felvázolt
koordináták mentén kellene végezni a módszertani
munkát. Ugyanakkor a tanácskozáson az is világosan
kiderült, hogy bármennyire is Ígéretesnek hangzik a
jelen, bármennyire is ideje lenne már a kor követel-
ményeinek megfelelően tenni és cselekdni, a "múlt
maradványaival" még hosszú-hosszú ideig küszköd-
nünk kell. Vagyis még továbbra is szükség van az
úgynevezett "hagyományos" módszertani munkára is.
Különösen a kiskönyvtárakban igénylik azt a formát,
ahol a beiratkozási napló vezetésétől a selejtezési
jegyzőkönyv elkészítéséig szükség van a segítő ke-
zekre. Ahol a legfőbb gond nem a számítógép keze-
lése, hanem az állomány szakszerű alakítása, a rend-
szeres nyitva tartás, az alacsony költségvetési összeg,
a gazdálkodás hiánya és legfőképp a jó, szakképzett
könyvtáros személye. Amíg ezek a gondok léteznek,
addig a módszertani munka hagyományos formája is
él. Persze a múlt maradványaiban mindig ott van a
jelen is. És talán ez ad erőt ahhoz, hogy optimizmus-
sal tekintsünk a szakmánk jövőjébe, és ahol lehet, már
a kor követelményeit tartsuk szem előtt a módszerta-
ni (menedzseri) munkánkban.

GFM

KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOK KARCAGON
ÉS MEZŐTÚRON

Az idén a "Városi Csokonai Könyvtárért" alapít-
ványjavára használtuk fel a rendezvények által kínált
bevételi lehetőségeket. "Szeressük egymást gyerekek"
címmel jótékonysági műsort rendeztünk 1994. febr.
23-án 15 órakor. Nagy sikerrel mutatkozott be a kö-
zönségnek városunk ifjú előadómívésze, Kolostyák
Gyula népdal- és nótaénekes, akit Barkóczy Zoltán

kisért hangszerén. A jókedvet fokozta Nagy Attila, a
Györffy István Nagykun Múzeum munkatársa, aki régi
karcagi adomákat mesélt, igen ízesen.

Szünetben a zsűri értékelte a Nyugdíjas Olvasókör
"Legkedvesebb süteményem" címmel rendezett saját
sütésű produkcióit. A versenyre 28 féle szebbnél-
szebb és finomabb sütemény gyűlt össze, az első



kilencet díjaztuk, majd a résztvevők is kóstolót
kaptak a remekekből. A jóhangulatú rendezvény
adományai az Alapítványunk javára folytak be, és bár
azt valljuk, hogy, ".... az adomány becse nem abban
rejlik, ami, hanem abban, hogy adják" - mégis öröm-
mel vettük észre az Alapítvány gyarapodását.

Február 23-25-ig tartott a KÖNYVBÖRZE, az ál-
lományunkban nagy példányszámmal előforduló,
feleslegessé vált könyveinkből. E bevétel is az Ala-
pítványt gazdagította.

Nagyon jól szórakoztak a "Meseországban jártam"
című vetélkedő résztvevői, melyet 1994. február 24-
én rendezett a gyermekkönyvtár. Pár órára minden-
ki megszabadult a hétköznapi gondoktól és ismét
gyermek lett, a gyerekek pedig újra bizonyították,
hogy milyen nagy szükség van ma is a mesékre...

Záró rendezvényünk február 25-én a helyi "Könyv-
táros fórum" volt, ahol az iskolai és intézményi
könyvtárak könyvtárosai találkoztak és beszélték
meg a szakma jövőjét, a jelen gondjait.

Remélem, az idei Könyvtári Napok rendezvényei
nemcsak színesítették a kulturális és könyvtári élet
által kínált lehetőségeket, hanem egy rövid időre a
könyvre, a könyvtárra, a könyvtárosokra irányították
a lakosság figyelmét. Ugyanis, ha e négy tényező
együtt van, akkor lesz jövője e szakmának!

Nagy Mihályné
könyvtáros

Városi Csokonai Könyvtár, Karcag

Bő hónappal ezelőtt jelent meg Lengyel László:

Magyar alakok című portérgyűjteménye a Pénzügyku-
tató Rt. és a 2000 Irodalmi és Társadalmi Havi lap
közös gondozásában.

A könyv függelékében Hankiss Elemér: Lézengő
ritter? címmel elmélkedik a szerzőről, pl. a követke-
zőképpen:

"Eleinte kapkodták a fejüket az urak és hölgyek.
Mit akar itt ez a mitugrász? (Hajói elmékszem, egyik
legfőbb közméltóságunktól kapta ezt a címkét.) Mi
baja van, miért köt bele mindenbe és mindenkibejű?
A nagyokos! De aztán egyre inkább kezdtek odafi-
gyelni rá. Nicsak, hogy fején találta a szöget. Ejha, ez
aztán nem megy a szomszédba holmi bátorságért. Mi
a csuda, ez az ember valószínűleg megőrült, hál'is-
tennek, mert végre van valaki, aki szemébe vágja az
igazságot a hatalmaskodóknak és fontoskodóknak.
Mindenkinek. Van itt végre valaki, aki láthatólag
nincs benne egy buliban sem. Akinek talán még hinni
is lehet. Aki nem a személyes hasznot, hanem a
megoldásokat keresi. Áldozatai közül is az okosabb-
ja előbb-utóbb rájött: sértődés helyett érdemes in-
kább odafigyelni rá. Érdemes olvasni elemzéseit és
kikérni a tanácsát."

Mi szívesen hallgattunk Hankiss fenti ajánlására és
1994. február 23-án könyvpremier keretében - nagy-
számú érdeklődő jelenlétében - találkoztunk a neves
közgazdász-politológussal. Emlékezetes helyzet- és
jövőkép megrajzolását vállalta föl ezen az estén
Lengyel László a túri olvasók számára. S ahhoz, hogy
ez az előadás létrejöhetett, nagyban hozzájárult a
MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének
anyagi segítsége, melyet ezúton is sok szeretettel
megköszönünk.

Mezőtúr, Városi Könyvtár

"JELENTEM AZ ELVTÁRSAKNAK..."

A napokban 40 évvel ezelőtti jelentések, statisztikai adatok kerüJtek a kezembe. Hogy április számunk
olvasása közben mosolyra ingereljem kollégáimat, közzé teszek ezekből a poros, megsárgult papírokra vetett,
ódon írógéppel összeerőlködött referátumokból, a felsőbb szervek által kötelezően előírt, ma már könyvtártör-
téneti dokumentumokká előlépett beszámolókból néhány részletet. Az alábbi jelentés-töredékeket egykori járá-
si könyvtárvezetők írták a helyi tanácsnak, pártbizottságnak.

L.M.K.

1954. március 12.

"Február hónapban a könyvtárosok munkája fokozatosan javult. Bár a rossz időjárás miatt csak egy-egy
esetben tudtuk meglátogatni népkönyvtárosainkat, mégis az előző havi könyvforgalmunkat 30 %-kal túlszár-
nyaltuk. A könyvtárak munkájának javulása mellett azonban hiányosságok, sőt Tiszabőn a vezetők könnyelmű-
ségének eredménye az lett, hogy kétszer is feltörték a könyvszekrényt és kb. 15 kötet könyvet elvittek a
könyvtárból. ...

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap ünnepélyes megnyitásakor több községben könyvkiállítást rendeztek
népkönyvtárosaink.

... A községi tanácselnökök hozzászólásaikban önkritikát gyakoroltak, hogy elmulasztották a könyvtár
munkájának támogatását és ígéretet tettek, hogy a jövőben több időt és gondot fordítanak rá. P-ersze, ez az
ígéret - mint az eddigi tapasztalat is bizonyítja - csak akkor válik valóra, ha kiszállásaink alkalmával először is a
tanácselnökökhöz megyünk és az értekezleten tett ígéretükkel kezdjük a tárgyalást. ... A járási tanács elnöke
...megállapította, hogy a Pártunk és Kormányunk új programja óta is több gondot kellett volna fordítani a
könyvtárakra, de jobb későn, mint soha."



1954. március 31.

"Az MSZBT alapszervezetünk március hó 14-én műsorral egybekötött táncmulatságot rendezett, melynek
keretében T.F. járási könyvtáros elvtársunk könyvismertetést tartott Gogol Revizor c. művéből és Csokonai
Dorottya c. műből, melyet több, mint 200 főnyi hallgató közönség nagy érdeklődéssel és többször hangos
tetszésnyilvánítással kísért végig, és a közönségnek a véleményére hivatkozva kívánatos lenne, hogy több alka-
lommal is ilyen és ehhez hasonló könyvismertetésekben lenne része kultúránk iránt érdeklődő
közönségünknek."

1954. iún. 8.

"... A nagyrévi Haladás Tsz közgyűlése után részleteket olvastunk fel az Új barázdát szánt az eke c. könyvből,
melyet a dolgozók nagy érdeklődéssel hallgattak. A közgyűlésen résztvettek közül mindenki végighallgatta a
felolvasást, majd kértek bennünket, hogy minél több szépirodalmi könyvet vigyünk, és esős időben, mikor
dolgozni nem tudnak, ők is szívesen olvasnak, csak eddig azt hitték, hogy szépirodalmi könyv nincs a
könyvtárban."

1954. július 9.

"... Jelentem az elvtársaknak, hogy ... felhívtuk a dolgozók figyelmét a nyári mezőgazdasági munkák
fontosságára, köztük a kukorica 3. kapálásának mielőbbi befejezésére. ... Mivel a dolgozók széles tömege nagy
érdeklődéssel kísérte a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit, ezért a Járási Könyvtárban csoportos rádió-
hallgatásokat szerveztünk. ..."

1954. augusztus 9-

"... csaknem 40 %-kal emelkedett a kölcsönzések száma. Ezeket az eredményeket úgy értük el, hogy a
könyveket, folyóiratokat, napilapokat könyvtárosaink eljuttatják a cséplőgépekhez és a tűzőrségekhez, s ott az
ebédszünetben részleteket olvasnak fel egy-egy könyvből... Szapárfaluban a könyvtáros az egyik cséplőgépnél a
délben jött esős időt használta fel arra, hogy Veres Péter regénytrilógiájának két első kötetét ismertesse.

... Tiszatenyőn a cséplőgépnél Veres Péter: Próbatétel c. könyvéből olvasott fel részleteket a könyvtáros.
...Augusztus hónapban tovább folytatjuk propaganda munkánkat a cséplőgépeknél."

1954. november 9.

"Jelentem az elvtársaknak, hogy az Ünnepi Könyvhét a járási területén igen szép eredményekkel végződött.
...Az elvtársak nem csak könyvkiállítást rendeztek, hanem egy-egy pedagógus közreműködésével könyvismerte-
tést is tartottak. Az érdeklődés igen nagy volt. ...Igen nagy probléma úgy a járási könyvtár részéről, mint a
népkönyvtárakéról, hogy hiába van meg a tüzelő diszpozíciónk, tüzelőellátásunk igen zilált állapotban van. A
Járási Könyvtár jelenleg kb 2,5 mázsa szénkészlettel rendelkezik. ...nagy probléma az írógép biztosítása. Jövő
évi költségvetési tervünkben e célra 2500/00 Ft-ot irányoztunk elő, csak nem sok remény van arra, hogy ebből
valaha is írógép lesz."

Egy 1955. évre szóló munkatervből...

"A soronlévő legfontosabb feladatunk a járás területén lévő községi népkönyvtárak munkájának a megjavítá-
sa. Főleg a mezőgazdasági és politikai művek olvastatásának a fokozása."

"Súlypontként kezeljük a mezőgazdaságban dolgozók bevonását az olvasótáborba."
"Lenin elvtárs halálának 31. évfordulója alkalmával január 21-én ünnepség rendezése, a kultúrházzal kar-

öltve."
"Hiányos katalógusunk elkészítése folyamatos munkával."
"Március 9-én Rákosi elvtárs születésének évfordulója alkalmával könyvkiállításokat rendezünk Rákosi

elvtárs műveiből."
"Augusztus hónapban a begyűjtés fontosságának tudatosítása, a "Cséplőgéptől a begyűjtőhelyre" mozgalom

kiszélesítése."
"Szeptember 5-én, a Bányásznap alkalmával könyvkiállítások rendezése, felolvasások Majerová: Bányászbal-

lada c. könyvéből."
"Munkánk központjába helyezzük az olvasók számának állandó növelését."



T U D N I V A L Ó K

PÁLYÁZAT

KÖNYVTÁROS KIEGÉSZÍTŐ SZAKOS KÉPZÉS

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara az 1994/95-i
tanévre felvételt hirdet tanárképző főiskolai könyvtá-
ros diplomával rendelkezők számára kiegészítő,
bármely (nem könyvtárszakos) egyetemi oklevéllel
rendelkezők számára pedig másoddiplomás egyete-
mi 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 Tan-
székének keretében, külső szakemberek bevonásával
történik.

Tandíj: félévenként 15.000 Ft
Jelentkezési határidő: 1994. május 15. A je-

lentkezéshez szükséges űrlap 9 és 16 óra között a
Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályának
Levelező Tagozatán (Piarista köz 1.1. em. 14.) kapha-
tó. Ehhez a jelentkező önéletrajza, az egyetemi, ül. a
tanárképző főiskolai könyvtáros végzettséget tanúsí-
tó oklevél (vagy másolata) és a munkahely javaslata
csatolandó. A jelentkezési iratok az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ta-
nulmányi Osztályának Levelező Tagozatára külden-
dők: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

A jelentkezőket a Könyvtártudományi-
Informatikai Tanszék 1994. június végén - július
elején felvételi beszélgetésre hívja be; az időpontról
az egyetem, kb. két héttel korábban értesítést küld.

PÁLYÁZAT

HA ÉN LENNÉK A MINISZTERELNÖK, akkor a
következő hét legfontosabb intézkedést hoznám

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma pá-
lyázatot hirdet általános iskolás gyermekek számára.
A meghirdetők a pályázat címe alapján várják a
gyermekek véleményeit.

A beküldés határideje: május 30.
Eredményhirdetés: június 15-én, a Magyarországi

Munkások Gyermekbarát Egyesülete megalakulásá-
nak 11. évfordulóján. A meghirdetők a legjobbnak
ítélt véleményeket nyilvánosságra hozzák, s a bekül-
dők közül sorsolás útján egy gyermek számára térí-
tésmentes részvételi lehetőséget biztosítanak július
első felében egy mecseki vándortáborban.

A vélemények a következő címre küldhetők:
Gyermekbarátok, 1701. Budapest, Pf.244.

* • *

•

Felhívás

Az MKE megyei szervezete megfelelő érdeklődés
esetén (legalább 40 fő) június v. iúlius eleién erdélyi
kirándulást tervez.

Várható költség: 7.000-8.000 Ftfszállás 4-5 éjsza-
kára, félpanziós ellátás, utazás.)

Szervezetünk jelentős összeggel járulna hozzá az
utazás költségeihez.

Nem eevesületi tagok (férj, feleség) is jelentkez-
hetnek, de számukra nem kedvezményes az utazás.

Előzetes jelentkezést várunk az 56/371-322-es te-
lefonszámon a Megyei Könyvtár módszertani osztá-
lyára. 1994. május 6-ig.

Jó tudni

A Hét Törzs Alapítvány folyamatos pályázatán
érdemes részt venni. Pályázni csak sorszámmal ellá-
tott adatlapon lehet, tehát ezt kérni kell az alábbi
címről: Hét Törzs Alapítvány, Tiszaföldvár,
Kossuth út. 100, Pf. 49.

A kérőlevélhez mellékelni kell egy saját névre
megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot! Érdek-
lődni a 06-56-350-849 telefonszámon is lehet.

Emlékeztetjük a kollégákat, hogy a Kaptár 1992.
novemberi számának 6. oldalán részletesen ismertet-
tük a pályázat témaköreit és feltételeit!

Helyreigazítás

Lapunk 1994. februári számában "Könyvtártípu-
sok a megyében" címmel közöltük a megye önkor-
mányzati könyvtárainak listáját. A 4. oldalon sajnála-
tos módon lemaradt a tiszaigari ÁMK könyvtárosá-
nak neve.

Helyesen tehát: Tiszaigar
5361 Dózsa Gy. u. 19.
Könyvtáros: Drágán Ferencné

Rácz Katalin

***

Értesítjük a kollégákat, hogy 1994. Július 22-től
augusztus 22-ig a Megyei Könyvtár minden részle-
ge zárva Jesz. A szombati szolgáltatások már július
l-jétől szünetelnek mind a Kossuth téri, mind a Tisza
Antal úti részlegeinkben. A könyvtárközi kölcsönzés
természetesen ez idő alatt is (azaz a teljes zárva tartás
alatt isj folyik. Érdeklődni, tájékozódni a 341-333
telefonszámon lehet.

- G -



H Í R E K

Helytörténész könyvtárosok országos ta-
nácskozása

Országos tanácskozásra készülnek a megyei
könyvtáraknak és a nagyobb városok könyvtárainak
helytörténettel, helyismerettel foglalkozó munkatár-
sai. Vácott, 1994. július 27-29-én, három napon ke-
resztül előadások és viták keretében alakítják ki a
következő esztendők munkaprogramját. Az előadá-
sok sorában először hangzik majd el vitaindító a
magyarságkutatás és a helytörténeti munka kapcso-
lódási pontjairól. Megkülönböztetett figyelemre
számíthat a határainkon túli régiókban folyó helyis-
mereti, helytörténeti munkákról szóló beszámolók
sora. Vendégeket várunk a Felvidékről, Kárpátaljá-
ról, Erdélyből és a Vajdaságból. A konferencia szer-
vezői Angliából is hívtak szakembert, hogy távolabbi
országok módszereivel is megismerkedhessünk. Kü-
lön előadások szólnak majd a zeneművek és a video-
felvételek helytörténeti vonatkozású gyűjtéséről, fel-
tárásáról és hasznosításáról, a tárgyszavazás kérdés-
köréről - különös tekintettel a gépi rendszerek al-
kalmazására - és az olyannyira fontos sajtórepertó-
riumok helyzetéről. Úgy véljük, hogy Vác kellemes
helyszíne és jó házigazdája lesz a tanácskozásnak.
Ebben a három napban vélhetően megszületik a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének legifjabb szek-
ciója is: a helytörténészeké. A konferencia gondolata
a Pest Megyei Könyvtár munkatársaiban született
meg, az ő kezdeményezésükre, szívós, kitartó elő-
munkálataik alapján társult a szervezéshez a Könyv-
tártudományi és Módszertani Központ.

A Pest Megyei Könyvtárban minden érdeklődő-
nek szívesen nyújtanak tájékoztatást (Kiss László, T.:
(26)310-222, (26)310194, Fax: (26)310-320.)

***

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a
Verseghy Kör 1994. április 14-én "Szolnok költői a
két világháború között" című rendezvénnyel emléke-
zett a költészet napjára. A műsort Szurmay Ernő
szerkesztette, dr. Horváth Károlyné rendezte és a vá-
ros középiskolásai mutatták be.

Szolnok korabeli költőit, műveiket, sokuk tragi-
kus életútját Szurmay Ernő előadása mutatta be, majd
megzenésített verseket és népdalokat hallgathatott a
szépszámú közönség.

Mozgalmas élet Kunmadarason

Decembertől kezdtük meg a hangoskönyvek köl-
csönzését a vakok- és gyengénlátók részére, ami
kisebb-nagyobb zökkenők után már rendszeresen
folyik.

Az utóbbi időben tapasztaljuk, hogy egyre többen
iratkoznak be a könyvtárba az emelkedő könyvárak
miatt is. A kölcsönzésnél előtérbe került a szak-
irodalom és az úgynevezett "lektűr" irodalom, amit
főleg az idősebb korosztály keres nálunk, míg a

szakirodalmat a fiatalabbak.
A könyvtári kulturális heti rendezvényeinken fő-

leg az általános iskola tanulói vettek részt, - nagy
örömünkre - a vártnál sokkal nagyobb létszámban lá-
togattak el a könyvtárba. Kiállítást rendeztünk "1993
legszebb könyvei a kézikönyvtárban" címmel. Fog-
lalkozásokat szerveztünk a gyerekeknek februári ak-
tualitással, melyek témája a farsangi hagyományok és
a farsangi népszokás volt. Farsangi verseket olvas-
tunk és tanultunk, képekkel illusztráltuk pl. a "busójá-
rás" jellegzetes viseletét. A foglalkozások végén kö-
zösen készítettünk farsangi bohókás álarcokat, sze-
müvegeket, ezeket a gyerekek saját ízlésük szerint
díszítettek és örömmel vitték magukkal az iskolai
farsangra.

A könyvtári hét keretén belül, kézműves foglalko-
zásként papírhajtogatást is tanulhattak a gyerekek,
amelyre Zohány Sándorné óvónő ügyes kézzel taní-
totta a kicsiket.

Az óvodák is meglátogattak bennünket, több cso-
port már hagyományosan, rendszeresen jár hozzánk.

Felkérésre készültünk a 3. osztályosok környe-
zetismeret-környezetvédelem órájára, amihez nagyon
sok szép könyvet tudtunk a gyerekeknek ajánlani.

Móra Ferenc halálának 60. évfordulóján a könyv-
tárban fellelhető Móra-művekből bemutatót rendez-
tünk, munkásságáról foglalkozást tartottunk, vala-
mint a Kincskereső kisködmön c. művét totó formá-
jában feldolgoztuk.

Március 15-re "Képek a forradalom történetéből"
címmel rendeztünk kiállítást, ehhez kapcsolódott a
Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából
rendezett könyvbemutatónk is.

Március 22-én az iskola "Zöld szív" mozgalmához
kapcsolódva környezetvédelemmel kapcsolatos mű-
vekből volt bemutatónk egy héten keresztül. Az "uta-
zófoglalkozások" következő előadására március 25-
én került sor 2. osztályosok részvételével. A foglal-
kozás címe: "Négy évszak - négy vándor". A foglal-
kozás megtartásáért köszönetet mondunk Almási Gi-
zella kolléganőnek.

A gyerekek körében igen ^közkedveltek az őslé-
nyekkel foglalkozó könyvek. Ősz óta terveink között
szerepelt egy kirándulás Budapestre, az "Élő dino-
szauruszok" c. kiállításra. Erre április 8-án került sor,
45 érdeklődővel. Délelőtt megtekintettük a "Dinó"
kiállítást és a szintén itt, a Budavári palotában látható
Csontváry kiállítást. Délután kimentünk az Állat-
kertbe. A gyerekeknek nagy élményt jelentett minden
program, hiszen a falusi gyereknek ritkán adódik
ilyen jellegű kirándulás. A következő hetekben az
iskola több osztálya ellátogat erre a kiállításra, a
szervezést szintén mi végeztük.

Az elkövetkező hetek előzetes programja: anya-
nyelvi hét, költészet napi szavalóverseny döntő,
anyák napi kiadvány megjelentetése.

Kemecsi Sándorné
könyvtárvezető

és Kálmánné Kiss Margit
gyermekkönyvtáros, Kunmadaras



Hírek Túrkevéről...

Testvérvárosok Arany János vers- ás prózamondó
versenye

A Túrkevéért Alapítvány második alkalommal
hirdette meg az Arany János vers- és prózamondó
versenyt, melyen Nagyszalontától Nagykőrösig igen
sok érdeklődő vett részt. E rangos esemény szervezé-
sével, lebonyolításával könyvtárunkat bízta meg az
Alapítvány kuratóriuma.

A vártnál is nagyobb számú gyerekcsapat nagysza-
lontai, kisújszállási, nagykőrösi, hajdúböszörményi,
sarkadi és helyi diákokból állt. Ebben az évben álta-
lános és középiskolai korosztály indult, bízunk
benne, hogy jövőre már felnőtt versenyzőink is
lesznek.

A versenyre - a kiírás szerint - minden évben
Arany János születési évfordulójához kötődően -
március 2-án - kerül sor.

1994. Nemzetközi Családév

Ehhez kötődően a könyvtár a Foglalkoztatási Ala-
pítvánnyal, a Református Egyházközséggel, a Városi
TIT-tel programsorozatot szervez, melynek első elő-
adását Elisabeth Cook, a Nők Világbéke Szövetsége
elnökhelyettese tartotta "A családi értékek megőrzé-
sének esélyei Magyarországon és a régió országai-
ban" címmel.

Riasztó, egyben elgondolkodtató adatokat hallot-
tunk Magyarországról. Pl. 1990-ben 66.405 házassá-
got kötöttek, ebből 24.888 házasságot bontottak fel
(37,4%), magas a 19 év alatt kötött házasságok
aránya (27,5 %). Minden évben 12.000 19 év alatti
lánynak van abortusza.

A szomszédos országok adatai:
Cseh Köztársaság 100 szülésre - 90 abortusz
Albánia 100" - 100 "
Románia 100" -360 "
Mit tehetünk, hogy a család értéke ismét megerő-

í? Korszerű magyarázat szükséges a család
lényegéről, a szeretet, szexualitás problémáiról, a
gyermeknevelésről stb.

Valójában mi a család?
- Az emberi együttélés abszolút mintája: nagyszü-

lők —szülők—gyerekek.
- a család a "szeretet iskolája" (szülői, házastársi,

testvéri, gyermeki szeretet)
- a társadalom építőköve.
Saint-Exupery szerint: "Szeretni nem azt jelenti,

hogy egymásra nézünk, hanem, hogy együtt, ugyan-
abba az irányba nézünk."

Várjuk az igen érdekes, mindannyiunkat tovább-
gondolkodásra késztető téma következő előadását.

"A Magvar Nyelv Hete" — április 18-án 16 gyerek
részvételével rendeztük meg a Kazinczy-versenyt, ezt
követően kedden délelőtt a hatosztályos gimnázium
első és másodikos tanulóit hívtuk nyelvi, irodalmi,
könyvtárhasználati vetélkedőre. Az igen érdekes,
változatos feladatokat Munkácsiné Szabó Katalin, a
Megyei Könyvtár munkatársa állította össze, s a játé-
kot is ő vezette. Ezzel egyidejűleg az általános iskola
negyedikes tanulóinak Almási Gizella (Megyei
Könyvtár) "Nyelvi játékok" címmel tartott foglalko-
zást.

Mindkét programot nagyon élvezték a gyerekek.
Itt, a Kaptáron keresztül szeretnénk megköszönni a
Megyei Könyvtárnak, Katinak és Gizinek, hogy színe-
sebb változatosabb programokat tudtunk a gyermek
olvasóinknak nyújtani, s nekünk könyvtárosoknak is
hasznára vált a módszertani "tapasztalatcsere".

Budai Judit
könyvtáros, Túrkeve

Tiszaszentimrén a művelődési ház és a könyv-
tár közösen 1994. április 11-re, a Költészet Napjára
szavalóversenyt szervezett. így próbáltuk a község-
ben ezt a szép kulturális napot emlékezetessé tenni.
Kisiskolás kortól egészen a felnőtt korosztályig vár-
tuk a jelentkezőket. Sajnos a felnőttek nem bizonyul-
tak olyan vállalkozó kedvűeknek, mint a gyerekek,
mert csupán nézőként vettek részt a versenyen. Azt
hiszem, így is sokat számított a részvételük, hiszen
ezzel bizonyították, hogy ők is szeretik a verseket.

így a versenyen két kategória értékelésére került
sor: alsó- és felső tagozatosok korosztályában. A
gyerekektől sok szép költeményt hallhattunk; méltón
bizonyították felkészültségüket és versszeretetüket. A
zsűrinek igazán nehéz dolgot okozott a szép előadá-
sok rangsorolása.

A legjobbakat könyvjutalomban részesítettük, a
többieket pedig oklevél fogja emlékeztetni a későb-
biekben is erre a napra.

Molnár Anikó
könyvtáros, Tiszaszentimre

* • •

Még alig telt el egy negyed év az 1994-es évből,
és máris "szegényebb" lett a szakma. Ugyanis Huszár
Györgyné, a cibakházi Nagyközségi Könyvtár vezető-
je (Rózsika) (1963 óta könyvtáros) március 31-én,
Seres Miklósné (Annuska), a jászkiséri Nagyközségi
Könyvtár vezetője (1957 óta könyvtáros) pedig ápri-
lis 15-én nyugdíjba vonult. Egészséges, tevékeny,
sok-sok boldog nyugdíjas éveket kívánunk mind a
két kolléganőnknek.
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