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A J Á N L Á S

KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓS INTÉZMÉNYEK SZEREPE A DEMOKRATIKUS TÁJÉKOZTATÁS
SZOLGÁLATÁBAN

Egy demokratikus berendezkedésú társadalomnak, a közszolgálati intézményekhez hasonlóan, gondoskod-
nia kell az információk közhasznúvá tételéről és az ehhez szükséges intézményekről is.

A Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, az IFLA közkönyvtárakra vonatkozó, 1986-os irányelvei
szerint a közkönyvtárak feladata közhasznú, közéleti információk nyújtása központi és helyi korányzati szervek,
valamint más szervezetek megbízásából, segítség a lakosságnak az ezekkel a testületekkel kapcsolatos ügyek
intézésében, információ a helyi társaságokról, az oktatás lehetőségeiről, a szórakozási kínálatról.

Az információkat rendszerezve, lehetőség szerint elektronikus vagy nyomtatott eszközökön tárolva, bármi-
kor és bárki számára visszakereshetővé kell tenni.

A kiadvány témája a mindennapi életvitelhez kapcsolódó, a tágabban értelmezett ún. közhasznú (köznapi,
közérdekű) infomációk kezelése, begyűjtése és szolgáltatása. A könyvtártudomány és határterületeinek szak-
irodalma alapján kíván körképet adni az állampolgárok információhoz jutási lehetőségeiről, a külföldi és hazai
gyakorlatról. A magyar szakirodalmat erősebb válogatással közli, hiszen az könnyebben hozzáférhető a hazai
könyvtárakban.

Á kötet elsősorban dokumentációs kiadvány, de egyben bibliográfia is, mert bőven tartalmaz ajánlásokat. A
szerkesztők szeretnék, ha a könyvtárosképzésben tankönyvként, kötelező irodalomként szerepelne.

Fejezetei: A közhasznú információ; Közhasznú tájékoztatást végző, a könyvtáraktól független információs
központok; A könyvtárak szerepe a közhasznú tájékoztatásban; Információs és forrástjékoztató központok
létrehozásának módszertani kérdései; A közhasznú információ közvetítő eszközei.

Könyvtárak és információs intézmények szerepe a demokratikus
tájékoztatás szolgálatában / [fel. szerk. Kovács Emőke] ; [szerk.
Kovács Katalin, Rácz Ágnes] ; [közr. az] Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ - Bp. :
OSZK-KMK, 1993. - 169 p., 29 cm. - (A könyvtári Figyelő könyvso-
rozata ; 1.)

ISBN 963 200 3365
ISSN 1217-6753
Mt.: Kovács Emőke (fel. szerk.). - Kovács Katalin (szerk.). - Rácz

Ágnes (szerk., - Könyvtártudományi és Módszertani Központ. (Bp.).
(közr.) 4OO.-Ft

A kiadvány megrendelhető: OSZKKMKKönyvtártudományi Szakkönyvtár
Budapesti. Hl827. Budavárip. F. ép. 8O1. szoba. Tel.: 175-O686,
Telefax: 2O2-O8O4

L.M.K.



TOVÁBBKÉPZÉS, PÁLYÁZAT

T Á J É K O Z T A T Ó

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola főiskolai oklevelet adó könyvtáros szakos képzést indít
érettségizettek számára 1994. szeptember l-jével. A képzési idő 4 év - kéthetenkénti konzultációval. A
képzés önköltsége félévenként: 30 000 Ft.

A szakra jelentkezőknek szakmai alkalmassági vizsgát nem kell tenniük, a felvétel feltételeiről az érdeklő-
dőket tájékoztatjuk.

Az induló képzés egyszakos (könyvtáros) és a szak főiskolai dipólomat ad. E végzettséggel betölthetők a
könyvtáros munkakörök minden típusú könyvtárban. Az iskolákban az iskolai könyvtárak vezetésére jogosít,
megyei, városi és községi közművelődési könyvtárakban ugyancsak az intézmény vezetésére, illetve az ott
meghatározott munkakörök betöltésére. A szakon hallgatók általános pedagógiai, pszichológiai, művelődés- és
könyvtártörténeti előadásokat h. Ugathatnak, szemináriumokon vehetnek részt.

Tanulják továbbá a szak speciális tantárgyait (dokumentumismeret, osztályozás, bibliográfiai leírás, tájé-
koztatás stb.). A képzés specializációjaként a hallgatók nagyobb óraszámban hallgatnak gyermek- és iskolai
könyvtári ismereteket.

Á szakra jelentkezésről érdeklődni, jelentkezési lapot igényelni lehet: Varró Ferencnénél, Jászberényi Taní-
tóképző Főiskola - Tel.: (57)312-155/145 mell.

Felhívás
A Bessenyei György Tanárképző Főiskola (4400

Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.) 1994. szeptemberétől
az alábbi szakosító képzéseket indítja.

A tanfolyamokra bármilyen felsőfokú oklevéllel
lehet jelentkezni. A megszerezhető főiskolai oklevél
elnevezése: "Könyvtárostanár" vagy "Zenei könyvtá-
ros", amely az alapdiplomával együtt érvényes.

1. Könyvtárostanár
A képzés időtartama:

a) két félév
- a könyvtáros - bármilyen szakos felső-

fokú tanári diplomával rendelkezők és
- a tanítóképzőben könyvtár szakkollé-
giumot végzettek részére

b)négy félév minden más egyetemi vagy
főiskolai oklevéllel rendelkezők részé-

re.
Felvételi vizsga nincs, a jelentkezéseket a beérke-

zés sorrendjében fogadjuk el.

2. Zenei könyvtáros
A képzés időtartama négy félév.
A jelölteknek felvételi elbeszélgetésen kell

részt venniük, amelynek célja annak megállapítása,
hogy a pályázó alkalmas-e a zeneikönyvtáros-pálya
gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítására.

Feladat: néhány magyar népdal eléneklése,
rövid ritmussorok visszahangoztatása tapsolással.

A felvételi feladat sikertelen megoldása
kizáró jellegű.

Tandíj: 15 000 Ft/félév/fő (könyvtárostanár);
18 000 Ft/félév/fő (zenei könyvtáros).

Jelentkezési díj: 900 Ft, amelyet rózsaszín
postautalványon kérünk befizetni "A Könyvtároskép-
zésért Alapítvány" Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. javá-
ra. Kérjük, a befizetést igazoló csekket mellékelje je-
lentkezési kérelméhez.

A jelentkezés módja: Kitöltendő űrlapok
nincsenek, jelentkezni kérelem benyújtásával lehet,
amelyen a jelentkező megjelöli a szakirányt és nyi-
latkozik arról, hogy a tandíjat saját maga, vagy
munkahelye fizeti-e. A kérelemhez önéletrajzot, er-
kölcsi bizonyítványt és iskolai végzettséget igazoló
oklevélmásolatot kérünk mellékelni.

Jelentkezési határidő: 1994. május 31.
Kérjük, jelentkezési lapját a következő címre küld-

je: Bessenyei György Tanárképző Főiskola. Könyvtár
és Alkalmazott Informatikai Tanszék, 4400 Nyír-
egyháza, Sóstói út 31/B.

KÖNYVTÁROS? TANÁR?
KÖNYVTÁROSTANÁR!

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezete
pályázatot hirdet valamennyi

iskolatípusban működő könyvtárostanár részére

A pályázat tárgya:
a könyvtárostanár pedagógiai szerepének és
tevékenységének értelmezése és elemzése a

mindennapi gyakorlati tapasztalatokat,
módszereket figyelembe véve. A téma kifejtése

során a közvetlen és közvetett pedagógiai
tevékenységek egyaránt közérdekűek, mégis az

alábbi részterületeket kiemelten a pályázók
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figyelmébe ajánljuk:
1. A könyvtár- és dokumentumhasználati ismere-

tek tanításának/tanulásának csoportos és egyéni
munkaformái, módszerei, segédeszközei

2. A könyvtárostanár és a szaktanár együttműkö-
dése és munkamegosztása a

szaktárgyi könyvtárhasználat, forrásalapú
tanulás/tanítás megtervezésében,

megszervezésében, megvalósításában.
3. A tanítási órán kívül, de a könyvtár bázisán,

illetve keretein belül kifejtett, egyéb
könyvtárpedagógiai lehetőségek.

A fenti szempontok külön-külön vagy együttesen
is alapját képezhetik e pályaműnek.

A pályázaton a könyvtárostanárok önállóan vagy
más szakos tanártársaikkal közösen is

indulhatnak. A pályamű elvárható terjdelme
15-20 oldal, de ne haladja meg a 2 ívet.

A pedagógiai tevékenységet reprezentáló mellék-
leteket kérjük a dolgozathoz csatolni.

A pályázat beküldendő 1994. augusztus 31-ig
az alábbi címre:

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
Közművelődési Tanszéke

Székelyné dr. Sípos Klára nevére
Debrecen. Péterfia u. 1-7. 4026

Eredményhirdetésre 1994. szeptember 25-én
kerül sor az MKE Könyvtárostanárok Szervezete

taggyűlésén.

Pályadíjak: I. díj. 25.000.-Ft
II. díj. 20.000.-Ft
III. díj: 15.000.-Ft

MKE Könyvtárostanárok Szervezete

ESEMÉNYEK, HÍREK

Kazinczy-verseny

Területi versenynek adott helyet a kisújszállási
Városi Könyvtár április 18-án.

A versenyen a helyi általános iskolán kívül a
kenderesi iskola diákjai is részt vettek, így összesen
húsz gyermeket hallgatott meg a zsűri.

A verseny első helyezettje a 10-12 évesek korcso-
portjában a helyi 8 osztályos gimnázium tanulója,
Fodor Mária lett.

A 13-14 évesek korcsoportjában pedig Veres
Andrea, a kenderesi iskola tanulója nyert, ő vesz
részt a júniusi 3 napos országos találkozón.

A két első helyezettnek és minden versenyzőnek a
Városi Könyvtár egy-egy könyvet ajándékozott.

Varró Lászióné
gyermekkönyvtáros, Kisújszállás

A Polgármesteri Hivatal is felajánlott a versenyzők
díjazására kalendáriumot, így minden résztvevő
könyvjutalmat és emléklapot kapott.

Az eredményhirdetés előtt a zsűri elnöke kritikus
szemmel értékelte a versenyzők teljesítményét, mely
úgy érezzük minden esetben versmondó tudásuk,
előadásmódjuk fejlesztését segítheti elő. A középis-
kolások közül a karcagi versenyző lett az első - lírai
hangulatú zenei aláfestéssel előadott versével.

A felnőttek közül kiemelt nyugdíjas Rózsika néni
pedig eddig leélt küzdelmes életének minden
bölcssséggével mondta el Kiss Tamás megejtoen szép
költeményét.

Szálai Józsefné
könyvtáros, Kisújszállás

Városi versmondó verseny

A Költészet Napja alkalmából április 20-án került
sor a középiskolások és felnőttek versmondó verse-
nyének megrendezésére a zenei könyvtárban.

A zsűri tagjai között volt a nemrégiben vendégül
látott dévaványai költő, Vad Zsigmond /aki verses-
köteteit hozta ajándékba a versenyzőknek/, általános
és középiskolai magyar tanárok és egy költő-tanár is.

A szakmunkásképző intézet elődöntőt rendezett,
így a városi versenyre a legjobban szereplő három
diákot nevezte be. A gimnáziumi tanulók közül 19 fő
jött el és ezenkívül még egy karcagi középiskolás
lány jelentkezett. Három felnőtt versmondót hallgat-
tunk meg - egyetemista diáklányt, papírbolti előadó-
nőt és nyugdíjas nénit.

Vers- és prózamondó diákok a pódiumon
Kunszentmártonban

Harmadszor rendeztük meg a Költészet Napja
tiszteletére a városi vers- és prózamondó versenyt. Az
általános és középiskolák legtehetségesebb vers-
mondói részvételével lebonyolított irodalmi rendez-
vény házigazdája ezúttal a József Attila Gimnázium
volt.

A rangos városi rendezvényen találkozhattunk
Szabó Gyula Jászai-díjas érdemes művésszel, aki
ellátta a zsűri elnöki tisztét.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a fellépő diákok az
előző évekhez képest jobban felkészültek, így a
versengés kiemelkedő színvonalúvá vált, miként a
rendezés is a közreműköödő gimnazisták által.

A Szabó Gyula vezette zsűri - melyben közremű-



ködök voltak Balajti Istvánná, Dezső Dóra, Herczeg
László - hosszas tanácskozás és mérlegelés után az
egyes kategóriákban az alábbi sorrendet állapította
meg:

Az 5-6. oszt., ül. a 8. osztályos gimnazisták kate-
góriájában:

1. Gyóllai Tünde ^József A. Gimnázium), 2. Suva-
da Péter (Deák F. Uti Ált. Isk.), 3. Katona Ágnes
(Deák F. Úti Ált. Isk.).

A 7-8. oszt. kategóriában:
1. Szlanicsán Rózsa (DeákF. Úti Ált. Isk.), 2.

Herczeg Nikolett (Széchenyi I. Ált. Isk.), 3. Barna Ri-
ta (Deák F. Úti Ált. Isk.).

A középiskolások kategóriájában:
1. Nagy Szilvia (József A. Gimn.), 2. Tóth

Katalin (József A. Gimn.), 3. Kovács Erika (Veress Já-
nos Szakközépisk.).

A Deák F. Úti Általános Iskola tanulóit Szirom
Mária, Szöllősi Zoltánná, Tóth Ildikó, Zsákai Anikó,
a Széchenyi István Ált. Isk. tanulóit Nagy Attiláné, Pa-
taki Zsófia, Szabó Mihályné, a József Á. Gimnázium
diákjait Vass Zoltán, Kakukné kocsis Veronika, Tóth
Irén, a Veress János Szakközépiskola diákjait Szilá-
gyi Gyöngyike és Nagy Attila tanárok készítették fel
a versenyre.

Minden versenyző a Grafit Nyomda által készített
szép emléklapot kapott, s ezen felül a helyezést elért
versmondók oklevelet és értékes, tartalmas ajándék-
könyvcsomagot vettek át.

Á rendezvény rangját elismerő anyagi támogatást
kaptunk könyvvásárlásra a Polgármesteri Hivataltól,
a Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Tit-
kárságától pályázat útján, továbbá Romhányi Dezső-
nétől, a Betűmester Könyvesbolt vezetőjétől és az
általános iskolák szülői munkaközösségeitől. Nemes
szándékú tetteiket, továbbá Hegedűs József nyomda-
vezető kedvességét, a zsűri pártatlanságát, a József
Attila Gimnázium házigazda szerepét, Szabó Gyula
művész úr fáradozását ezúton köszönjük meg.

Köszönjük az érdeklődést azoknak a diákoknak,
tanároknak, szülőknek, nagyszülőknek, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték rendezvényünket. Valamennyi
kis- és nagydiáknak szívből gratulálunk.

Szathmári József
igazgató, Kunszentmárton

1994. május 24-én az összevont intézmények hely-
zetéről, munkájáról, szervezetéről, szolgáltatásairól
tanácskoztak a városi könyvtárak igazgatói. A mező-
túri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és
Művelődési Házról Szűcsné Boldog Mária intéz-
ményigazgató, a martfűi Művelődési Központ és
Könyvtárról Erneszt Péterné igazgató számolt be,
majd Lengyelné Molnár Klára módszertani osztály-
vezető ismertette a községi klubkönyvtárak, ÁMK-
könyvtárak és a művelődési házakkal összevont
könyvtárak helyzetét.

• • *

A kisújszállási Arany János Városi Könyv-
tár az idei könyvhetet a következő programokkal
ünnepli: május 24-től június 5-ig a Madarak és fák
napja alkalmából meghirdetett rajzversenyre beérke-
zett alkotásokból rendez kiállítást. Május 31-én a 3
fordulós írásbeli pályázat eredményét hirdeti ki. Jú-
nius l-jén értékeli a felnőtteknek kiírt Anyanyelvi
őrjárat c. pályázatot. Június l-jétől 15-ig Károlyi
Albert csontfaragásaiból és Karikó Jánosné kézi-
munkáiból lesz kiállítás.

Ezekben a napokban ingyenes könyvbörze és
könyvheti árusítást rendez a könyvtár.

***

A kunszentmártoni Városi Könyvtár által
indított vers- és prózamondó versenyt a Miniszterel-
nöki Hivatal Koordinációs Titkársága 25.000 Ft-tal,
a helyi Polgármesteri Hivatal 5.000 Ft-tal támogatta.

Helyreigazítás, pótlás: a Kaptár 1994. februári
számában közölt könyvtári címlistából kimaradt
Nagyrév. A községi könyvtárak sorába tartozó ada-
tok.

Nagyrév
5463 Árpád út 76.
Vezető: Erdélyi Gyuláné

Az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatói állá-
sára kiírt pályázat szakmai-szakértői bizottságának
javaslata alapján Mádl Ferenc művelődési és közok-
tatási miniszter az intézmény főigazgatói felada-
tainak ellátására ötéves időtartamra, 1994. május
1-jei hatállyal Poprády Gézát, az eddigi megbízott
főigazgatót nevezte ki.

Gratulálunk, sok sikert, jó egészséget kívánunk
neki a megye minden könyvtári dolgozója nevében!

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkeszti: Lengyelné Molnár Klára

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

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban


