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EGY ÉV A STATISZTIKA TÜKRÉBEN

A január hónap minden közkönyvtár életében - az új évre való
felkészülés mellett - a mérlegkészítés, a történtek átgondolásá-
nak időszaka is. Ennek egyik eszköze a statisztikai adatok ta-
nulmányozása, mert bár igyekszünk mennyiségi szemléletünktől
elszakadni, valamilyen formában csak összegzik munkánkat
forgalmi adataink, további lehetőségeinket, állományunk állapo-
tát beszerzési mutatóink, az olvasók érdeklődésének változásait
kölcsönzési adataink.

A megyei könyvtár módszertani osztálya ebben az időszakban
az adatok bűvöletében él. Statisztikai adatlapokat kér és dolgoz
fel, előkészíti a megyei statisztika kiadását, s jelenti mutatóinkat
minisztériumunknak az országos kiadvány megszületéséhez. Míg
az összesítések elkészülnek, saját számadatainkat tárnám a megye
könyvtárosai elé, hisz legnagyobb forgalmú könyvtár lévén, a
tendenciák talán itt rajzolódnak ki a legmarkánsabban.

Felnőtt olvasószolgálatunk adatai szerint a könyvtárhasználók
száma nagy ütemben növekedett. Beiratkozott olvasóink száma
(6.502) 14, látogatóinké 17 (29.061), kölcsönzőinké (24.053)
15 %-kal haladta meg az előző évit, a kölcsönzött kötetek száma
24 %-kal nőtt (115.811). Még markánsabb olvasótermi látoga-
tóink számának növekedése, itt az adatok 28 %-os emelkedést
mutatnak, ami 16.219 látogatást jelent. A kézbe vett könyvek
száma 11 %-kal, a folyóiratoké 23 %-kal, a helyismereti doku-
mentumoké 16 %-kal emelkedett.

Nem nehéz ennek okai között az információforrások árának
emelkedését meglátni, de jelezni kell azt is, hogy az év folyamán
megfelelő szinten tudtuk tartani folyóirat-előfizetéseinket, s az
előző évihez képest 9,6 %-kal növelni tudtuk a beszerzett
könyvek számát. Ez azonban 22,8 %-os ráfordításnövelést köve-
telt, ami bizonyára nehezen lesz tartható az ez évi előrejelzések
alapján. Adataink felhőtlen örömre azért sem adhatnak okot,
mert körülményeink nem változtak, a részleg "áteresztő képessé-
gének" határait feszegeti, az időszakonkénti zsúfoltság csökkenti
a szolgáltatások minőségét, s ez egyre gyakrabban találkozik
olvasói türelmetlenséggel is. A hosszú évek óta változatlan kö-
rülmények között dolgozó kollégáink is egyre nehezebben vise-
lik az áldatlan állapotokat. Szakmai munkájuk ennek következ-
tében összmunkaidejük egyre kisebb részét töltheti csak ki. E te-
rületen a változás mind sürgetőbb, hisz hatókörünk további bőví-
téséről nem mondhatunk le.

Meg kell jegyeznünk, hogy évek óta töretlenül növekszik az
intézmény könyvtárközi forgalma is. 1994-ben 1.541 kérést
bonyolítottunk, s az adatok alakulása érdekes fordulatot vett.
1989-től vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az általunk adott
könyvek részaránya folyamatosan csökkent (1989: 80,3 %, 1993;
68,0 %), s most ez a tendencia megfordult. A kéréseknél 1.173
esetben szolgáltatók voltunk, s csak 368 esetben tudtuk (kény-
szerültünk?) igénybe venni más könyvtárak szolgáltatását.

Szerencsésebb körülmények között dolgozhatnak gyermek-
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könyvtáros kollégáink. Részlegük adatai szintén növekedést mutatnak, melyet különösen értékessé tesz az, hogy
Szolnok város általános iskolába járóinak száma évről évre csökken (1993: 8.185, 1992: 8.650 ... 1989:
10.012). Itt a beiratkozottak száma (2.242) 5, a látogatóké (15.380) 2, a kölcsönzőké (9.954) szintén 5, a
kölcsönzött köteteké (43.039) 9 %-os emelkedést mutat. Ehhez 26 %-kal több könyvet szereztünk be 80 %-os
(!) keretnövekedés mellett. Ez azt jelenti, hogy míg 1993-ban egy könyv átlagára 297,40 volt, ez 1994-re 423,80
Ft-ra emelkedett. Csak remélni lehet, hogy a gyűjtemény színvonala nem fog meredek ütemben romlani.

Hang- és videotárunkban a beiratkozottak (1.177) 9 és a látogatók (14.503) 3 %-os emelkedése mellett az
olvasói igények radikális megváltozását figyelhetjük meg. Az előző évi adatokhoz képest 83, 3 %-ra csökkent a
videokazettát kölcsönzők száma, 86, 9 %-ra a hangkazettát kérőké, 86 %-ra a hagyományos hanglemezeket
igénylőké, ezzel szemben kollégáink a tavalyelőtti 1.830-cal szemben 4.208 CD-kölcsönzőt regisztráltak (ez az
összes 29,5 %-a). Mindez megnyilvánul a kölcsönzött dokumentumok számának alakulásában is, itt 27,1 %-os e
dokumentumtípus részesedése. Az előző év mutatóit figyelembe véve munkatársaink a szerzeményezést már
ennek megfelelően alakították. Az előző évhez képest kevesebb videokazettát, audiokazettát vettek állományba,
mindössze 27 "fekete" lemezt vásároltak, a CD-k száma viszont 358 -cal nőtt (ez az 1993-as évhez képest 21 %-
os emelkedés). Mivel 1995-ben - az ÁFA törvény változása miatt - beiratkozási díjat kérünk olvasóinktól, a
hangtár dokumentumainak kölcsönzését "liberalizáltuk", a könyvekéhez hasonlóvá tettük. Ennek következmé-
nyeit nem kis izgalommal várjuk.

Mindinkább bekerül a köztudatba legújabb részlegünk, a Közigazgatási Szakkönyvtár léte is. A hivatalos
közlönyök, jogszabályok és általában a jogi irodalom beszerzése és használatba adása mindinkább rájuk hárul
majd. Reméljük, hogy forgalomnövekedésük, ha számottevően nem is, némileg enyhíteni fogja olvasótermünk,
felnőtt olvasószolgálatunk terheit.

Összességében statisztikai mutatóink alapján jó évet tudhatunk magunk mögött. Gondjaink azonban válto-
zatlanok, a mennyiségi növekedésünk következményeit egyre nehezebben viseljük.

Takáts Béla
Megyei Könyvtár

***

A KÖNYVTÁROS MEGVÁLTOZOTT SZEREPE

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

1980-ban kerültem a kőteleki könyvtárba. Elődöm egy 83 éves nyugdíjas pedagógus volt, s tőlem mint fiatal,
friss munkaerőtől az első időben bizony gyakran megkérdezték: "Ott dolgozol? Es mit csinálsz?"... Most már
úgy érzem: az azóta eltelt 14 év alatt sikerült elfogadtatnom a faluval magamat és a könyvtárat is.

A "változások" az én intézményem szempontjából sok előnnyel jártak. Az önkormányzati hivatalban - sze-
rencsémre - könyvértő, könyvszerető pénzügyi szakember dolgozik, akinek a segítsége nagyon sokat jelent.
Mindannyian átéltük a "megboldogult" GAMESZ mindentudását, azt, hogy még azt is ők szerették volna megha-
tározni, milyen könyvből hány példányt szerezzek be. Ehhez képest nagy előrelépés történt, soha olyan nagy ön-
állóságom, megbecsültségem nem volt, mint az utóbbi 1-2 évben.

A könyvtáraknak általában a könyvbeszerzés okozza a legtöbb gondot. Én is szerettem volna elkerülni, hogy
a Könyvtárellátón keresztül, a megjelenés után több hónappal jelenhessenek csak meg az új kiadványok a
könyvtárban, s elértem, hogy kaptam egy szép, kerek összeget, amit saját belátásom szerint akkor és ott költők
el, amikor és ahol akarom. Nem titok, ez a keret 170 ezer Ft, s így, ebben a kétezer lelkes faluban 16.000 kötetes
könyvtárat tudunk felmutatni. A folyóiratokra szánt keret évenként változik. Ezeket kölcsönzőm is (a
legfrissebb számok kivételével), mert falun nem szokás "csak úgy" beülni valahova olvasni. Még az is előfordult,
hogy kosárban, letakarva vitték haza a könyvtárból az olvasnivalót, mert mit szól a szomszédasszony ahhoz,
hogy ő olvas? De azért ezen lassan túllépünk. Egyre több olvasóm van, s nálam megtalálják az ún. "sikerkönyve-
ket" is, másként nem lehetne őket becsalogatni.

A könyvtár sajnos még mindig csak 60 m2. A padlótól a plafonig állnak a könyvek. Ennek egyedüli előnye
az, hogy rákényszerít a rendszeres és kíméletlen selejtezésre, mert egyébként az új kiadványoknak nem tudnék
helyet szorítani. A leselejtezett könyveket 10-15-20 Ft-ért ki szoktam árusítani, a bevételt új könyvek vásárlására
fordítom. Az állomány elhelyezésében némi segítséget jelentett, hogy az olvasatlan politikai irodalomtól meg
tudtam szabadulni.

A legnagyobb újdonság az, hogy kapott a könyvtár egy számítógépet. Van hozzá nyomtató és szünetmentes
áramforrás is, s az önkormányzatnál dolgozik egy programozó matematikus, aki készített nekem egy
könyvtárkezelő programot. Jelenleg az állomány 99 %-a már "belekerült" a gépbe. A következőkre lesz
alkalmas: állománynyilvántartás, kölcsönzés, olvasók nyilvántartása, előjegyzések számontartása. Segítségével
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visszakereshetők a könyvek műfaj, téma, szerző, cím és leltári szám szerint is. Képes leltári ív nyomtatására, a
selejtezés nyilvántartására, statisztikakészítésre. Kiírja a késedelmes olvasókat, s elkészíti a felszólításokat is.
Az, hogy helyben készült, azért jó, mert módosítható. Mióta dolgozunk vele, sok olyan probléma felmerült,
amire előre senki sem gondolt, de menet közben meg tudtuk oldani. Rövidesen sort kerítünk az olvasók
adatainak rögzítésére is, s legközelebb - remélem - gyakorlati tapasztalataimról is be tudok számolni.

Addig is, aki arra jár és kíváncsi a számítógép működésére jöjjön, nézze meg használat közben is.

Vonáné Szélindi Sarolta
Kőtelek

BEMUTATJUK
az abádszalóki Nagyközségi Könyvtárat

Abádszalók nagyközségben 1961-ben - a közmű-
velődési könyvtárhálózat kialakításával egyidőben -
alakult meg a könyvtár. Az akkori állomány 1306 kö-
tet könyv volt, amely a helyi Ipartestületi Könyvtár, a
Földműves Olvasókör, valamint a megyei és járási
könyvtárak ajándékaiból tevődött össze. A könyvtári
munkát egy 20 m2 helyiségben tiszteletdíjas könyvtá-
ros végezte el. Az évek folyamán az állomány gyara-
podásával történtek kisebb bővítések, a tiszteletdíjas
könyvtáros főfoglalkozásúvá vált, majd a létszám
1973-tól 2 főre emelkedett.

Nagyobb átalakításra 1975-ben került sor, az
alapterület 187 m2-re bővült. A nagyarányú bővítéssel
lehetőség nyílt olvasóterem kialakítására, a gyermek-
részleg leválasztására, s ezzel a könyvtári alapellátást
mindkét korosztály számára kedvezőbb körülmé-
nyek között lehetett biztosítani. Ugyanebben az év-
ben pályázat útján elnyertük a "30 év - 30 könyvtár"
címet, így könyvtárunk Felszabadulási Emlékkönyv-
tár lett. A cím elnyerésével 110/m Ft támogatást
kaptunk, melyből új berendezési tárgyakat, hang-
technikai eszközöket és új könyveket vásároltunk.

1987-ben szintén pályázat útján a Megyei Közmű-
velődési Alapból 80/m Ft-ot kaptunk hangtechnikai
eszközök felújítására, hanglemezek vásárlására.

Az egyre növekvő gazdasági nehézségek ellenére
is az Önkormányzat igyekszik biztosítani működé-
sünk anyagi fedezetét. A régi könyvespolcokat fo-
lyamatosan Merabona könyvállványokra cseréltük ki,
új katalógusszekrényt, hanglemeztároló szekrényt vá-
sároltunk.

1989-ben a GAMESZ közreműködésével külsőleg
felújították a könyvtárat, beszerelték a központi fű-
tést, majd '91-ben bekötötték a telefont is.

Létszámhelyzetünk 1973 óta változatlan (2 fő),
bár '89-ben kaptunk egy plusz létszámot, ezt a kö-
vetkező évben a költségvetés hiánya miatt visszavon-
ta a fenntartó. Könyvtárunkban a beiratkozott olva-
sók száma 1080 fő, a lakosság 22 %-a könyvtári tag.
Különböző propagandamunkával szeretnénk az olva-
sók számát tovább gyarapítani. Jelenleg 26.000 kötet
könyv, 530 db hanglemez és 28 féle folyóirat áll
olvasóink rendelkezésére. Könyvbeszerzési keretünk,

ha szerény mértékben is, de évről-évre növekszik,
1994-ben 135/m Ft volt. Sajnos, a nagyon magas
könyvárak miatt lényegesen kevesebb kötetet tudunk
beszerezni, mint a korábbi években.

Fontos feladatnak tekintjük a gyermekekkel, az
ifjúsággal való foglalkozást. Rendszeresen fogadjuk
az óvodásokat mesedélelőttökre, az iskolásoknak
igény szerint könyvtári órákat tartunk, különböző ve-
télkedőket, rendezvényeket szervezünk.

A színvonalasabb foglalkozások megtartásához
szükség lenne televízióra, videóra, reméljük, hogy a
későbbiekben ezek beszerzésére is sor kerülhet majd.

Tíz fős, lelkes kis csapattal eredményesen műkö-
dik a bábszakkörünk. Mindannyiunk számára nagy
öröm a közös bábkészítés, az előadások bemutatása.
1993 óta Nyugdíjas Klubot működtetünk. A jóízű
beszélgetéseken, olvasmányélményeken kívül külön-
böző témájú ismeretterjesztő előadásokat szervezünk
részükre.

A szélesebb körű szolgáltatások érdekében
könyvárusítással is foglalkozunk. Az értékesítésből
származó jutalékot új könyvek, hanglemezek beszer-
zésére fordítjuk.

Könyvtárunk működése során sok írót, művészt
láttunk vendégül. Elsőként 1965-ben Katkó Istvánt,
majd Veres Pétert, Fodor Andrást, Nagy Katalint,
Csák Gyulát, Hatvani Dánielt és még sokan másokat,
akikre olvasóinkkal együtt mindig nagyon szívesen
emlékezünk vissza.

A hagyományos könyvtári munkán túl igyekszünk
nyitottabbá, helyi információs központtá válni. Jó
érzés számunkra, hogy az Önkormányzat elismeri a
munkánkat, ugyanakkor olvasóink részéről is érez-
zük a feltétlen bizalmat.

Továbbra is várjuk kedves olvasóinkat és minden
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a könyvtár és a
könyvtáros is megfeleljen ennek a bizalomnak.

Nagy Bertalanná
könyvtárvezető



KAPTÁR 1995. február

TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ELTE BTK
formatikai Tanszéke
felvételt hirdet:

Könyvtártudományi-In-
1995/96-os tanévreaz

1. Tanárképző főiskolai könyvtár szakos diplo-
mával rendelkezők számára kiegészítő tagozatra. A
képzés hároméves (6 félév), kéthetente kétnapos
elfoglaltsággal. Ajelentkezők 1995. május-júniusában
írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tesznek.

Tandíj: 15 000 Ft
2. Nem könyvtár szakos egyetemi diplomával

rendelkezők számára szakmai információs tagozatra.
A képzés kétéves (4 félév), kéthetente kétnapos
elfoglaltsággal. Ajelentkezők Í995. május-júniusában
a számítástechnikai-informatikai jártassággal kapcso-
latos, felmérő jellegű írásbeli vizsgát tesznek, majd
szóbeli felvételi beszélgetésen vesznek részt.

Tandíj: 25 000 Ft
Jelentkezési határidő: 1995. március 1. (az egye-

temek nappali tagozataira való jelentkezési űrlap
kitöltésével és az előírt felvételi díj befizetésével.
Részletesebben ld. a Felsőoktatási Felvételi Tájékoz-
tató 1995. c. kiadványban!)

Rendkívüli levelező képzés az ELTE TFK-
an

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar könyvtár-
informatikai tanszéke lehetőséget teremt a felsőfokú
szakképzettséget igénylő, könyvtárosi munkakörben
dolgozók számára a továbbtanuláshoz. A képzés 4
éves, egyszakos, tartalma és követelményei azonosak
a nappali tagozat érvényes tantervi követelményeivel.
Közismereti tárgyként a résztvevők kötelezően filo-
zófiatörténetet, szociológiát, logikát és gazdasági
ismereteket is tanulnak. Államvizsgára az a szigorla-
tokat és vizsgakövetelményeket teljesítő, középfokú

nyelvvizsgával rendelkező hallgató bocsátható, aki
elfogadott szakdolgozatot készített. (A nyelvvizsga
bármikor letehető, erre egyénileg kell felkészülni.)

A jelentkezőt a munkahelyének kell javasolnia,
amely vállalja, hogy az oktatás ideje alatt lehetővé
teszi a konzultációkon és vizsgákon való részvételt. A
foglalkozások hetente egy alkalommal egész nap -
előreláthatólag pénteken - lesznek.

A felvételi előfeltétele az érettségi és a minimum 3
éves könyvtári munkaviszony. A felvételi vizsga írás-
beli és szóbeli részből áll. Ezen ismernie kell a - A
könyvtár kezelése. 3., átd., bőv. kiad. Szerk. Katsányi
Sándor. Bp. 1990 - című könyvet, valamint az utolsó
5 év könyvtári szaksajtóját.

A képzés minimum 15, maximum 25 fővel indul. A
tandíjat a főiskola a levelező képzésben mindenkor
érvényes módon állapítja meg: az 1995/96-os tan-
évre félévenként 20 000 Ft a tandíj.

Jelentkezési határidő: 1995. április 30. A jelent-
kezési okmányokat és a felvételi eljáráshoz csekket
az ELTE TFK (1075 Budapest, Kazinczy u. 25-27.)
tanulmányi osztályán, vagy a kar portáján lehet be-
szerezni. A képzésről további információkat az ELTE
TFK könyvtár-informatikai tanszéke ad a 267-
9267/39-es telefonszámon, hétköznaponként 9 és 12
óra között.

***

Könyvtár szakos főiskolai diplomát szerez-
het négyéves képzésben BUDAPESTEN.

Jelentkezés: 1995. március 1-jéig.
Felvételi vizsga: júliusban
Feltétel: érettségi + felvételi vizsga magyar

nyelvből és irodalomból, valamint történelemből.
A képzés önköltséges, helye: Budapest, Attila u.

43., Petőfi Gimnázium.
A jelentkezési lapokat Baja, Pf. 48. 6501 címre, az

Eötvös József Tanítóképző Főiskolára kell küldeni.

KIADVANYISMERTETO

Méltó folytatás

Megjelent a teljes Verseghy-
bibliográfia

Szokatlan dolog egy napilapban* hírt adni egy
bibliográfia megjelenéséről. Ez a mostani híradás
azonban egy hozzánk, szolnokiakhoz többszörösen is
közel álló alkotásról szól, s ezért indokolt kissé bő-
vebben tájékoztatni róla a kedves olvasót. A bibliog-
ráfia ugyanis városunk szülöttének, a rendkívül

*Az írást az Új Néplap '95.02.16-i számából vettük át.

sokoldalú, polihisztornak is méltán nevezett Ver-
seghy Ferencnek egész életművét s a róla szóló iroda-
lom eddig ismert teljességét tárja fel tiszteletre méltó
filológusi hitelességgel.

A bibliográfia összeállítója a szolnoki megyei
könyvtár kiváló felkészültségű főkönyvtárosa, sok-
sok korábban megjelent bibliográfia szerzője, aki
többéves gyűjtő-feldolgozó munkájára tette fel a ko-
ronát e kötet megszerkesztésével.

Kiadója pedig az a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár, amely 1957, majd főleg 1972 óta számos,
addig alig ismert vagy magyar nyelven meg sem je-
lent Verseghy-mű megjelentetésével, immár húsz éve
ötévenként rendszeresen megtartott tudományos
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ülésszakok megszervezésével, az ott elhangzottaknak
önálló kiadványban történő közreadásával szolgálta,
s a jelek szerint szolgálja tovább a Verseghy-életmű
közkinccsé tételét, illetve a Verseghy-kutatás folya-
matosságát.

A bibliográfia elé "A szolnoki hárfás - ma"
címmel Fried István, a JATE tanszékvezető egyetemi
tanára - egyébként a kötet lektora - írt esszének is
kitűnő előszót. Felvillantja benne Verseghy méltatla-
nul feledett erényeit éppúgy, mint az alkotás lázában
kellően végig nem gondolt vagy éppen sorsának
kegyetlensége révén torzóban maradt műveinek ha-
gyományt és modernséget ötvöző sorát.

Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, mennyire
szükséges lenne korszerűbb szemlélettel közelíteni a
Verseghy-életműhöz. E megközelítést, sőt egy Császár
Elemérénél mindenképpen korszerűbb módszerek-
kel készülő Verseghy-monográfia majdani megírását
szolgálja ez a teljesség igényével összeállított bibli-
ográfia.

RékasyIldikó tárgyszerű, a bibliográfia összeállí-
tásában alkalmazott eljárását ismertető és egyben
indokló bevezetőjében rámutat arra, hogy a megjele-
nés időrendjét követve valóban teljességre törekedve
vette számba Verseghy nyomtatásban megjelent mű-
veit s a róla szóló irodalmat. Jószerével valamennyi
feltalálható dokumentumot áttekintve végezte el a
bibliográfiai leírást, szigorú kritikával vizsgálva
azokat a forrásokat, amelyeknek szerzősége vitatha-
tó.

A fentiekből következik, hogy a bibliográfia szer-
kezetileg három nagyobb egységre oszlik - nem
beszélve a felhasznált bibliográfiai forrásmunkák
felsorolásáról s az alkalmazott rövidítések feloldásá-
ról. Az első és egyben legnagyobb egységet (801 té-
telt) a Verseghytől származó, illetve a róla szóló írá-
sok alkotják, kezdve 1773-tól egészen 1994 első fél-
évéig, az adatfelvétel lezárásáig.

A következő egységben a szülőváros Verseghy-
kultuszának dokumentumait találja az olvasó. A 142
tételes anyagrész első adata 1880-ból, az utolsó
1993-ból való. A mindkét fejezetben való eligazo-
dást tömör, de a lényeget feltáró annotációk segítik.
Az utolsó 215 tétel a Verseghy által, illetve a neki írt
levelek felsorolását tartalmazza pontos utalással a
levelek tartalmával összefüggő anyagok tételszámára.

A külső megjelenésében, tipográfiájában is tetsze-
tős bibliográfiát egy, a benne fellelhető személyne-
veket, tárgyszavakat, műcímeket magába foglaló mu-
tató zárja, teljes mértékben megkönnyítve a visszake-
resést.

Lehet, hogy e rövid áttekintésben nem tudtam
kellőképpen érzékeltetni, mégis megkockáztatom azt
a megállapítást, hogy Rékasy Ildikó Verseghy-
bibliográfiája nem csupán alapkőletétel a már emlí-
tett, s megírásra váró teljes pályarajzhoz, hanem
ebben a műfajban példa értékű módszertani alkotás
is. Példa arra, hogyan kell, hogyan érdemes egy élet-
mű-bibliográfiát az olyannyira szükséges kutatói alá-
zattal és alapossággal összeállítani. Állításom alátá-
masztására szabadjon idéznem Fried István elősza-
vának néhány sorát: "A bibliográfia segíthet megerő-
síteni azt a vélekedést, hogy Verseghy Ferenc teljes
életműve perújítást igényel." "Ez a bibliográfia idő-
ben érkezett, remélhetőleg hathatósan serkenti a ku-
tatást, s a maga nemében beszedés bizonyítéka a
szolnokiak munkájának, azokénak, akik Verseghy Fe-
renc nyomában járnak.

(Rékasy Ildikó: Verseghy Ferenc-bib-
liográfia. Kiadja a Magyar Könyv Alapítvány támo-
gatásával a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szol-
nok, 1994. november.)

SzurmayErnő

NEKÜNK ÍRTAK

A KIVÁLTSÁGOS KIVÁLTSÁGOKAT KÉP-
ZELŐ KIVÁLTSÁGOSOKRÓL

A kiváltságos személy valamilyen úton-módon és
jogon előnyt élvez másokkal szemben.

A régi népi mondás szerint ilyen kiváltságos volt
az a bizonyos Jupiter, akinek ugye szabad az, ami a
kisökörnek nem. Ezzel a mondással azonban senki-
nek sem lehet baja, hiszen Jupiter mégiscsak isten
volt, s mint ilyen beosztású - kiváltságos.

Vannak azonban önkinevezett kiváltságosok, akik
szintén valamilyen úton-módon, ámde teljesen jogta-
lanul kiváltságosnak, sőt ne adj' isten: istennek
képzelik magukat.

Mondjuk az az orvos, aki megyénk egyik kis-
településén minden és mindenki fölött állónak kép-
zeli magát. Tegyük hozzá, amennyiben az orvos két
méternél magasabb, s állandóan sámlin áll, talán
tényleg mindenki fölött áll. (De azért talán itt kell

felidéznünk Napóleon egyik sértődött mondatát,
amely akkor hagyta el ajkait, midőn egyik marsallja
segített levenni egy könyvet a polcról.

Köztudomású, hogy Napóleon nem sikeredett ma-
gas termetűre, marsallja viszont igen. Egyszóval, a
marsall segítőkészen odalépett a könyvespolchoz,
mondván: én nagyobb vagyok, uram! Mire Napóleon
felcsattant: talán magasabb, de nem nagyobb!)

Visszatérve orvosunkra: azt gondolta, mivel ő
igazán nagy ember, rá nem vonatkoznak bizonyos
szabályok. Mondjuk az, hogy egy - esetében több -
könyvtári könyvön nem illik több éven át "ülni".

O mindenesetre sem a szabályt, sem az udvarias-
ságot nem tudta, így magából kikelve bizonygatta a
könyvtárosnak, hogy őt igenis megilletik bizonyos
kiváltságok, hiszen ő - ő. S minthogy az, aki, joga van
a megkülönböztetett bánásmódra.

Szegény könyvtáros elvesztette kiváltságait az
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orvosi rendelőben - amely kiváltságok ugye ilyen
helyen dehogyis léteznek. (Vagy a doktor úr netán
szortírozza a betegeket: ő kiváltságos, tehát őt gyó-
gyítom, ő nem kiváltságos, tehát nem...?)

Summa summárum: a kiváltságokkal vigyázni kell,
a kiváltságos kiváltságokkal meg pláne. Még betar-
tanak nekünk, esetleg keresztbe tesznek, mi meg,
földi halandók - pechjére, doktor úr, ön is ide tarto-
zik -, akik maradunk kiváltságtalanok, esetleg jól

orcára esünk.
De vigasztalódjon, doktor úr: a vastag bőr az

arcon jelent bizonyos védelmet.

- csr -

(Új Néplap, 1995. 01.05.)

RÓLUNK ÍRTAK

HELYTÖRTÉNETI RITKASÁGOK KÖZÖTT

A KÖNYVTÁRIGAZGATÓ
NEM PANASZKODIK

Csodálatos oszlopokkal határolt folyosón érke-
zünk Jászapáti talán legszebb épületébe. A hatvanas
évek stílusában felállított villanyoszlopok disszonáns
látványa azonban elrontja a történelmi hangulatot. Ej,
ha lenne egy kis pénz néhány öntöttvas kandeláberre,
a ház által árasztott atmoszféra talán még a szomszé-
dos polgármesteri hivatal ellenére is érvényesülne -
gondolkodtunk hangosan, majd jövetelünk céljának
megfelelően kicsit beljebb, könyvekkel roskadásig
telt polcok között Szikszai Mária könyvtárigazgató-
val beszélgettünk.

- Mit vár a könyvtárigazgató az új esztendőtől?
Érződik-e az ország anyagi helyzete az ellátás szín-
vonalán, esetleg az olvasói szokások, létszám válto-
zásán?

- A könyvtár előkelő helyet foglal el a város kultu-
rális életében. Szerencsére a kölcsönzések száma
nem esett vissza, sőt, a könyvárak drasztikus emelke-
dése miatt, az iskolásokon kívül is egyre többen
igénylik a könyvtár szolgáltatásait. A szokások nem
változtak, az árusítóhelyeken gombamód szaporodó
alacsony színvonalú regénydömping ellenére a
szépirodalmat keresik.

- Hallottuk, olvasóikon túl mások is otthonuknak
tudhatják a könyvtár épületét.

- Valóban igyekszünk széles réteget magunkhoz
kötni. Könyvtárunk igazi otthona a nyugdíjasklub
hetven idős emberének és működik egy rejtvényklub
is, ami szintén nagyon népszerű.

- Emiitette a drasztikus áremelkedést. Tudják-e
tartani az eddig megszokott szinvonalat? Van elég
pénzük új kötetek beszerzésére?

- Könyvtárunknak 60 ezer kötetes állománya van.
Ebből kifejezetten híres és igényes a helytörténeti
gyűjtemény. Büszkék vagyunk arra is, hogy több, mint
hatvan féle folyóiratunk számát sem kellett csökken-
tenünk. A megrongálódott, agyonolvasott könyvek
pótlása problémát jelent a gyermekállományban, mi-
vel újabban egy-egy mesekönyvből egy példánynál
nemigen tudunk többet rendelni.

Anyagiak terén nem panaszkodhatunk. Tavaly rég
várt pozitív elmozdulás történt. Az eddigi százezer
forintos évi könywásárlási keretünk 1 millió 240
ezerre nőtt. Több könyvet tudunk tehát vásárolni, de
nem annyival, mint a különbségből első hallásra
gondolnánk. Aruk mellett az áfa-törvény változása is
sújt bennünket, hiszen idén már nem igényelhetjük
vissza az adót. Hangsúlyozom, nem panaszkodunk,
hiszen még egyszer sem kaptunk az állomány fejlesz-
tésére ennyi pénzt.

(Jászkun Krónika, 1995. 02. 02.)

HELYISMERETI KÖNYVTÁROSOK TISZAFÜREDEN

Megélénkült a lakóhely története, múltja, jelene iránti érdeklődés. Ez a fokozott figyelem a helyismereti
munka iránti törődést igényli a könyvtárosoktól is. A gyűjtemény fejlesztésében, a feltárásban és az olva-
sószolgálatban egyaránt figyelembe kell venni ezt a szempontot. A különböző nagyságrendű könyvtárak lehető-
ségei természetesen különböznek, de még a legkisebb könyvtár is érhet el eredményeket. Érdemes hasznosítani
azokat a tapasztalatokat, melyeket egyes könyvtárak felhalmoztak, azokat a munkamódszereket, melyek az
adott helyen beváltak.

Ez a cél motiválta a megyei könyvtár módszertani osztályát, amikor 1994. november 15-én a városi könyvtá-
rak helyismereti könyvtárosai részére tapasztalatcserét szervezett a tiszafüredi Városi Könyvtárba. Miért oda? -
Mert közismerten hosszú évek óta magas színvonalon végzik a helyismereti munkát. A 14 érdeklődő kolléga
nem is csalódott várakozásában. Gaál Sándor, a könyvtár igazgatója (aki korábban Heves megyében dolgozott)
szép, esztétikus környezetben fogadott bennünket, s már beköszöntőjében megragadott lelkesedése, az a fajta
megszállottság, ahogyan a könyvtári munkának erről a területéről beszélt.

1978-tól nagyon tudatosan építik a helyismereti különgyűjteményt, s szakszerű a feltárása is. Könyvek, újsá-
gok, fotók, kisnyomtatványok, hang- és videókazetták egyaránt bekerülnek a helyismereti állományrészbe. Szá-
mos helyi témával foglalkozó szakdolgozatot szereztek meg.
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A feltárás évekig katalóguscédulákon történt, 1993. januártól számítógépes rögzítést végeznek, elektronikus
adatbázist építenek. A mintát az Országgyűlési Könyvtár által szerkesztett PRESSDOK adatbázis nyújtotta.

Amire büszkék: a feltárt helyi vonatkozású cikkek mintegy 20 %-a 1930 előtt, több mint 50 %-a 1960 előtt
íródott. A gyűjteményben 4-4,5 ezer színes fotó, 3-3,5 ezer diafelvétel is helyet kapott. Évente megjelentetik a
helyi évfordulók krónikáját, ez egyben a könyvtár új évi köszöntője is. A gondok közül néhány: pénzhiány,
raktározási nehézségek, a szerzői jog rendezetlensége (pl. helyi tv adások anyagai).

A tapasztalatcsere summája: lelkesedés kell és tenniakarás, vállalni a napi aprómunkát, az eredmény az
olvasók és a fenntartó számára is látható lesz. Örvendetesen megszaporodtak a helyi újságok, híradók, ezek
gazdagításához is hozzájárulhat a könyvtár helyismereti anyaga. S az újságok példányai maguk is a gyűjtemény
részévé válnak. S lesz így a jelenből történelem.

Biczó Jánosné
módszertanos könyvtáros

Eger

PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 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 személyek számára, olyan közérdeket szolgá-
ló, konkrét célok megvalósítására, amelyek elsősor-
ban nem működési, beruházási költségek fedezésére,
állami feladatok finanszírozására, nyereségorientált
vállalkozásokra, könyvek, folyóiratok kiadására vo-
natkoznak.

Közvetlen pártpolitikai célok megvalósítását
szolgáló pályázatokra az alap nem nyújt támogatást.

A pályázat folyamatos, a pályázatok a beérke-
zés sorrendjében, negyedévenként kerülnek elbírá-
lásra.

Az 1995. január 1. és március 31. között beérkező
pályázatok elbírálására júniusban kerül sor, az alap
feltöltődésének figyelembevételével.

A pályázatot az Országos Játék Alap Kezelő
Szervezetnél (Budapest, Sas u. 23. 1051. telefon:
131-8387) igényelhető formanyomtatványon le-
het benyújtani. A nyomtatványhoz mellékelni kell a
pályázati díj befizetését igazoló csekk másolatát.

HÍREK, ESEMÉNYEK

Pályázatfigyelő, 1995. 2.

A tiszasülyi könyvtárban már meghirdettük a
"Könyvtári Kulturális Napokat" 1995. 02.20 -24-ig,
melynek programjai a következők voltak:

február 20. Video-vetítés (Indul a bakterház)
február 21. Mesemondó verseny alsó tagozato-

soknak
február 22. Irodalmi vetélkedő felső tagozatosok-

nak
február 23. Rajzverseny (Kedvenc mesém)
február 24. Video-vetítés (Az oroszlánkirály)

Könyvek Nagybányának

A Németh László nevét viselő nagybányai magyar
nyelvű könyvtár 1993-ban kezdte meg a működését.
Állománya adományokból gyűlt össze, ezért használ-
hatósága kissé korlátozott. Azonban tervszerű gyara-
pításra jelenleg sem, és talán a jövőben sem lesz lehe-
tőségük, hiszen egyetlen lej (vagy Ft) nem áll rendel-

kezésükre, így érthető, hogy minden segítséget szíve-
sen fogadnak. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár a
Kölcsey Alapítványhoz benyújtott pályázatán nyert
összegből 105 db új könyvet vásárolt részükre. Mivel
a könyveket csak évvégén tudtuk eljuttatni, természe-
tesen a karácsonyi és új évi jókívánságainkat is
elküldtük. Köszönetüknek, figyelmességüknek, vala-
mint a Megyei Könyvtár megbecsülésének jeleként, a
jó kívánságokat közzé tették a Bányavidéki Új Szó
című hetilapban.

Kedves magyar olvasók!
RMDSZ-tagok!

A Szolnok Megyei Könyvtár dolgozói, könyvtáro-
sai nevében békés boldog karácsonyt és még boldo-
gabb új évet kívánok.

A Megyei Könyvtár nevében:
GREGORNÉ FÖLDI MÁRIA
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Tájékoztató

A Verseghy Kör és a Megyei Könyvtár - más
közművelődési intézmények, ül. szervezetek támoga-
tásával - 1995. március 31-én, ül. április elsején
ünnepi megemlékezést rendez a magyar jakobinus
mozgalom tragikus lezárásának 200. évfordulója al-
kalmából. A rendezvény eseményei és színhelyei, va-
lamint részvevői a következők:

1. 1995. március 31., péntek 14 óra
Tudományos ülés a fenti témakörben (történelmi,

irodalmi, jogi előadások neves egyetemi tanárok
közreműködésével). Helyszín: Megyeháza nagyter-
me. Részvevők: érdeklődő közművelődési dolgozók,
pedagógusok, jogászok).

2. 1995. március 31., péntek 19 óra
Műsoros összeállítás a Batsányi, Hajnóczy, Ka-

zinczy és Verseghy nevét viselő iskolák növendékei-
nek közreműködésével. Helyszín: Városi Művelődési
Központ.

3. 1995. ápriiis 1., szombat 9 óra
Történelmi-irodalmi vetélkedő a fenti iskolák 3-3

fős csapatai részére. Helyszín: Verseghy F. Gimná-
zium díszterme.

4. A vetélkedő és az előzetesen beküldött írásbeli
pályázatok eredményhirdetése u.ott kb. 12 órakor.

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató

SzurmayErnő
Verseghy Kör elnöke

Figyelmükbe ajánljuk

A Könyvtári Figyelő 1994. évi 4. száma közölte
Ambrus Zoltán írását "Beszámoló a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Könyvtári Szakkollégiumának 1994. évi
pályázatáról" címmel. Az idei pályázatokról való
gondolkodáshoz közöljük a cikk azon részét, mely a
pályázatok elbírálásánál figyelembe vett szemponto-
kat sorolja fel.

"A pályázati anyagok elbírálását az általános érté-
kelési nehézségeken túl az alábbi szempontok befo-
lyásolták:

1. A központi szolgáltatások fejlesztésének össze-
hangoltsága, a párhuzamosság, valamint az időbeni
lemaradás miatt a szolgáltatások átvételére számító
kisebb könyvtárak társadalmi megítélése negatív
irányba mozdulhat el.

2. A differenciálatlan, a prioritások kijelölését
mellőző "fejlesztési" tervek diszfunkciókat eredmé-
nyeznek, aminek következtében sok, de lehetőségei-
ben rosszabb körülmények között működő könyvtár
kénytelen helyettesítő funkciókat ellátni.

3. A különböző könyvtári hálózatok és szerveze-
tek közötti átjárás nehézkes, és sajnálatosan kevés
információval rendelkeznek egymástól.

4. Elsősorban a törvényi szabályozás elégtelensé-
ge miatt - jó néhány szakmai kérdés nincs rendezve

(pl. kötelespéldány-szolgáltatás, könyvtárközi köl-
csönzés).

5. A legfőbb probléma a könyvtári fejlesztések sa-
játosságából fakad: a tevékenységek zöme ugyanis
folyamatos, egy-egy projekt 3-4-5 évig is eltart, tehát
a támogatásra is folyamatosan lenne szükség. Erre
azonban a pályáztatás nem biztosít megoldást. A
kollégium nem kötelezheti el magát hosszú távon
anyagilag, mégha szakmailag indokoltnak tartja is a
fejlesztést. Ez különösen a számítógépes adatbázis-
építésre vonatkozik.

6. Rendkívül nagy szükség van a szakmai közpon-
tok (pl. az OSZK-KMK) és a szakmai szervezetek
koordinatív szerepének fejlesztésére.

E pályázati szakasz nagy tanulsága az is, hogy még
ilyen mértékű támogatások esetében sem kelthetünk
illúziókat a szakmában. Bármennyire törekedtünk a
fontos témák beemelésére, elementáris erővel tört föl
a pótlólagos források megszerzésének igénye. Kísér-
leti szakasznak kell tekintenünk az eddigieket, és a
jövőben 1-2 könyvtári területre és 3-4 témára kell re-
dukálnunk a pályázati kiírást (természetesen támasz-
kodva a szakmai szervezetek véleményére). Lehető-
ségeinkhez mérten a most elkezdett hosszú távú
fejlesztéseket is tovább kell vinnünk."

MIRŐL IR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP (1995. 1. sz.)

- Központi szolgáltatások: A Műegyetemi Könyvtár
kínálata
- Mennyi pénz kell a vállalkozói információs szolgál-
tatásokhoz?
- Az egyetemi könyvtárak építésének irányzatai - és
kilátásai
- Megalakult a Magyar Periodika Kör
- A szakma nem állt ki mellettü(n)k...
- BOBCTASSS - harmadszor!
- A MEK megalapításáról
- Számítógépes újságok, újdonságok
- 1995: Költözködés Kecskeméten
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