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H I M N U S Z

minden időben

Véletlenül jutott eszembe Nagy László verseskötetének címe, éppen
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megfogalmazott gondolataim
összegzésére. Mert halljuk minden időben, legutóbb talán az új évet
köszöntő Göncz Árpád beszéde előtt.

Amikor Kölcsey Ferenc sok-sok hányattatás után kis időre ket-
tesben maradt nemzetével, 1823 januárjában, megírta a Himnuszt.

Egyéni sorsa és az idő parancsára. A nemzeti köz- és magánélet
parancsára. Nincsenek benne extravagáns képek, hiszen sokak ajká-
ra született, ahogy jó húsz évvel később Erkel Ferenc hatalmas
muzsikája is áldását adta erre.

Himnuszunk egy halk és megrázó ima, méltóságosan lassú és
végtelenül komoly, melyben múltról és jövőről - egy kicsi ország
létéről van szó!

Első bemutatása 1844. április 2-án a pesti Nemzeti Színházban
történt, ahol a színházi énekkar énekelte.

Első nyilvános népünnepélyen 1844. augusztus 10-én az Óbudai
Hajógyárban, a Széchenyi István grófról elnevezett gőzös vízrebo-
csátása alkalomból hangzott fel.

Első egyházi ünnepségen 1844. augusztus 15-én Rákos-mezején a
pesti polgári őrhad zászlószentelésén. 1848. augusztus 20-án a bu-
dai Mátyás-templomban először csendült fel hivatalos állami ün-
nepségen. A szabadságharc nagy napjaiban országszerte énekelték.
Annak bukása után a himnusz éneklését betiltották. Kezdetben a
magyar himnuszt templomokban csak egészen kivételes ünnepeken,
tedeumok, úrnapi körmenetek alkalmával hallhatták.

Egyetlen a nemzetek himnuszai között, melyet több mint száz
éven át nem iktattak hivatalosan himnusszá - nemzeti himnusszá
maga a nép tette! Hivatalos állami himnusszá avatása az 1990. évi
XLIV. törvény 758 §-a alapján történt.

Páskándi Géza egyik tanulmányában írja: egy himnusz szépsége
az adott nemzet esztétikai "belügyének" számít. így igaz. Hiszen
semmit nem ér, ha nem tudjuk, vagy legalább nem érezzük, hogy a
nemzeti himnusz a hosszú időn át összegyúródott, sok-sok etnikai
elemből kialakult nemzet szentesítő pecséttárának fontos eleme.

Függőpecsét, hordozható... Dallam és szövegcímre. Címerpajzs
hangokból és jelentésből.... Hangok zászlója ... magunk és orszá-
gunk énekelhető jogara.

És milyen furcsa: egy vers, egy dallam, s róla eszünkbe jut a
nemzetünk. Ha nemzet jut hamarabb eszünkbe - hallani véljük a
Himnuszt. Egy szerves, elválaszthatatlan egység, mely eggyéforrt ve-
lünk.

A Himnusz - születésnapja a Magyar Kultúra Napja - varázsából
mára sem veszített semmit. Szövege a magyar múlt minden dicsősé-
gét és keservét elmondja, dallamában pedig - úgy érezzük - mintha
mi jajonganánk világgá ezer év minden fájdalmát. Kiáltsunk hát a
kultúráért is!

Hegedűs Annamária
Mezőtúr
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A KÖNYVTÁROS MEGVÁLTOZOTT SZEREPE

(Elhangzott a 1994. október 10-én a Megyei Könyvtárban
megrendezett szakmai napon)

Jászkisér 6.200 lelkes település a Jászság szívé-
ben. A településen kb. 28.000 kötetet számláló
könyvtár működik, melynek évente átlagosan 1.100
beiratkozott olvasója van.

Intézményünkben jelenleg 2 szakalkalmazott dol-
gozik, mivel a könyvtárvezető ez évi nyugdíjba vonu-
lása után egy álláshelyet megszüntettek.

A könyvtárban azonos kölcsönzési időben, térben
részlegesen elkülönítve felnőtt- és gyermekrészleg
működik. Rendelkezünk még zenei részleggel és
olvasóteremmel.

A zenei részleg technikailag jól felszerelt. A tele-
pülésfejlesztési tervekben szereplő helyi rádió stúdi-
óját a jelenlegi eszközállományunkra építjük. A zenei
részlegben zenehallgatásra csütörtökönként nyílik
lehetőség, videovetítés péntek délutánonként van,
illetve a jelentkező csoportok igénye szerint.

A zenei részlegben az elmúlt évben 80 alkalom-
mal közel 2.200 látogató fordult meg. Levetítettünk
101 videokazettát, s lejátszottunk 20 hanglemezt és
22 db hangkazettát.

A helyi mozi bezárását követően a helyi óvodá-
soknak havi rendszerességgel vetítünk filmeket.

Kézikönyvtárunk jól felszerelt, nagy az igénybevé-
tele. Tájékoztató szolgálatunk az elmúlt évben 161
személy 316 kérdésére keresett és adott választ.
Megnövekedett a témakutatás iránti igény is. Azon-
ban a könyvek árának rohamos emelkedése miatt
egyre több alapvető kézikönyv beszerzésétől kell
eltekintenünk.

Sajnos sok a késedelmes olvasónk, s az évi 1.000
forintos postaköltségből nem tudunk elegendő fel-
szólítót küldeni. A Polgármesteri Hivatal kézbesítője
vitt szét több, mint száz felszólítót, de ennek nem sok
eredménye lett.

Évente csökken az általunk megrendelhető újsá-
gok, folyóiratok száma is. Az idén már csak 24 címet
tudtunk megrendelni.

A szép kivitelű és nagyon keresett gyermekköny-
vek ára igen magas s ezért nagy körültekintéssel
kölcsönözzük ezeket gyermekolvasóinknak. Könyv-
tárunkban 2 és fél éven keresztül alapfokú angol
nyelvoktatás folyt a helyi Népfőiskolai Egyesület
szervezésében. Sajnos a tandíjak megemelkedése
miatt a hallgatók lemorzsolódtak, s ez év májusában a
tanfolyam megszűnt.

Intézményünkben működik a jászkiséri Népfőis-
kolai Egyesület. Az elmúlt évben közéleti kurzust
tartottak két hétvégén, valamint egy tapasztalatcse-
rével egybekötött előadást.

Az Önkormányzati Akadémia keretében megis-
merkedtünk a helyi önkormányzat terveivel, gondjai-

val. A megyei településfejlesztési tervekről és az
EXPO-hoz való kapcsolódás lehetőségeiről váltottunk
szót Eszenyi Irén építész-főtanácsossal. Szó esett a fa-
lusi turizmus jelentőségéről, a helyi lehetőségekről.

Vendégünk volt Thomas Bernstein úr, a kecskemé-
ti Dán Kulturális Intézet vezetője, aki a dán és a
magyar demokráciát hasonlította össze, és kulturális
kapcsolatainkról, annak jövőjéről beszélt. Szót vál-
tottunk demokráciánk, helyi társadalmunk problémá-
iról dr. Kerékgyártó István szociológus irányításával.

Akurzus munkájában 20-an vettek részt.
Külföldi kapcsolataink is gyümölcsözőek. A svájci

Niederlenz település baráti köre közel száz német
nyelvű könyvvel ajándékozott meg bennünket, me-
lyeket a várható francia nyelvű könyvekkel együtt
idegennyelvi különgyűjteményben kívánunk elhe-
lyezni.

A svájciak által ígért számítógépet nem kapta meg
intézményünk, mert nem voltak biztosak benne, hogy
az ajándékozandó gép kielégíti igényeinket.

A Népfőiskolai Egyesület tagjainak segítségével
sok kézműves foglalkozást tartunk, főleg gyermekek
részére. Húsvétra tojást festünk, tojásfát és koszorút,
asztaldíszeket készítünk, nőnapra és anyák napjára
ajándékokat papírból, szárazvirágból, termésekből.
Karácsonyra fenyő- és asztaldíszeket, ajándékokat,
ajtó- és ablakdíszeket, adventi koszorút.

Terveink: szeretnénk beindítani a hangoskönyv
kölcsönzést, megalakítani a Könyvtári Baráti Kört és
szeretnénk beszerezni egy számítógépet és egy fény-
másoló berendezést.

Bízom benne, hogy az egyre nehezedő körülmé-
nyek ellenére munkánkat javítani tudjuk, s néhány
tervünk valóra válik.

Szakái Jánosné
Jászkisér

SZÉNA-TÉR - 1956

Ajándék kazetta könyvtáraknak

AMOVI Fórum Alapítvány jóvoltából
megyénk közművelődési könyvtárai is
ingyen juthatnak hozzá a "Széna tér -

1956" c. videokazettához. A kéréseket
beékezési sorrendben teljesítjük, az
igényt a Módszertani Osztályunknak

kell jelezni.
A filmről a "Könyvtári Levelező/Lap

1994.12. számában olvashatnak
részletesen.
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EGYESÜLETI HÍREK

Az MKE elnökségének tanácsadó testülete (Ta-
nács) január 12-én tartotta ez évi első ülését.

Az új elnökség eddig (nov. 24-től) végzett munká-
járól Ottovay László számolt be, aki az MKE új fő-
titkára a következő négy évben. Poprády Géza és
Kocsis István az alelnöki tisztséget tölti be.

Újdonság az egyesület életében, hogy 1995-től
főállású ügyvezető titkára van Hegyközi Ilona szemé-
lyében. (A KMK szakkönyvtárának munkatársa volt.)

A titkárság a Hold u. 6. sz. alá költözik. Megálla-
podás született az OSZK és a MKE között, amelyben
rögzítették pl. hogy az OSZK évi 6 alkalommal egye-
sületi tanácskozások, rendezvények céljára helyet
biztosít, bizonyos dokumentumok előállítását segíti
stb. (Az OSZK felajánlásai a testületi tagsági díj
természetbeni lerovását jelentik.)

A 25 fő szavazati joggal jelenlévő tanácstag meg-
választotta a Tanács új elnökét, Geller Ferencné dr-t,
aki a Hajdú-Bihar megyei Könyvtár igazgatóhelyette-
se.

Az elnökség január 26-án tartja következő ülését,
amelyen ez évi munkatervét készíti el.

Annyit már sejteni lehet, hogy dolgos év elé néz az
elnökség.

A Tanács javaslatai alapján szakmánk egyre csak
sokasodó problémáit sorba kell vennie.

1. Szakmai irányításunk minisztériumi szinten
alapvetően megváltozott.

- Megszűnt a könyvtári osztály
- A könyvtárügyet "felszeletelték".

Külön irányítás alá tartoznak az országos könyv-
tárak és a felsőoktatás könyvtárai, az iskolai
könyvtárak,
a lakóhelyi-közművelődési könyvtárak
(megyei, városi, községi).

Ez utóbbi - vagyis mi - a közművelődési főosztály-
hoz, a könyvkiadással, művelődési házakkal stb.
együtt.
A miniszter, a minisztérium nem tárgyalt e kér-
désben a szakmával.

A Tanács úgy ítéli meg, hogy az előállt helyzetet
elemezni kell, majd összevetni a szakma jövőt illető
elképzeléseivel. Mint tudjuk, ez az elképzelés az
integráció, az együttműködés felé mutat, a miniszté-
riumi átszervezés pedig az első benyomások alapján
ezzel éppen ellentétes tendenciát tükröz.

Egyetértés volt abban, hogy a minisztériumi dön-
téseket - természetesen azokat, amelyek szakmánkat
érintik - minősíteni kell.

Változások készülnek az OSZK KMK berkeiben is.
Többféle vélemény és elképzelés létezik. Egy javaslat
mindannyiunk előtt ismert lehet, a Horváth Tibor
elnök és Bényei Miklós, Berke Barnabásné, Fülöp
Géza, Mader Béla, Surján Miklós, Zsidai József bi-
zottsági tagok által készített vizsgálat anyagából.
(Megjelent a 3K decemberi számában.)

Az egyesületnek, az elnökségnek véleményt kell
nyilvánítania, javaslatot tenni ebben a témában.

Ismét veszélyben van szaklapunk a Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros. Gazdasági nehézségek miatt karcsú-
sító intézkedésekre került sor. Meg kellett válni a
főszerkesztőtől, Bereczky Lászlótól. Egyetlen főállá-
sú munkatárs maradt, Vajda Kornél.

Emelni kellett a lap árát, terjedelmét pedig 72
oldalról, 62-re csökkentei. 1500 előfizető kellene
ahhoz, hogy a megszerezhető alapítványi támogatás-
sal együtt a lap megjelenhessen.

Kérdés: kell ez a folyóirat a könyvtárosoknak? A
válasz akkor lenne igen, ha megrendelnék. Ezt ren-
delik meg, vagy inkább az olvasó által keresett la-
pot?

E nagy-nagy bizonytalanságban van egy biztos
tényező: az olvasó nyitáskor megjelenik.

A könyvtárosnak a szakmát érintő kérdésekről tá-
jékozódni muszáj.

Csáti Péterné
VFMK

Továbbtanulási lehetőségek könyvtár sza-
kon az 1995-ös évben

ELTE BölcsészettudományiKar(Budapest)- könyv-
tár szak - nappali: 10 fő

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombat-
hely)- könyvtár szak - nappali 60 fő
újabb diploma megszerzésére irányuló képzés levele-
ző tagozaton - könyvtár szak 24 fő

Bessenyi György Tanárképző Fóiskoia (Nyíregyháza)
- könyvtár szak - levelező 30 fő
- könyvtár-biológia - nappali 6 fő

- idegen nyelv 12 fő
- kémia 6 fő
- magyar 12 fő
- számítástechnika 6 fő
- történelem 12 fő

újabb diploma megszerzésére irányuló képzés levele-
ző tagozaton - könyvtár 12 fő

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger) -
könyvtár szak - levelező 36 fő

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar (Budapest) -
könyvtár-angol - nappali 15 fő

- magyar 32 fő
újabb diploma megszerzésére irányuló képzés esti
tagozaton - könyvtár szak 32 fő

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged) -
könyvtár szak - levelező 30 fő

- magyar - nappali 12 fő
- történelem 12 fő

újabb diploma megszerzésére irányuló képzés -
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könyvtár - levelező 12 fő

Eötvös József Tanítóképző Főiskola (Baja) - könyv-
tár-ált.isk. tanító - nappali 15 fő

könyvtár - levelező 45 fő

Jászberényi Tanítóképző Főiskola - könyvtár-ált.isk.
tanító - nappali 25 fő

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
(Debrecen)- könyvtár-ált.isk.tanító nappali 35 fő

(Megj.: a felvételi keretszámba az ált.isk. tanító-
kommunikáció szakra jelentkezők is beleértendők.)

A felsőoktatási intézményekbe felvételi kéreíem
1995. március l-ig adhatók be. A további szakpárosí-
tásokról, a jelentkezés módjáról további információk
a "Felsőoktatási felvételi tájékoztató"-ban találhatók.

Előzetes információink szerint a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképző Főiskola egyéves, kö-
zépfokú végzettséget biztosító könyvtáros-
asszisztens képzés indítását tervezi. Jók a kilátások
arra, hogy az egyik tanfolyam színhelye Szolnok
legyen, ezért kérjük azokat a kollégáinkat, akik sze-
retnének ilyen végzettséget szerezni, előzetesen je-
lezzék ezt a szándékukat, hogy a kurzus indítása, a
jelentkezők toborzása eredményes lehessen.

AZ AMK-K MŰKÖDÉSÉNEK JOGI HÁTTERÉRŐL

A debreceni ÁMK összejövetel kapcsán merült fel,
hogy át kellene tekinteni a 30/1989. MM. rendelet
szövegét és meg kellene vizsgálni, miként érvénye-
sülnek e jogszabály egyes rendelkezései. Erre^annál
is inkább szükség lehet, mert az adatbázisunkból
nyert 1994. október l-jén hatályos jogszöveg azt mu-
tatta, az eltelt idő (és a jogalkotó) eléggé meggyom-
lálta az eredeti szöveget.

Törölték az "Általános rendelkezések" amúgy is
egyetlen paragrafusát (1. §) és a "Közös rendelkezé-
sek" fejezetből a 2. § (1), (4) bekezdését, valamint a
3. § (1) bekezdésének a.) pontját.

A jogszabály mindenekelőtt leszögezi, hogy az
összevonásokról hozott döntés előtt a dolgozók kö-
zösségét véleményezési jog illeti meg. Az összevont
intézmény gazdálkodási és bérgazdálkodási szem-
pontból csak önálló költségvetési szerv lehet, de ez
nem sértheti az egyes feladatokat ellátó szervezeti
egységek működéséhez szükséges feltételeket. Ilyen
intézmény vezetésére igazgatói megbízást az kaphat,
aki az összevont intézménnyel határozatlan időre
szóló munkaviszonyban áll (ül. ilyet létesít). A pályá-
zat benyújtásakor a nevelőtestületet megillető egyet-
értési jogot az összevont intézmény alapfeladatának
ellátásával összefüggő munkakörökben foglalkozta-
tottak értekezlete (szakalkalmazotti értekezlet) gya-
korolja. A pályázat elbírálásába be kell vonni az
intézményben működő szakszervezeti szervet is.

Az általános művelődési központról szóló ren-
delkezéseket több alfejezetbe rendezi a jogszabály.
"Az általános művelődési központ működése" c.
részből hatálytalanították a 4. és 7. §-t, és a 8. §
(l)bekezdését. Kötelezi viszont az 5. § az ÁMK-t arra,
hogy az intézményegységek együttműködését, tevé-
kenységük összehangolását biztosítandó szervezeti
és működési szabályzatot, kollektív szerződést, va-
lamint munka- és feladattervet készítsen. Az SZMSZ-
ben meg kell határozni a vezetés szerkezetét, a veze-
tők közötti munkamegosztást, az egyes intéz-
ményegységek vezetésben való részvételre jogosult
közösségek és a szakszervezet által az igazgatóta-
nácsba választható képviselők számát, a szakalkal-

mazotti munkaköröket (azokat, melyek összefügge-
nek az intézmény alapfeladatának ellátásával), a
részegységek együttműködésének szabályait, a dön-
tési, egyetértési, véleményezési és javaslattevő jogkö-
rök gyakorlásának módját, a létesítmények használa-
tának rendjét, az igazgatótanács létrehozásának és
működésének szabályait.

A szakalkalmazotti értekezlet jogosult dönteni a
SZMSZ, a munka- és feladatterv elfogadásáról, az
intézmény munkáját összefoglalóan elemző értékelé-
sek, beszámolók elfogadásáról és a gazdasági szer-
vezetekkel, állami költségvetési szervekkel, társa-
dalmi szervezetekkel, állampolgári közösségekkel
való kapcsolattartás elveinek meghatározásáról.

Az igazgató feladata a munka tervezése, szervezé-
se, ellenőrzése, az igazgatótanács vezetése, az ott ho-
zandó döntések előkészítése, a végrehajtás megszer-
vezése és ellenőrzése.

"Az igazgatótanács" fejezetből csak a 9. § (2) bek.
b.) pontját helyezték hatályon kívül. Érvényes az,
hogy az igazgatótanács az AMK igazgatójából, az
intézményegységek vezetőiből, a szakszervezet mun-
kahelyi szervének képviselőiből, valamint az intéz-
ményegységekben működő, a vezetésben való részvé-
telre jogosult közösségek választott képviselőiből áll.

Ez a tanács dönthet a vezetői pályázat kiírásáról,
az egyes intézményegységek feladatainak összehan-
golásáról, s mindarról, amit az SZMSZ hatáskörébe
utal. Véleményezheti a dolgozók erkölcsi és anyagi
elismerését, a fejlesztési, beruházási és felújítási ter-
veket. Javaslatot minden előbbieken túli kérdésben
tehet. Feladata még az összdolgozói értekezlet mun-
kájának előkészítése.

A jogszabály további része - egyelőre - érintetlen.
"Az intézményegységek vezetői" fejezet szerint tehát
változatlanul az kaphat ilyen megbízást, aki az "in-
tézményegység alaptevékenységének megfelelő mű-
velődési intézmény tekintetében a vezetői megbízás-
hoz szükséges képesítési előírásban meghatározott
feltételeknek megfelel", az intézménnyel határozat-
lan idejű munkaviszonyban áll (ül. ilyet létesít). Ez a
megbízás is öt évre adható, s több alkalommal is
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meghosszabbítható. Megbízásához az igazgatótanács
tagjai kétharmadának igenlő szavazata szükséges.

"A dolgozó" fejezet a munkakörében több külön-
böző művelődési intézmény feladatkörébe tartozó
tevékenységet ellátó munkavállalók helyzetét kívánja
rendezni. Rájuk annak a művelődési intézménynek a
rendelkezéseit kell alkalmazni, amelynek feladatai
ellátására a törvényes munkaidő nagyobb hányadát
fordítják. Ha ez 50-50 %, akkor a munkaszerződés
megkötésekor erről külön meg kell állapodni.

A "Záró rendelkezések" - amellett, hogy itt ren-
delkeztek az SZMSZ-ek 1990. július 31-ig kötelező
elkészítéséről, ül. felülvizsgálatáról - két, különösen
fontos szabályt rögzítenek. A 13. § (1) szerint: "A
közös igazgatású művelődési intézmény működésé-

vel kapcsolatos saját rendelkezéseket - a jogszabá-
lyok keretei között, a szakszervezetek, a dolgozók és
a vezetésben való részvételre jogosult más közössé-
gek egyetértési, véleményezési jogának megtartásá-
val - a létesítő állapítja meg", valamint: "(2) Művelő-
dési intézmény nem művelődési ágazatba tartozó
intézménnyel is működhet szervezetileg összevonva."

A megfelelő jogérvényesítési lehetőségek megke-
resése, a jogszerű működés feltételeinek biztosítása
érdekében minden érintettnek a rá vonatkozó törvé-
nyek alapos megismerését ajánlhatom. Többeket
érintő probléma esetén a vitatott kérdésekre lapunk-
ban - esetleg szakértők bevonásával - szívesen vissza-
térünk.

T.B.
VFMK

H Í R E K

Mezőtúr

Karácsonyköszöntő ünnepségre vártuk vendége-
inket 1994. december 16-án este. Mindazokat meg-
hívtuk erre a baráti együttlétre, akik az év folyamán a
legkülönfélébb módon segítették a mezőtúri kulturá-
lis életet. Nagy örömünkre szolgált, hogy a közössé-
gek vezetői, a képviselő-testület régi és új tagjai, a
társintézmények (óvodák, iskolák, sportlétesítmé-
nyek) képviselői, a helyi újság szerkesztőbizottságá-
nak tagjai, a mecénások és intézményünk munkatár-
sai megtöltötték a 150 fős pódiumtermet. A szeretet
jegyében szerveződött találkozó lehetőséget adott
arra, hogy egy-egy pici kerámia csengettyűvel és egy
óriási csokor muzsikával kifejezhessük köszönetün-
ket a kultúra barátainak.

Az ünnepség elsődleges küldetésén túl arra is
alkalmat kínált, hogy Kodály Zoltán emlékét is fel-
idézzük, hiszen 1882-ben ezen a napon született.

Törökszentmiklós

Könyvtáros- vetélkedő gyermekeknek

A törökszentmiklósi városi könyvtár az elmúlt év
végén 5. és 6. osztályos gyermekek részére vetélke-
dőt hirdetett az alábbi témakörökből: könyv, könyv-
tárhasználat, irodalom és helyismeret. A felhíváshoz
két város, Karcag és Túrkeve csatlakozott. A helyi
döntőre január 19-én kerül sor a túrkevei városi
könyvtárban. Ezen iskolánként a legtöbb pontot elért
hat tanuló vehet részt. A városban összesen 18 ver-
senyző méri össze tudását a jelzett napon. Az első
három helyezést elért csapat versenyzői vetélkednek
majd január 28-án 10 órától a törökszentmiklósi vá-
rosi könyvtárban rendezendő területi döntőn. Túr-
keve önkormányzata támogatta a vetélkedőt, hiszen
az elődöntő díjait biztosította, és a területi döntőn
legjobb helyezést elérő csapatnak különdíjat biztosít.

A könyvtárosok szeretnék évenkénti hagyománnyá
tenni a versenyt, ezért az idén Karcag, 1996-ban pe-
dig Túrkeve Lesz a házigazdája a gyermekek részére
meghirdetett könyvtáros-vetélkedőnek.

(Új Néplap, 1995. 01.11.)

Újszá sz

Hagyomány már könyvtárunkban, hogy év végén
gazdagabb programmal várjuk gyermek olvasóinkat.
Erre az időre esik az általános iskola névadójáról
elnevezett Vörösmarty-hét is.

Rajzversenyt hirdettünk - Milyennek látod lakó-
helyed? - címmel. Sok érdekes, a felnőttek számára is
tanulságos rajz mellett makett is érkezett a könyvtár-
ba felhívásunkra. A kiemelkedő rajzok készítőit
könyvvel jutalmaztuk.

A helyismereti - vetélkedőre az alsótagozatosak-
nak írásbeli feladatokkal segítettük a felkészülését. A
különböző forrásművekből összegyűjtöttük a közsé-
günkre vonatkozó információkat. Sokszorosítva a
gyerekek megkapták ezt az anyagot is. A döntőn
három fős csapatok versengtek osztályonként, külön
az alsósok, külön a felsőtagozatosak. Alapos felké-
szülésről tettek tanúságot a résztvevők.

Szerveztünk még mese-, vers- és prózamondó
versenyt, kategóriánként és korosztályonként külön
értékelve a gyerekek felkészülését.

Nem minden programot tudtunk a könyvtárban
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megrendezni, ugyanis igen szűkös az olvasótermünk
befogadó képessége. De volt olyan is, például a
versmondó verseny, ami párhuzamosan zajlott az
olvasóteremben és a gyermekkönyvtárban - a két
helyiség egybe nyílik -.

A zsűri tagjainak kiválasztása, a sűrű iskolai prog-
ramok mellett, komoly fejtörést okozott. Ügyelnünk
kellett arra is, hogy a kölcsönzést ne nagyon zavarják
meg ezek a programok. Lehet, hogy ez nem is mindig
sikerült. Mindezeket és a több éves tapasztalatot
figyelembe véve sikeresek ezek a rendezvényeink.

December elején könyv- és játékbörzét hirdettünk,
amelynek helyszíne a művelődési ház egyik terme
volt. Ezt a programunkat szeretnénk évenként meg-
ismételni.

jellembábok - a banya, a királyfi, Csipkerózsika, a
tündérek -, a zenei bejátszások, a tapsból és a hangos
tetszésnyilvánításból ítélve, jó szórakozást nyújtottak
a jelenlévőknek. A következő előadás decemberben,
Szutyejev Fenyőfa című mesefeldolgozása volt. Ezt az
előadást 110 gyerek nézte meg.

A szünet előtti utolsó nap tanítás nélkül, a játék és
a sportolás jegyében zajlott. Az iskolarádión keresz-
tül különböző, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsoló-
dó feladatokat kaptak a felsőtagozatos tanulók. Ezek,
valamint a zenei anyag összeállításával vettünk részt
ezen a programon.

A 4H mozgalmon belül 1993 óta bábszakkör mű-
ködik a könyvtárban, Nemes Zsuzsanna könyvtáros
vezetésével.

A szakkör célja a bábkészítés technikáinak elsajá-
títása, mesék, bábdarabok bemutatása. A húszon felüli
taglétszám csökkent, de akik maradtak, rendszere-
sen járnak a heti egy alkalommal megrendezett pró-
bákra.

Novemberben Grimm ismert meséjét a Csipkeró-
zsikát mutatták be az 1-2. osztályosokkal zsúfolásig
megtelt könyvtárban. A több, mint 20 díszesen felöl-
töztetett báb, a négyféle díszlet nemcsak a gyerekek
műve, besegített a csoport vezetője is. A színes, tarka

A könyvtári rendezvények arra is jók voltak, hogy
sikerélményhez juttattak bennünket, felejtetve - ha rö-
vid időre is - anyagi nehézségeinket, az egyre csök-
kenő könywásárlási keret okozta problémáinkat.

Ebben az évben gondjaink, úgy tűnik, csak halmo-
zódni fognak, és a megoldás keresése a mi fele-
lősségünk is.

Barta Imréné
könyvtárvezető

RÓLUNK ÍRTAK

Kunhegyes

Több, mint könyvtár

A Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárnak mintegy
1450 beiratkozott olvasója van. Sajnos a kötetgyara-
pítás körülményes, hiszen erre a célra kevés a pénz,
és ezzel szemben egyre drágábbak a könyvek. Az itt
tevékenykedők a könyvtárak korábbi, hagyományos
szolgáltatásain kívül másféle programokkal is ked-
veskednek, így különböző kiscsoportokat alakítot-
tak. Példának okáért az egyik a Ki mit gyűjt? klub:
ide felnőttek éppúgy járnak, akár az iskolások.

Mára már közel harminc ember igazolja létjogo-
sultságukat, hiszen képeslapokat, bélyegeket, régi
pénzeket, érméket, cserépedényeket, szentképeket
vagy éppen szappanokat gyűjtenek, cserélnek egy-
mással. Kívülük két gyermekcsoport is verbuválódott.
Az egyik a Kisbagoly rejtvényfejtők nevet viseli, és az
ide járók tíz-tizenegy évesek. Nem csak fejtik, de
készítik is a rejtvényeket, miközben remekül szóra-
koznak, uram bocsánat, tanulnak is.

Szólni kell a Kíváncsi Fáncsiakról is. Ők már ko-
moly korba jutottak, a nyolc évet is meghaladták.

Összejöveteleik során főleg meséket dolgoznak fel,
de gyűjtenek is, meg mesélnek, sőt bábokkal megele-
venítik a történteket. Olyannyira, hogy a bábukat
önmaguk készítik, ily módon nem csak a szellemü-
ket, de a kézügyességüket is gyarapítják.

(Új Néplap, 1995.01.04.)

Zagyvarékas

"Okos"géppel az olvasókért

Avagy: a könyvtárra igény van, pénz nincs

A zagyvarékasi könyvtárnak december végén 765
beiratkozott olvasója volt; 292-en 14 év alattiak, 473-
an pedig 14 éven felüliek.

Mint azt Kovács Zsuzsannától, a könyvtár vezető-
jétől és Szaszkóné Borsányi Annától megtudtuk, leg-
inkább a tanuláshoz szükséges könyveket keresik, de
nagy az igény - a település jellegéből adódóan - a
kiskertekről, kerti munkákról szóló könyvekre, a
gyerekkönyvekre és sokkal több újságra lenne szük-
ség.
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S ha már az újságoknál tartunk: szórakoztató la-
pokra nincs elég pénz, van viszont védegylet. S

vannak olyan védegyleti tagok, akik a saját maguk
számára megvásárolt vagy előfizetett újságot beviszik
a könyvtárba. így olvashatja mindenki például a La-

káskultúrát, a Jászkunságot, a Mesterdetektívet, a
Zsarut. De például a Magyar Közlönyre sincs pénz; a

kiadványt a helyi vállalkozók fizették elő tavaly a
védegylet számára.

Videoklub is működik - ezt is az olvasók tartják
fönn, maguknak.

A fentebb elmondottakból világosan kitűnik, hogy
a település igényli a könyvtárat, annak szolgáltatá-
sait, s ha kell, áldozni is tud érte. A példás összefogás
mellett még egy ok miatt lehet "híres" - bár talán nem
ez a legmegfelelőbb kifejezés - a könyvtár. Nevezete-
sen: nem sok kistelepülés dicsekedhet egy közel 200
ezer forint értékű fénymásolóval.

Mint a két könyvtáros elmondta: két évvel ezelőtt
két pályázaton összesen 130 ezer forintot nyertek el.
Eleinte úgy voltak vele: mindegy, milyen a gép, csak
másoljon. De a pályázatok sikerén felbuzdulva "oko-

sabb" gépet kerestek. Az okosabb fénymásoló viszont
sokkal drágább. így aztán elindultak a helyi gazdál-
kodó szervekhez, kisvállalkozókhoz, hogy megsze-
rezzék a hiányzó pénzt. A baromfi-feldolgozótól és
az önkormányzattól 20-20 ezret, a takarékszövetke-
zettől 10 ezret kaptak, a maradék összeget pedig 23
kisvállalkozó adta össze.

Ősszel nyertek el 30 ezer forintot helyismereti
gyűjteményük bővítésére. Az utóbbi három év alatt
478 ezer forintot szereztek éves, 1,5 milliós költség-
vetésükönfelül.

A könyvtárban működik a már említett videoklub,
de a helyi újság szerkesztősége is. Gyermekfoglalko-
zásokat is gyakran tartanak, de mint minden, ez is a
pénz kérdése. Akkor tudjuk csinálni, ha van pénzünk
pályázatból - mondják. - Most csak beadott pályáza-
tunk van, pénzünk nincs.

Pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy kell a pénz,
hogy van igény, mint az, hogy gyakrabban és több
időt töltenek az emberek a könyvtárban.

(Új Néplap, 1995. 01. 19.)

PÁLYÁZAT

Az 1993. évi XXVIII. törvény és a 21/1993. (VII.
2.) PM rendelet alapján

az Országos Játék Tanács
pályázatot hirdet az

Országos Játék Alapból

egészségügyi, ifjúsági, szociális, kulturális, oktatási
területeken bel- és külföldi természetes és jogi sze-
mélyek számára olyan közérdeket szolgáló, konkrét
célok megvalósítására, amelyek elsősorban nem mű-
ködési, beruházási költségek fedezésére, állami fel-
adatok finanszírozására, nyereségorientált vállalko-
zásokra, könyvek, folyóiratok kiadására vonatkoz-
nak.

Közvetlen pártpolitikai célok megvalósítását szolgá-
lópályázatokra azAJap nem nyújt támogatást.

A pályázat folyamatos, a pályázatok a beérkezés
sorrendjében, negyedévente kerülnek elbírálásra.
Az 1995-ben beérkezett pályázatok első elbírálásra
június hónapban kerül sor az Alap feltöltődésének
figyelembevételével.

A pályázatot az Országos Játék Alap Kezelő
Szervezetnél (1051 Budapest, Sas u. 23.; te-
lefon: 131-8387) igényelhető formanyomtatvá-
nyonlehet benyújtani.

A nyomtatványhoz mellékelni kell a pályázati díj
befizetését igazoló csekk másolatát.

Országos Játék Tanács
(Sansz, 1995. l.szám)

JOGI KÉRDÉSEK

A HVG különszámában olvashattuk az alábbi, a
könyvtárak helyzetéről szóló írást:

"1995-től a könyvtárak választhatnak, akarnak-e
áfát fizetni. A könyvtári szolgáltatás főszabályként
továbbra is tárgyi adómentes tevékenység, így sem-
milyen beszerzésük áfa-költsége nem igényelhető
vissza, viszont az olvasójegy alapján megállapítható
könyvtári bevétel után sem kell áfát fizetni. Ezentúl
azonban a könyvtár választhatja azt is, hogy az olva-
sóktól beszedett díj után 12 százalékos áfát fizet,
viszont levonja, majd pedig - az általános szabályok
szerint - visszaigényli a könyvbeszerzések során kifi-
zetett áfát. A könyvtáraknak január 31-ig kell válasz-
tásukról az illetékes adóhatóságot értesíteniük. Dön-
tésükkor azonban mérlegeljék, hogy megéri-e nekik
lemondani a tárgyi adómentességről. Ha ugyanis
egyszer már választottak, két évig nem változtathat-
ják meg adózási szisztémájukat, s ha nem "tárgyi
mentesek", rájuk is vonatkozik az a szabály, hogy
amíg nem érik el az 1 millió forint áfa-köteles árbe-
vételt, a beszerzésekre jutó áfa-levonásokat csak
göngyölíthetik és levonhatják az olvasójegyekre jutó
adóból.

A jogszabályon alapuló kötelespéldány-átadás
1995. január l-jétől nem adóztatható."

(A HVG különszáma 1994. december.)

Az írásban felvetődött kérdésekről a városi és
nagyközségi könyvtárosok részére január 18-án tar-
tottunk egy továbbképzést, ahol szakértő értelmezte a
változások hatásait, következményeit, intézményeink
ezekből adódó feladatait.

Jogi kérdésekben (is) minden intézményvezető-
nek saját felelőssége a döntéshozatal, itt csupán né-
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hány jogszabályhelyre hívhatjuk fel az érintettek fi-
gyelmét:

Az 1992. évi LXXIV. (többször módosított) tör-
vény szerint:

"3O.§ (1) Mentesek az adó alól - a (3) bekez-
désében meghatározott eltéréssel - a 2. számú
mellékletben felsorolt termékértékesítések és szol-
gáltatásnyújtások (...)

(3) Az adóalany (...)
b) Könyvtári szolgáltatás (SZJ 1931) nyújtása te-

kintetében választhatja az adófizetési kötelezettséget
is. Ha azonban élt a választás jogával, attól a válasz-
tást követő második adóév végéig nem térhet el."

(Ezzel kapcsolatban azonban mégegyszer i-
dézném a HVG-cikk szövegéből, hogy: [ha egyszer
kiléptek a tárgyi adó mentes körből, akkor] "... rájuk
is vonatkozik az a szabály, hogy amíg nem érik el az
1 millió forint áfa-köteles árbevételt, a beszerzésekre
jutó áfa-levonásokat csak göngyölíthetik és levonhat-
ják az olvasójegyekre jutó adóból.")

A fenti jogszabály 2. sz. melléklete szerint:
"A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértéke-

sítések és szolgáltatásnyújtások köre (...)
27. könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturá-

lis szolgáltatás (SZJ 193), kivéve állat- és növényker-
teket, védett természeti értékek bemutatását (SZJ
1934)."

A "Szolgáltatások jegyzéke (SZJ)" szerint:

"193
1931 Könyvtári szolgáltatás (9231)

A könyvtári dokumentációs és információs
tevékenység könyvekről, újságokról, folyó-
iratokról és más rendszeres kiadványok-
ról, kép és hanganyagokról. Könyvtári
anyagokból általános és szakanyagok gyűj-
tése, feltárása (katalogizálás), kölcsönzés
(belföldi, külföldi), olvasószolgálat,
visszakeresés az információs igények ki-
elégítése érdekében.
Kivétel: az elkülönült, önálló szolgáltatá-
sok, pl. másolás, sokszorosítás (144990),
kiadvány, katalógus (1TJ, illetve 04),
adatbázis szolgáltatás(12).

Ervin Könyvtár hálózatában

- Alföldi Dán Gabriella-Simon András-Tóth Ferenc:

Oracle Libraries - BKE verzió

- Surján Miklós: "A történet Svájcban kezdődött"

- Dr. Somkuti Gabriella: Érdekes irat-hagyaték került
a Széchényi Könyvtárba

- Horváth Tibor: Vadász Vilma (1914-1994)

- Nagy Attila: "Mindkét hazából kiárvulva..."? Kár-
pátaljai és vajdasági magyar középiskolások olva-
sáskultúrájáról

- Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai-
hoz

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP
(1994/12. sz.)

- "A könyvtár szociális funkciója az, hogy működik..."

- A könyvtárosképzési konferencia ajánlásai

- Beszélgetés egy tündérrel

- Gyorsfénykép a miskolci könyvtárak számítógépesí-

téséről - nyolc feltétellel

- Taccsvonalról - KÖSZ!

- Előzetes a második budapesti nemzetközi könyv-

fesztiválról

- Új, történeti rovatunk első írása: szócikk a VPK-ról

- Jogi tanácsadónk a közalkalmazotti jogviszonyhoz
méltatlan magatartásról

- Olvasóköri újév-köszöntő

MIRŐL ÍR?

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
(1994. december)

- Jelentés a KMK felülvizsgálatáról

- 90 éves a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

- Demszky Gábor: Tisztelt Ünneplő Közönség!

- Karbach Erika: Időszerűtlen gondolatok az orszá-
gos szociológiai szakkönyvtárról

- Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának
Körlevele

- Barczi Zsuzsa: Könyvtárhasználat a Fővárosi Szabó

KAPTÁR

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

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

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban


