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Tisztelt Olvasó! Kedves Kolléga!

1991. őszén határoztuk el, hogy a hosszú éveken át
megjelenő Együtt c. folyóiratunk megszűnte (szüne-
teltetése) után új lapot indítunk. A cél mindenekelőtt
a könyvtárak gyorsabb, frissebb tájékoztatása volt,
sok híradással, a hálózat életével foglalkozó anyag-
gal, közérdekű információkkal.

Hosszas fejtörést okozott a lap címadása, végül a
jobbnál jobb és rosszabbnál rosszabb ötletek gyűjtö-
getése közben pattant ki Ecsekiné Sári fejéből a
szikra: Kaptár! Valóban - mondtuk -, nem törvény-
szerű, hogy a könyv, az olvasás, a polc stb. szerepel-
jen egy könyvtári periodikum címében.

Az első számok szerkesztésének, összeállításának,
nyomtatásának technikai nehézségein túljutva, kiala-
kult a végleges forma, a rovatok, rovatcímek, a törde-
lés és a kaptárból kiröppenő méhecskék elhelyezésé-
nek gyakorlata. A kis gyűjtögető állatkák ábrázolása
valószínűleg nem mindig sikerült, így többen nézték,
nevezték "őket" darazsaknak, legyeknek, katicabo-
garaknak, kismadaraknak.

A lap egyes számaiban arra törekedtünk, hogy a
híreken, közleményeken, pályázati felhívásokon kívül
hosszabb lélegzetű írások is szerepeljenek, bemutatva
egy-egy könyvtárat, könyvtári részleget, munkatársa-
kat, kiadványt, fontosabb eseményt. Érdeklődést kel-
tettek felméréseink: a megye könyvtárosainak bér-
helyzetével foglalkozó elemzés pl. országos szakfo-
lyóiratban is megjelent. Időnként próbáltuk egy csi-
pet humorral is fűszerezni a kiadványt, így az olva-
sóktól származó kitekert írónevek, könyvcímek listá-
jával, az '50-es évekből datált, politikailag tetszetős
jelentésekkel vagy éppen a megyei olvasószolgálatot
elöntő "árvíz" történetével.

Igyekeztünk lapunk tematikáját - az önkormányza-
ti könyvtári híradásokon kívül - más hálózat könyvtá-
raira is kiterjeszteni: szakkönyvtárakra, iskolai
könyvtárakra, a szakszervezeti hálózatra, sőt az utcai
könyvárusításra is. Kiemelt terjedelmet kaptak az
ünnepi könyvhét, valamint a megyei könyvtári kultu-
rális napok rendezvényei, író-olvasó találkozók, a
kül- és belföldi tapasztalatcserék. Időnként egy-egy
olvasót, polgármestert, ÁMK-igazgatót, pedagógust
is sikerült megszólaltatnunk.

Megyénkben alig akad település, amely ne adott
volna életjelt könyvtáráról az eltelt két és fél év alatt.
A városi könyvtárak rendszeresen, a községiek is
nagy gyakorisággal írtak, telefonáltak, közöltek

kisebb-nagyobb anyagot munkájukról, életükről, ter-
veikről. 1993-ban javaslatokat, ötleteket, bírálatokat
kértünk a könyvtáraktól a lap egy éves munkájáról,
profiljáról. A beérkezett anyag "Vélekedés a Kaptár-
ról" címmel jelent meg, hasznos tanácsgyűjtemény-
ként a szerkesztők számára.

A megjelent 29 lapszámban a Megyei Könyvtár
könyvtárosi munkakörben dolgozó munkatársainak
70 %-a publikált. A hálózatból a városi könyvtárak
mindegyikétől, a községieknek 70-80 %-ától kap-
tunk, ül. hoztunk haza híranyagot.

Most, mielőtt elköszönök minden kollégától,
könyvtártól és a lap olvasóitól, megköszönöm a se-
gítséget, a munkát, a sok-sok írást, hírt, ötletet, tájé-
koztatást, hiszen nélkülük soha nem állhatott volna
össze egy-egy szám, nem születhetett volna meg és
nem élhetne a Kaptár.

Szeretettel ajánlom minden könyvtár, író és olva-
só figyelmébe az ezután is folyamatosan megjelenő
szakmai kiadványt, melynek szerkesztője szeptem-
bertől TakátsBéla igazgatóhelyettesünk.

Munka alóli felmentési időm letelte után - ahogy
mondják: "megkezdi megérdemelt pihenését" -
nyugdíjba vonulok.

Minden kollégámnak jó munkát, sikereket - és
sok-sok mondanivalót a Kaptárba! - kívánok őszinte
szeretettel!

Lengyelné Molnár Klára
könyvtáros

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

BEKÖSZÖNTŐ

Mit tehet az ember, ha egy III. évfolyamának végén
járó, jól bevezetett, egy szakma megyei nyilvánossá-
gát biztosítani hivatott hálózati híradó szerkesztése
lesz a feladata?

Én mindenekelőtt sajnálom, hogy az eddig ezt a
munkát ellátó kolleganőm nem lesz mellettem nap
mint nap, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket 29
lapszám összeállításának kisebb-nagyobb problémá-
iból leszűrt átadja, így ezeket saját hibáimból okulva
kell megszereznem.

Miközben - irigykedve - lapozgattam a már meg-
jelent számokat, s próbáltam magam elé képzelni az
elkövetkező öt-tíz (főleg azonban a soron követke-
ző) számot, kíváncsiságból utánanéztem, hogy a me-
gye közkönyvtáraiban a szakma lapjai milyen mér-
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tékben vannak jelen.
A rendelkezésre álló adatokból (az év elején kért

folyóiratmegrendelésekről épített adatbázis alapján)
először is azt kellett megállapítanom, hogy a könyv-
táraknak csak 57 %-a (43 intézmény) reagált kéré-
sünkre. (Jövőre tehát ezt nyomatékosabban fogjuk
kérni!). Az előfizetések számbavétele után elég ve-
gyes kép alakult ki.

A "Könyv, Könyvtár, Könyvtáros" nem jut el min-
den városi könyvtárba, hét klubkönyvtár és hét ÁMK
könyvtár összesen hat példányt rendelt belőle. A
"Könyvtári Levelező/lap" 13-ból 8 városi, 7-ből 2
nagyközségi, 9-ből 2 községi, 7-ből 1 ÁMK könyv-
tárban van jelen, klubkönyvtár (7 közölt adatot) egy
sem jelezte e folyóirat jelenlétét. Könyvtári Figyelő
mindössze 7, Tudományos Műszaki Tájékoztatás pe-
dig csak 1 városi könyvtárba jár.

A szakmai (tájékoztató) és intézményvezetői
munkához nélkülözhetetlen közlönyök közül (a váro-
si könyvtárakat most nem számítva) 30 intézmény 10
"Magyar Közlöny" és 14 "Művelődési Közlöny" meg-
rendelését jelezte. Tudom, e lapok sok helyen az
iskolákba kerülnek, s itt, vagy az önkormányzati hi-
vatalokban elérhetőek. Elsősorban mégis a könyvtá-
rak tudnák összegyűjtésüket biztosítani, s látogatóik-
nak is szüksége lenne rájuk.

Az anyagi kondíciók javítására esélyt adó lapok
hozzáférhetősége nagyon alacsony. 43 helyre össze-
sen 9 "Pályázatfigyelő" és 7 "Sansz" jut el.

Nyilvánvaló: a hiányosságok elsősorban az anyagi
szűkösségből fakadnak, de az is, hogy ezeket e
nyolcoldalas kiadvány érdemben ellensúlyozni so-
sem lesz képes. A tudomásunkra jutott pályázatokat
továbbra is közölni fogom, ám az utánközlésből fa-
kadó határidőrövidüléssel számolni kell. A jogszabá-
lyok változásairól is folyamatosan beszámolok, szö-
vegüket azonban - ha szükség van rá - az intézmények
dolgozóinak kell beszerezniük. Kísérletképpen meg-
próbálok képet adni az országos szaklapok tartalmá-
ról (a tartalomjegyzékek közlésével, ül. az egyes
lapszámok rövid tartalmi ismertetésével), ahol azon-
ban a lap nem elérhető, ott a fontosnak, szükségesnek
ítélt írások megszerzése azonban megint csak időt és
(némi) pénzt fog igényelni.

A hátrányokat ellensúlyozni kívánó laprészek mel-
lett természetesen továbbra is szeretném intézmé-
nyeik törekvéseit, sikereit, kudarcait, fontos híreit,
mindennapi életét a megye könyvtárostársadalmának
bemutatni. Várom tehát híradásaikat, leveleiket, re-
mélem nem hiába...

Takáts Béla
igazgatóhelyettes

MKE XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE, KÖRMEND

VÁNDOROLUNK....

Úton vagyok. Lassan két éve folyamatosan úton
vagyok. Azon az "eszem soha nem ott jár"-úton.

Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy az
idei, körmendi vándorgyűléssel kapcsolatosan sem
volt minden rendben nálam. Csak az elindulás napját
tudtam rosszul és a hazaérkezését. Csak az előadások
helyszínét jegyeztem meg rosszul és a rendezvények
kezdetét. Mindemellett mindig és mindenütt ott
voltam - csodák csodájára - ahol akartam, amit érde-
kesnek, izgalmasnak tartottam.

Bár bevallom, az idei vándorgyűlés tematikájának
a megjelölése számomra túlságosan semmitmondó-
nak - vagy túlontúl nagyképűnek? - tűnt. így viszony-
lag jó "orromra" hagyatkozva válogattam a bőséges
programválasztékból.

Igaz, a Rába part ezek között nem szerepelt, de
többen választottuk, fakultatív kiscsoportos foglal-
kozásként. Őszintén bevallom, roppant élveztük, s azt
hiszem, többünk számára jelentett szakmai tovább-
képzéssel felérő élményt az együttlét. Ott és akkor
valahogy nagyon élveztem, hogy könyvtáros vagyok.
Nemígy a Batthyány-kastély talán legfelkapottabb
közösségi helyiségében! Hogy miről tudna beszélni
az a szegény "kártyás" telefon! Velem mindenesetre
megesett, hogy öt percen belül egyszer bevágták
előttem az ajtóját, azután meg rámverték a kedves
könyvtáros kollégák. (Természetesen mindezt azu-
tán, hogy én röpke 20 percet vártam saját sorrakerü-
lésemre.)

És hát Körmend! A "kisssváros". Nyugalom, tole-
rancia, otthonosság, érezhető intellektus a tikkasztó
hőségben is. (És persze a térdig érő Rába!)

Várakozások... Elvárások... Vágyak. Emlékszem,
valamikor első vándorgyűléseimen mekkora csaló-
dottsággal vettem tudomást a látszólagos "semmitte-

vésről". Én felelősségteljes, vérre menő vitákat akar-
tam, saját sebeink további nyalogatását - a megoldás
reményében persze. És eltelt néhány év, míg tudato-
sodott bennem, hogy ezek az együttlétek nem a
könyvtárakról szólnak, hanem a könyvtárosokról. S
értük van. Azóta, hogy erre rájöttem, élvezem és vá-
rom a találkozókat. Itt nincs "nyitás" és nincs "záró-
ra". Csak a "vagyunk" létezik. Persze, azt is meg kell
tanulnia észlelni és élvezni. Például ki tudná feledni
skót vendégünk bemutatkozó előadását, aki mente-
getődzve kérte, nézzük el neki, hogy főnöke határo-
zott ajánlása ellenére, a szigorú angol etikettet fel-
rúgva, nem kiskosztümben és állva beszélget velünk.
S azt követően lehengerlő határozottsággal kápráz-
tatta el a már csak levegő után kapkodó hallgatósá-
got a saját hazájában folyó helyismereti tevékenység
elképesztő szervezettségének bemutatásával. Vagy
fogom-e feledni valaha is a horvát könyvtárosasszony
királynői megjelenését, visszafogottságát, számomra
elképesztőnek ható erejét, optimizmusát. (A tények
ismeretében, persze...)

S még sok minden mást sem. Például azt sem, mi-
féle elképesztő kitartás kell ahhoz, hogy lassan évti-
zedes kudarca ellenére is a szokott formájában eről-
tessük a mindig nagyon várt baráti találkozót. Pedig
most, majdnem történt valami... A sors bizarr fintora
folytán e "buli" színhelye egy laktanya volt, ahol
boldog kiskatonák szolgálták ki a szomjas hölgyeket
és urakat. Minden erőlködésük ellenére a társaság
amerikai típusú piknikre váltott, elviselhetetlennek
érezve a levegőtlenséget és az "oroszlánszagot". Kár,
hogy a zenekar nem követte példánkat. Hatalmas buli
lehetett volna - éjfélig.

S nem tudom feledni a találkozásokat sem. Jó lesz
újra látni egymást jövőre, veled, Egerben!

Mondok Ildikó
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
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Körmenden jártunk...

Az MKE XXVI. vándorgyűlésén Körmenden jár-
tunk - Jászberényből ketten - 38 fokos nyári kániku-
lában. A 750 éves városban a téma "Történetiség és
könyvtár" volt, sok érdekes előadást hallottunk.

A gyűjteményszervezésről több követendő példa,
megszívlelendő gondolat hangzott el: Zalaegersze-
gen a különböző típusú könyvtárak gyűjtőköri
együttműködési szerződést kötöttek, megállapodtak,
hogy melyik könyvtár szerzi be az idegen nyelvű iro-
dalmat, a videót, hangoskönyvet, valamint a drága
képzőművészeti kiadványt. Györgyné Juhász Katalin -
Balatonfüredről - a Kossuth üzletág rendszerébe való
bekapcsolódási lehetőségről, ill. saját könyvesbolt-
jukról beszélt. Kovács Emil - Devecserből - a leg-
rosszabb helyzetbe lévő kisközségek könyvtárairól
festett nagyon sötét képet.

A plenáris ülés legélményszerűbb előadását Dr.
Engel Pál, az MTA Történettudományi Intézetének
főigazgató-helyettese tartotta, aki könyvtárosi múltjá-
ról "mesélt": a nagyon érdekes címleírásról az Egye-
temi Könyvtárban, majd a következő 15 évről, ami-
kor Posta Szakkönyvtárát igazgatta, valamint a törté-
neti kutatásairól. Dr. Hanák Gábor az OSZK videotá-
rában található interjúkról - a közelmúltunk törté-
nelmet "csináló"-ival, ill. "átélői"-vel készítettekről

"Van már Cimborám,
Cim-Cim-Cimbora"

ill. ezek felhasználásáról beszélt a történelmi kuta-
tásban. A helytörténeti kutatásokról többen kifejtet-
ték a véleményüket.

A "történelem a közkönyvtárakban" téma szere-
pelt a Közkönyvtári Egylet Szekciójának programjá-
ban. Ez érdekelt bennünket a legjobban, s itt előadást
hallottunk a régi könyvekről, a közigazgatás és a
közkönyvtárak viszonyáról, a helytörténeti gyűjtemé-
nyekről.

A vándorgyűlés ideje alatt több könyvtári jellegű
kiállítás is volt számítástechnikáról, a könyvtári do-
kumentumok védelméről, bemutattak mikrofilmleol-
vasókat, könyvtári bútorokat és természetesen köny-
veket is.

A körmendi Városi Könyvtárban működés közben
láttuk a "Szirén" programot, amellyel már 90 intéz-
ményben dolgoznak ill. tájékoztatnak. A kolléganők
dicsérték - a fő, ez a program "készen van" és lehet
vele dolgozni - egy gépet már az olvasók is használ-
hatnak a helyismereti gyűjtemény anyagának keresé-
séhez.

A szokásoshoz híven volt városnézés, ismerkedési
est, hangverseny és az utolsó nap különböző kirándu-
lások közül választhattunk. Mi az Őrséggel ismerked-
tünk.

Jövőre Egerben újra találkozunk...

Gulyás Erzsébet
igazgatóhelyettes

Jászberény, Városi Könyvtár

A Helytörténész Könyvtárosok Országos Tanácskozása
Vác, 1994. július 27-28-29

Rövid, szubjektív élménybeszámolónak, másodsorban kedvcsinálónak szánom írásomat. A helytörténészek
váci országos tanácskozásáról korrekt és pontos beszámoló olvasható a Könyvtári Levelező/lap legfrissebb, 8.
számában. Azért ajánlom, mert a programok, előadások száraz felsorolását feleslegesnek tartom megismételni, a
konferencia más oldalát szeretném kidomborítani.

Igen rövid pályafutás áll mögöttem, sokat kell még tanulnom, tapasztalnom, de azt már tudom, hogy a
helyismereti könyvtárosok a mindenre elszántak közé tartoznak. Ki más csinálná ezt az állandó kihívást jelentő,
a változó napi igényekhez alkalmazkodó és a kutatóknak egyaránt megfelelő szintű tájékoztató munkát, ami
sokszor tű keresését jelenti a szénakazalban?

A július végi kánikulában 100 ilyen elszánt ember utazott szabadság után, közben vagy helyett Vácra.
Vendéglátóik maximális, mindenre kiterjedő figyelmességgel, gazdag programmal viszonozták ezt.

Azt hiszem, sokak véleményét mondom ki azzal, hogy a második napot kiáltom ki a legsikeresebbnek.
Hosszú vajúdás után megalakult ugyanis az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szekciója. Ezt a kései megalakulást
azt hiszem jelzésértékűnek vehetjük az e területen dolgozók számára. Külön öröm számunkra még, hogy igazga-
tóhelyettessünket, Takáts Bélát, ex tiszafüredi könyvtárost bizalmukkal tüntették ki a jelenlévők és az ellenőrző
bizottság elnökévé választották. Reméljük, ezáltal méginkább érintettek leszünk az új szekció munkájában. A
sikeres megalakulást egy márianosztrai, zebegényi kirándulással, egy gyönyörű dunakanyari panorámával és
egy felséges nagymarosi vacsorával koronáztuk meg.

A résztvevők magas száma miatt érdemi vita nem alakulhatott ki, ezért javasolta a tanácskozás végén Sándor
Tibor, a FSZEK Budapest Gyűjteményének vezetője, hogy egy-egy problémára orientált, csak a szűken érintettek
részvételével worksop-ok (műhelyek) szervezését tartaná hasznosnak. A nyár elmúltával talán remélhetjük
ezeknek a műhelyeknek a létrejöttét.

E néhány csapongó gondolat leírásának nem titkolt célja, hogy erősítse, vagy netán növekedésre késztesse az
"elszántak" táborát. Hiszek ugyanis abban, hogy minél kisebb településen dolgozik a könyvtáros, annál inkább e
táborba kell, hogy tartozzon. A könyvtárügy egészébe ugyanis helyi információival együtt tartozik bele nélkü-
lözhetetlenül minden könyvtár és könyvtáros.

Török Ágnes
helyismereti könyvtáros

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
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A TÖRTÉNELMI ÉRDEKLŐDÉS FELMÉRÉSE A
JÁSZKISÉRI GYERMEKOLVASÓK KÖRÉBEN.

A vizsgálatot végző könyvtárak közül a miénk
működik a legkisebb településen.

Jászkisér egy 6.200 lelket számláló nagyközség
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az általános isko-
lai tanulók száma 600. Közülük 1993-ban 388-an
voltak tagjai a könyvtárnak.

Falunkban működik iskolai könyvtár is, de ott
elsősorban kötelező olvasmányokat, szakkönyveket
szerzeményeznek.

Az iskolások tanítási órákat, fakultációs foglalko-
zásokat is tartanak nálunk.

Gyermekrészlegünk állománya megközelítőleg
9.000 kötet, melynek kb. a 10 %-a tartozik vizsgála-
tunk körébe.

A könyvtárban olvasóterem és zenede is működik.
A kölcsönzés gyermekek és felnőttek részére azonos
időben történik.

Felmérésünk időszakában látogatószámunk és
forgalmunk átlagos volt. A két hét alatt 116 gyermek
kölcsönzött ki 361 kötetet. A kikölcsönzött művek
17 %-a képezte vizsgálatunk tárgyát. Az első héten 45
kölcsönző fordult meg nálunk. Közülük 19 fő 10 év
alatti fiú (42 %), 7 fő (16 %) 10 év alatti lány, 11-en
voltak (24 %) 10 év feletti fiúk és 8-an (18 %) 10 év
feletti lányok. Összesen 175 kötet könyvet kölcsö-
nöztek ki melyekből 25 mű tartozott a vizsgált téma-
körbe.

Mondát, regét 2 db-ot vittek ki, s ezt a 10 év alatti
fiúk. Egy darab történelmi regényt vitt ki egy 10 év
feletti fiú, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. munká-
ját. Történelmi ismeretterjesztő munkát a 10 év alatti
fiúk kettőt, a 10 év feletti fiúk 9 db-ot vittek ki. A
lányok egyet sem. A technikatörténet is kizárólag a
fiúkat érdekli. A 10 év alatti fiúk 5, a 10 év feletti fiúk
1 ilyen témájú könyvet vittek ki. A tudománytörténet
a 10 év alatti fiúkat 2 kötet, a 10 év feletti lányokat 1
kötet erejéig érdekelte. A művészettörténet egy 10 év
alatti és egy 10 év feletti lányt érdekelt, ők ebből a
témakörből l-l művet vittek ki.

Az első héten a gyermekek által kikölcsönzött kö-
tetek 14 %-át teszik ki a felsorolt művek.

A második vizsgálati héten 71 gyermek kölcsön-
zött 186 művet. A gyermekek életkor szerinti meg-
oszlása: 10 év alatti fiú 26 fő (37 %), 10 év alatti lány
9 fő (13 %), 10 év feletti fiú 15 fő (21 %), 10 év
feletti lány 21 fő (29 %) Összesen 37 olyan könyvet
vittek ki, mely témakörünkbe vág. Ez az összes
kölcsönzött kötet 20 %-át teszi ki.

Mondákat, regéket ezen a héten senki sem vitt ki.
Történelmi regényt a 10 év alatti fiúk 4 db-ot, a 10
év alatti lányok 3-at kölcsönöztek ki. A 10 év alatti
fiúk 12, a 10 év feletti fiúk 3 történelmi ismeretter-
jesztő művet vittek ki. A technikatörténet körébe
tartozó könyvek közül a 10 év alatti és feletti fiúk
egyaránt 5-5 darabot kölcsönöztek. A tudománytör-
téneti munkákból a 10 év feletti fiúk kölcsönöztek 3
db-ot, míg a két művészettörténeti kiadvány 10 év
feletti lányokat érdekelt.

A két hét adatait összevetve megállapítható, hogy
a mondák iránti érdeklődés csökkent. Ez az éves
kölcsönzést tekintve is jellemző. Növekedett a törté-
nelmi regények, az ismeretterjesztő és technikatörté-

neti munkák iránti igény.
A tudomány- és művészettörténeti könyvek kere-

settsége a vizsgált két hétben egyenlő volt.
A fiúk kortól függetlenül elsősorban történeti

ismeretterjesztő műveket visznek ki (48 %-ban), ezt
követi a technikatörténet iránti érdeklődés (30 %). A
lányok művészettörténeti munkákat kerestek 50 %-
ban, és lényegesen alacsonyabb arányban (37 %)
kölcsönöztek ki történelmi regényeket. A történelmi,
történeti munkákat a gyerekek elsősorban egyéni
érdeklődésük alapján keresik, de nagyon fontos
tényező szaktanáruk személyisége is.

Időnként képtelen dolgokat kellene visszakeres-
nünk. Májusban egy TIT vetélkedőn pályázó diák azt
a települést kereste, amely templomának fala Tomaj
lovag földi maradványait rejti.

Bár meglehetősen nagy az olvasótermi állomá-
nyunk, sok alapvető munka hiányzik belőle. Egyre
gyakrabban fordul elő, hogy a keresett műveket nem
tudjuk kézbe adni, s nem tudunk választ adni a feltett
kérdésekre.

Könyvbeszerzési keretünk alacsony a kínálathoz
és az árakhoz képest. Emiatt sok fontos kiadványt
nem tudunk megvásárolni. A legutóbbi rendelőjegy-
zéken a Pannon enciklopédiát 4.000.- Ft-os ára miatt
nem rendelhettük meg. Egy jegyzékre előzetes számí-
tásaink szerint 5.171.- forintot költhetünk. Ebből
felnőtt könyvekre 3.571 Ft-ot, gyermekirodalomra
1.600 forintot szánunk. Az idén már többször kényte-
lenek voltunk túllépni ezt a keretet, s most takaré-
koskodnunk kell.

Témánkhoz, a történetiséghez kapcsolódik, hogy
Jászkisér honismereti bázishely Szolnok megyében.
Nagyközségünkben 21 éve működik a Csete Balázs -
helybeli tanár, néprajzkutató - nevét viselő Honisme-
reti Szakkör. Helytörténeti kiállítóházukat 10 éve
nyitották meg. Ekkor alakult meg a gyermek Honis-
mereti Szakkör is, melynek tagjai elsősorban az idős
lakosok elbeszéléseit, visszaemlékezéseit gyűjtik és
jegyzik le, de feldolgozzák a kiállítóterem gyűjtemé-
nyében és a könyvtár állományában lévő helyismereti
műveket is.

Az elmúlt évben lakodalmi szokásokat, ételsoro-
kat, vőfélybeszédeket kerestek, valamint Jászkisér
hagyományos gazdálkodását kutatták. Már engem is
megkerestek, hogy énekkaros és úttörőmozgalmi em-
lékeimről meséljek nekik.

Jászkiséren 1992-ben Népfőiskolai Egyesület ala-
kult. Célkitűzéseik közé a helyi hagyományok ápolá-
sa, a népi kismesterségek felélesztése is beletartozik.

Az egyesület tagjai, gyermekeik, valamint az ér-
deklődők részére előadásokat, bemutatókat, kézmű-
ves foglalkozásokat tartunk.

Településünk 600 éves fennállását ünnepelte
1991-ben. Ekkor ismét megélénkült az érdeklődés
eredetünk, múltunk iránt. Helyismereti vetélkedőt,
kiállításokat rendeztünk, emléktáblát, kopjafát avat-
tunk.

Pár évvel ezelőtt "Fantasztikus.fakultáció" címmel
működött intézményünkben egy 7-8. osztályos fiúk-
ból álló baráti kör. A fiúk találták ki a nevet,
beszélgetéseink témáját. Ennek keretében számos tu-
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domány területén kalandoztunk, központi témánk a A beszámoió a körmendi vándorgyűJésen hang-
történelem volt. Jelenleg csökken a gyerekek érdek- zott ei. A Gyertnekkönyvtáros Szekció üiésén a jász-
lődése a könyvek iránt. Az érdeklődés felkeltése, az kiséri mellett a nyiregyházi, szolnoki, komáromi és
igények feltárása, érdekes rendezvények szervezése a győri gyeimekkönyvtárvezetők és gyermekkönyvtá-
feladatunk, hogy a gyerekek érdeklődő, olvasó fel- rosok tartottak előadást.
nőtte váljanak.

Ca szerk.J
Szakálné Torma Eszter

Jászkisér

KARCAG VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT

kitüntetésben részesült Dr. Nyíri Lászióné, a Városi Csokonai Könyvtár munkatársa. Az augusztus 20-i
ünnepségen Dr. Fazekas Sándor, a város polgármestere adta át méltó elismerésként az oklevelet, és Györfi
Sándor szobrászművész alkotását.

Dr. Nyíri Lászióné életútjának jelentős állomása 1972-ben volt, amikor kezébe vehette az OMKDK-OMGK
könyvtárosképző szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt. A könyvek szeretete, a könyvtári munka
iránti vonzalma akkor teljesedhetett ki, amikor 1973-ban könyvtárosi állást kapott Nagykanizsán. Kisebb
megszakítás után 1981-től könyvtárunk munkatársa lett. Feldolgozói munkakörén túl, 1982-től a kiskulcsosi
fiókkönyvtár (korábban SZIM könyvtár) kezelését vállalta el. így alakíthatott ki közvetlen kapcsolatot az olva-
sókkal, a környék oktatási és egyéb intézményeivel, a SZIM Gépgyárral.
Nyíri Lászióné az elmúlt évek során a könyvtári munka valamennyi területén jártasságot szerzett. Kiemelkedő
volt az ismeretterjesztés iránti vonzalma, hiszen ő magát elsősorban szakkönyvtárosnak tartotta. Ebbe a tevé-
kenységébe belefértek a Mezőgazdasági Könyvhónap, a méhészösszejövetelek, az Őszi Megyei Könyvhét, a
Műszaki Könyvnapok, a Pattantyús Ábrahám Géza vetélkedő, a Környezetvédelmi napok rendezvényei, az isme-
retterjesztő előadások szervezése, illetve saját gyűjtésű anyagaiból azok megtartása, a SÜNI Klub vezetése, a
"Zöld fogaskerék" természetvédő klub felkarolása, a Téli Újság szerkesztése, az ismeretterjesztő TOTO-k
összeállítása, kiállítások rendezése (Róna Emy, Marék Veronika, Füzessy Zsuzsa, Dargay Attila), bibliográfiák
készítése, a Csokonai anyag gyűjtése, sajtófigyelés a helyismeret számára, és még lehetne sorolni.
Tartalmas könyvtári munkássága mellett meleg otthont teremtett családja számára. Férje, Dr. Nyíri László pro-
fesszor, a DATE Kutató Intézet volt igazgatója nyugdíjasként tevékenykedik mezőgazdaságunk jövőjéért. Két
unokája teszi teljesebbé életét.

Dr. Nyíri Lászióné november l-jétől felmentési idejét kezdi meg, s 1995. március l-jétől nyugdíjba vonul.
Szeretnénk, ha nem válna meg tőlünk, s bár csökkentett munkaidővel, de továbbvinné a kiskulcsosi
fiókkönyvtárban tevékenységét.
A könyvtár dolgozói nevében gratulálok kitüntetéséhez

Bellon Tiborné
könyvtárvezető

Városi Könyvtár, Karcag

A könyvtárosok, könyvtári dolgozók elismerése minden kollégának közös örömet okoz. E kitüntetésnek
különös jelentőséget az ad, hogy egy helyi közösségtől, az azt képviselő testülettől származik, s igy a könyvtári,
könyvtárosi munka felértékelődése jelének is tekinthető.
Ezért szeretné a megyei könyvtár dolgozóinak gratulációján túl dr. Nyiri Lászióné munkásságáért a szakma
köszönetét is tolmácsolni

a szerkesztőség

PÁLYÁZAT

A "JÁSZSÁGÉRT" ALAPÍTVÁNY

kuratóriuma pályázatot hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti, néprajzi, kulturális, oktatási és
közművelődési értékeit gyarapítók támogatása.
Pályázhatnak azok a magánszemélyek, és jogi személyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló törekvé-
seikhez, kezdeményezéseikhez anyagi támogatást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, törekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályázó az
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anyagi támogatást kéri;
- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet,

továbbá a kért támogatás felhasználásának részletes tervezetét;
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet megnevezésé-
vel) ahová a megítélt összeget kéri, a számlatulajdonos nevének feltüntetésével;
- két ajánló véleményét a pályázatról.
Apályázatok benyújtásihatárideje: 1995. február 28.
A pályázatokat az alábbi cirnre kérjük eljuttatni:
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapest 114 Pf. 367.

Egyidejűleg "A Jászságéit" Alapítvány kuratóriuma közzéteszi az általa alapított

"Jászságért" Díj
negyedik alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében

kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj összege: lOO.OOO.-Ft
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi

személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje: 1995. február 28.

JOGSZABÁLYOK

A megyei könyvtár KARTOTÉK adatbázisa a kö-
vetkező, könyvtárakra vonatkozó jogszabályokat tar-
talmazza:

1963. évi 9. tvr. a muzeális emlékek védelmé-
ről (Kivonatos közlés)

1976. évi 15. tvr. a könyvtárakról - a végre-
hajtásáról szóló 17/1976.(VI.7.) MT r.-tel egységes
szerkezetben.

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és
szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskö-
reiről (kivonatos közlés)

118/1989.Í.XI.22.) MT r. a közgyűjtemények-
ben folytatható kutatások egyes kérdéseiről.

47/1990(IX.15.) Korm.r. a művelődési és kö-
zoktatási miniszter feladat- és hatásköréről

150/1992.(XI.20.) Korm.r. a közalkalmazot-
takjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehaj-
tásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjte-
ményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezé-
sére (Kivonatos közlés)

2/1965.(1.8.) MM r. a muzeális emlékek vé-
delméről szóló 1963. évi 9. tvr. végrehajtásáról
(Kivonatos közlés)

1/1967.(VI. 18.) MM r. a muzeális értékű
könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatvá-
nyok, valamint kéziratok bejelentéséről

5/1971.(X.23.)MM r. egyes jogi személyek
könyvtáraiban levő muzeális értékű könyvek, zene-
művek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint
kéziratok bejelentéséről

3/1975.(VIII.17.) KM-PM r. a könyvtári ál-
lomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állo-
mányból történő törlésről szóló szabályzat kiadásá-
ról

3/1977.(111.29.) KM r. a kulturális értékű
tárgyak külföldre viteléről és külföldi kiállításáról

5/1978.(XII.12.)KM r. a könyvtári rendszer
szervezetéről és működéséről

19/1981.(XII.8.) MM r. a könyvtárközi köl-
csönzésről

7/1985.(IV.26.)MM r. a könyvtári anyagok
bejelentéséről

17/1986.(VIII.20.)MM r. sajtótermékek köte-
les és tiszteletpéldányairól

9/1989.(IV.3O.) MM r. a művelődési intézmé-
nyek nevéről, elnevezéséről és névhasználatáról

30/1989.(XI.19.)MM r. az összevont művelő-
dési intézményekről

17/1990. (XII.20.) MKM r. a művelődési ága-
zati szakmunkásképzésről és munkaköri szakképzés-
ről (Kivonatos közlés)

2/1993 (I.30.)MKM r. az egyes kulturális kö-
zalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges
képesítési és egyéb feltételekről (Kivonatos közlés)

141/1958.(M.K.1O.) MM ut. a könyvtárügyi
szakfelügyeleti szabályzatról

156/1973(M.K.15.) MM ut. a közművelődési
könyvtárak és művelődési otthonok felügyeletéről.

E törvények, rendeletek mindenkor hatályos szö-
vegét az adatbázis képes kinyomtatni. Amennyiben
bármelyik szövegére szükségük van jelezzék és -
önköltséges alapon - postafordultával küldjük a jog-
szabályt.

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt kollégák figyelmét
a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM (a könyvtári állomány
ellenőrzéséről [leltározásáról] és a állományból tör-
ténő törlésről szóló) szabályzat rendelkezéseinek
következetes betartására.

Különösen az ún. "egyszemélyes" intézmények
esetében (pl. munkahelyváltoztatáskor) a könyvtári
ügymenet e részének elhanyagolása komoly anyagi
vonatkozású következményekkel járhat.

Változások: A Magyar Közlöny augusztus óta (a
89. szám megjelenéséig) egyetlen törvény módosítá-
sát közölte:

1994: LVIII tv. A felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX törvény módosításáról. (MK. 88. sz. I. köt.)
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HÍREK, ESEMÉNYEK

TISZAÖRS

Szakácsné Csurgó Erzsébet a tiszaörsi ÁMSZK
könyvtárosa könyvtár-informatikai szakon diplomát
szerzett az Esterházy Tanárképző Főiskolán az 1993-
94-es tanévben. Informatikából szerzett ismereteit
nemcsak a könyvtárban igyekszik hasznosítani, ha-
nem a településen működő Gazdaaszonyképző Sza-
kiskolában is, ahol közhasznú informatikát tanít.

TISZAFÜRED

1994. augusztus 30-ra virradó éjszaka ismeretlen
tettesek betörtek a városi könyvtár feldolgozó-
gondnoki irodahelyiségébe. Az elkövetők személyi
tulajdonú tárgyakat vittek el, a könyvtár gyűjte-
ményében, eszközeiben nem esett kár.

JÁSZBERÉNY

A Kölcsey-Alapítvány testvérkönyvtári programjá-
nak keretében a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium
20 ezer forint támogatást nyert.

KARCAG

A Városi Csokonai Könyvtár gyermekrészlegében
augusztustól új munkatárs dolgozik. Szilágyi Gyula
végzi a tartalmi munkát, aki pedagógus végzettségű,
földrajz-rajz szakos főiskolai diplomával rendelke-
zik.

Augusztusban könyvtárunkban töltötte nyári gya-
korlatát Kövér Éva, aki a hajdúböszörményi Óvókép-
ző Főiskola hallgatója.

Lengyelné Molnár Klára közelgő nyugdíjba vonu-
lása miatt a módszertanos munkatársaink között fel
kellett osztanunk az eddig általa gondozott könyvtá-
rakat. Csáti Petemé Törökszentmiklós, Karcag, Kun-
hegyes, Fegyvernek, Örményes, Tiszatenyő, Kengyel,
Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Kuncsorba, Tisza-
püspöki, Gregorné Földi Mária pedig Tiszafüred,
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras, Abádszalók,
Nagyiván, Tiszbura, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora
könyvtárainak életét kíséri figyelemmel a továbbiak-
ban.

Október 10-én 10.00 órai kezdettel "KÖNYVTÁ-
ROS A VÁLTOZÓ VILÁGBAN" címmel továbbképzést
szervezünk a megye könyvtárosai számára. Előadónk
Pappné dr. Angyal Ágnes (Debrecen) lesz. A prog-
ramról a meghívóban részletes tájékoztatást nyújtunk.

Felhívás

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
a székesfehérvári könyvtárral közösen összeállította
az 1994/95. tanévi Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Verseny pályatételei kidolgozását segítő iroda-
lomjegyzékeket.

Áz irodalomjegyzékek a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár olvasószolgálatán keresztül megrendelhe-
tők; másolási díj (8.-Ft/oldal) és postaköltség elle-
nében postafordultával elküldjük.

Az összeállított irodalomkutatások:

Magyar nyelv:
1. Nyelvi humor a magyar irodalomban Mikszáth-

től Esterházyig: 14 tétel, 2 p.
2. Környezetem nyelvi illemtana: 25 tétel, 2 p.
3. A magyar helyesírás logikája: 24 tétel, 3 p.

Magyar irodalom:
1. Imitáció és eredetiség Csokonai lírai műveiben:

25 tétel, 4 p.
2. Az ekloga mint sajátos társadalmi helyzetek

költői kifejezési módja: 21 tétel, 3 p.
3. Az emberiség-költemény a 19., századi európai

irodalomban (Goethe, Byron, Madách, Ibsen):
34 tétel, 3 p.

4. Az új magyar próza egy jellegzetes változata
(Mészöly Miklós vagy Hajnóczy Péter vagy
Grendel Lajos művei alapján): 187 tétel, 22 p.

Grendel Lajosról: 1-7. p.
Hajnóczy Péterről: 7-12. p.
Mészöly Miklósról: 12-22. p.

Földrajz:
1. Egy hazai kistáj komplex természetföldrajzi

vizsgálatai: 54 tétel, 4 p.
2. Hazánk külgazdasági kapcsolatrendszere

1960-tól napjainkig: 36 tétel, 5 p.
3. Vendégmunkások Európában: 39 tétel, 7 p.

Történelem:
1. A polgári alkotmányosság alapelvei Kossuth La-

jos forradalom előtti munkásságában: 10 tétel,
3p-

2. Ház és ember. Egy épület társadalomtörténete :
34 tétel, 3 p.

3. Az infrastruktúra változása lakóhelyemen a va-
sútépítéstől napjainkig: 49 tétel, 4 p.

Az irodalomkutatások a pályatétel kidolgozásá-
hoz szükséges általános irodalmat tartalmazzák, a
helyismereti vonatkozások összegyűjtése további ku-
tatómunkát igényel.
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MIRŐL ÍR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP
1994.8. szám

- (Központi) Szolgáltatások: ezúttal az OPKM kínála-
ta
- Töprengés a hálózati gondolatról és a hálózat szó
használatáról
- Gyorsfénykép: Székesfehérvár és a számítógépesítés
- Szeptember közepétől: Textlib-osztás
- CD-ROM-on a Magyar Nemzeti Bibliográfia
- Vándorgyűlési beszámolók
- A helytörténész könyvtárosok országos tanácskozá-
sáról
- Kik nyertek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán
-... és a Kölcsey Alapítvány pályázatán?
- Külhoni magyar könyvtárosok Békéscsabán - immár
másodszor

KÓNYV, KÖNYVTAR, KÖNYVTAROS
1994. augusztus

- Előzetes rendszerterv az Országos Szakirodalmi
Információs Rendszer megvalósítására
- Mader Béla: Felsőoktatási könyvtárak fejlesztése
projekt. Könyvtári automatizálás (elektronizációs)
alprojekt II.
- A Könyvtári és Informatikai Kamara közgyűlése
- Zalainé Kovács Éva: Beszámoló a Könyvtári és
Informatikai Kamara munkájáról 1993 és 1994 máju-
sa között
- Mikulás Gábor: Gondolatok az állományellenőrzés-
ről és a selejtezésről
- Hadrovics Gábor: A 4. prágai könyv- és könyvtári
kiállítás
- Dr. Kelemen Elemér: Közlemény az "1000 éves a
magyarországi iskola" alapítvány 1994. évi nyilvános
pályázatáról
- Papp István: Nyílt levél
- Kovács László: Fizikatanárként amerikai könyvtá-
rakban - A könyvtárosok dicsérete
- Suppné Tarnay Györgyi: Gyermekkönyvtáros kon-
ferencia Erdélyben
- Pogány György: Az Országos Széchényi Könyvtár
évkönyve
- írótalálkozó Faddon (-sál)
Dr. Ladányi Sándor: Benda Kálmán (1913-1994)
- Somkuti Gabriella: Kossuth Lajos könyvtára
- Dr. Móra László: Wartha Vince, a Műegyetem
Könyvtár megszervezője
- Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai-
hoz

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ
1994.2. szám

- Sonneved Péter: A tudományos célú köteles példá-
nyok szolgáltatását szabályozó törvény koncepciója
- Skaliczki Judit: Szubjektív számvetés a közművelő-
dési könyvtárak rendszerváltozás utáni helyzetéről
- Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ 1993. évi munkája
- Moldován István: Hálózati információforrások és
hatásuk a könyvtárakra
- Szanyi Tibor: Széljegyzetek az európai információs
kultúra magyarországi megjelenéséhez
- Nagy Attila: Egy tantárgyközi feladat: az olvasás.
(Töprengés és tudósítás a HUNRA 5. konferenciája
után)
- Eszenyi Miklós: Szex a könyvtárban - szexkönyvtár.
Válasz Kövendi Dénesnek
- Skaliczki Judit: Könyvtári szolgáltatás egy nem
megfelelően ellátott réteg számára: a siket és hallás-
sérült könyvtárhasználók. Szemle
- Pálvölgyi Mihály-Moson Péter: Franciaországi
könyvtárak és médiatárak. Egy tanulmányút tapaszta-
latai
- Billédi Ferencné: Mezőgazdasági információs
rendszer Hollandiában
- Nijboer, Jelke (Ford. Orbán Éva): A magyar-holland
könyvtári szimpózium előadásai 2. Az automatizált
könyvtári rendszerek piacának áttekintése
- Knul, Menno(ford.: Orbán Éva): Közhasznú infor-
mációszolgáltatás - kihívás a közművelődési könyv-
tárak számára.
- Rónai Tamás: Az amerikai és német tárgyszórend-
szerekről

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
1994. 7-8. szám (válogatás)

- Dömötör Lajosné: Állományfejlesztés a magyar
felsőoktatási könyvtárakban világbanki támogatás-
sal. Előkészületek
- Gomba Szabolcsné: A debreceni Universitas számí-
tógépes könyvtári rendszere
- Frank Róza: Az ALEPH integrált könyvtári rendszer
a BME Könyvtárában
- Mohor Jenő-Szelle Béla: ELMESCO. összefogás
három egyetem könyvtári információs rendszerének
megújításáért
- Cserey Lászlóné-Tapolcai Ágnes: Változó feladatok
az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtá-
rában
- Neuhauser, W.: Az új felsőoktatási törvény és hatása
az osztrák könyvtárügyre

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takács Béla

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

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban
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