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A KÖNYVTÁRI KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSÁRÓL

A bíróság végrehajtásról szóló 1994. évi LM. törvény tavaly szeptember
l-jén lépett hatályba. A könyvtáraknak nem csak joguk, de kötelességük is,
hogy behajtsák követelésüket, azaz visszaszerezzék az állományukból
kölcsönadott könyveket, hangzóanyagokat, egyéb dokumentumokat.

Az állományvédelem tulajdonképpen a beiratkozással, az olvasói adat-
felvétellel indul, hiszen ahhoz, hogy a felszólítások, a behajtás ered-
ménnyeljárjon, pontos és megbízható adatokra van szükség. A könyvtárak
által használt törzslapokon - melyek egyúttal a kikölcsönzött dokumen-
tumok kártyáit, kölcsönzői céduláit tartalmazzák - szerepeinek a kölcsön-
vevő személyi és egyéb adatai: név, születési adatok, anyja neve, lakóhely,
foglalkozás, munkahely.

Itt a következőket kell megjegyeznünk:
Miután a törzslapok kemény kartonból készülnek, csak kézírással

történhet az adatok rögzítése. Ezért ügyelni kell az olvashatóságra, arra,
hogy a felszólításokat, a végrehajtást végző kolléga számára könnyen
olvashatók legyenek az adatok.

Nőknél asszonynév, leánykori név szerepeljen.
A születési adatoknál nem elég a születési év, pontosan föl kell venni a

születési helyet, évet, hónapot napot is. Ez vonatkozik a gyermekkönyvtá-
rakra is, t.i. több éves késedelem esetén a gyerekből felnőtt válik, hiányos
adatokkal pedig nehezen lehet nyomukra bukkanni pl. a lakcímnyilvántar-
tó hivatalokban.

A lakcím felvételénél természetesen a település és utca nevén, a házszá-
mon kívül a lépcsőház-, az emelet- és ajtószámot is föl kell venni. Ha van
ideiglenes lakóhely, okvetlen szerepeltetnünk kell ezt is.

A foglalkozás és munkahely bejegyzésekor kerüljük a rövidítéseket, a
betűszók használatát, abban az esetben is, ha az mindenki számára
könnyen feloldható.

A gyerekek beiratkozásához nélkülözhetetlenek a jótálló adatai, nyi-
latkozata. Itt szintén az előbb említett adatok pontosságára kell törekedni.

A beiratkozás alkalmával tájékoztatni kell az olvasót a könyvtár sza-
bályzatáról, a kölcsönzési határidőről, a hosszabbítás lehetőségéről, vala-
mint arról, hogy milyen hátrányokkal jár az, ha nem, illetőleg késve hozza
vissza a könyveket. A törzslapok hátoldalán általában megtalálhatók az
olvasóra vonatkozó legfontosabb tudnivalók, de nem árt, ha a könyvtárak
szórólapszerű tájékoztatót adnak a beiratkozok kezébe, ezen kívül a
kölcsönzői térben jól látható helyre kifüggesztjük a kölcsönzés szabályait.

Az év elejei átiratkozásoknál minden esetben kérdezzük meg az olvasó-
tól, hogy változtak-e az adatai (név, lakcím, munkahely stb.).

Nem gyakori, de egy-egy fiókkönyvtárban még találkozunk ú.n. füzetes
nyilvántartással. A továbbiakban ezeket meg kell szüntetni, s áttérni itt is a
pontos adatokat tartalmazó törzslapos rendszerre.

Ha a kölcsönzés határidő lejárt, pár nap várakozás után kötelességünk,
hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a kivitt művek visszaadására. Ez a
minden könyvtáros által ismert első felszólító lapon történik. Két hétnél
hosszabb ideig ne várjunk, következzen a második felszólírás. Itt már kö-
zölnünk kell a mű fontos adatait: szerző, cím, ár. Mind az első, mind a
második felszólítóval kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a pontos, olvasha-
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tó írásra. Nem egy ízben azért jön vissza "címzett ismeretlen" vagy "cím elégtelen" megjegyzéssel a felszólító,
mert kibetűzhetetlen a lakóhely.

Nem elegendő, ha a postáról visszajött, tehát nem kézbesített leveleket hosszabb-rövidebb időre úgy intézzük
el, hogy szépen összehajtva behelyezzük az olvasó törzslapjába. Természetesen ezt is meg kell tennünk, mert
ezzel igazoljuk, hogy időben elküldtük a felszólítást. De máris elkezdhetjük a valódi lakcím nyomozását a
helybeli személyiadat- és'lakcímnyilvántartó hivataloknál, irodáknál. (Ld.: 146/1993. Korm. rend. 2. sz.
melléklete.) Ennek eredménytelensége után lehet az országos hivatalhoz fordulni (Személyiadat- és Lakcímnyil-
vántartó Hivatal 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. Pf. 81.) A hivatal adatszolgáltatása a költségvetési
intézmények számára ingyenes.

A második felszólítón szereplő Ft-összeg megállapításánál tudnunk kell, hogy nem az eredeti ár az irányadó,
hanem a jelenlegi beszerzési, illetve reprodukálási ár. A könyvtárosnak tehát minden gyes műnél mérlegelnie
kell: pótolható-e a dokumentum, mit ér 1995-ben egy több évtizeddel ezelőtt kiadott (akkor még pár forintos)
kiadvány, mennyi lehet az antikváriumi érték stb. A tartalmi elavultság nem biztos, hogy árcsökkentő tényező,
hiszen a kutatók számára értékes dokumentumról lehet szó.

Ügyeljünk arra, hogy a kölcsönzőkártyákra is írjuk fel az olvasó által fizetendő összeget, de maradjon meg az
eredeti ár is. Az új árat esetleg színes tollal érdemes feltüntetni. Minden egyes kivitt mű céduláján szerepeljen a
kölcsönzés időpontja (év, hónap, nap), valamint az olvasó beiratkozási száma. A késedelmi díjat ugyanis csak
ennek ismeretében állapíthatjuk meg, s a további lépések megtételéhez is (fizetési meghagyás, végrehajtás)
nélkülözhetetlen adat.

A könyvtárak gyakorlata eltérő lehet a felszólítások módjában. Mi eddig az első és második felhívást sima
levélként postáztuk, s a harmadik ment ajánlott levélként. A postaköltségek csökkentése érdekében azonban azt
javasoljuk, hogy már a második felszólító menjen ajánlott levélként, szerepeltetve itt a kikölcsönzött mű szerző-
jén, címén, árán kívül a késedelmi díj és a potaköltség összegét is. Meggondolandó, hogy az első felszólítót
követő második ne az ismert kis formanyomtatványon történjék, hanem a könyvtár által megfogalmazott boríté-
kos levélben. Ebben t.i. lehetőség van arra is, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét a végrehajtási törvényre és arra,
hogy amennyiben 15 napon belül nem rendezi tartozását, a könyvtár bírósági fizetési meghagyás útján kénytelen
behajtani követelését. A levélben csekket is mellékelhetünk, a hátoldalán feltüntetve az olvasó nevét, törzsszá-
mát, címét és azt, hogy mely részlegből történt a kölcsönzés.

Az adminisztráció pontossága, az egész eljárás nyomonkövetése céljából minden lépésünket jegyezzünk föl a
törzslapra: az első felszólító, az ajánlott levél, a fizetési meghagyás dátumát, két lakcím esetén azt is, hogy hová,
(jótálló esetén) kinek küldtük a felhívást. A tasakba emlékeztető cédulát helyezzünk el arról, hogy az olvasó
tartozása miből tevődik össze (a kölcsönzött dokumentum ára, késedelmi díj, postaköltség).

Az ajánlott, második felszólítás után 15 nap elteltével következik a bírósági fizetési meghagyási eljárás. A
nyomtatványt a helyi bíróságnál lehet beszerezni és fénymásolni is lehet.

Az íveket 4 példányban töltsük ki, 1 példány maradjon nálunk, s küldjük be a helyi, illetőleg az illetékes
bírósághoz. Itt iktatják és ügyiratszámmal látják el. Jogerőre emelkedés után egy példányt visszakapunk. Fontos
tudni, hogy a fizetési meghagyás bíróság által intézett postázása után tértivevénnyel kapjuk vissza a
példányunkat. Ezen a kis zöld cédulán már nem szerepel az olvasó neve, csak az ügyiratszám. Kézhezvétele után
lássuk el az aznapi dátummal és aláírással, majd juttassuk vissza a bíróságra.

Tudnivalók a fizetési meghagyás kitöltéséhez:
Kötelezett az olvasó, képviselő a könyvtár igazgatója, vezetője, a jogosult könyvtár. Tehát a nyomtatvány első

oldalára az olvasó neve, pontos lakcíme, az intézmény vezetőjének neve, a könyvtár neve és címe kerül. A
követelendő összeghez a kikölcsönzött dokumentumok értékének összegét írjuk. A dátumhoz azt az időpontot
kell írnunk, amikorra az olvasónak vissza kellett volna hozni a könyveket. A késedelmi kamat évi 20 %, tehát az
itt tűrésen hagyott helyre ezt kell beírnunk. A "fejében fennálló követelésére" rovathoz: Kölcsönzött doku-
mentum árának megtérítése.

A nyomtatvány második, hátoldalának baloldali részében fogalmazzuk meg követelésünk okát: az ekkor és
ekkor kikölcsönzött könyvek, hanglemezek stb. (darabszámmal jelölve) határideje ekkor és ekkor lejárt. Az
olvasó többszöri felszólításunk ellenére sem tett eleget kötelezettségének.

Itt jelöljük meg a postaköltség összegét is. A baloldali hasábra jegyezzük meg azt is, hegy a könyvtár mint
költségvetési szerv nem köteles illetéket leróni.

A nyomtatvány jobboldali részére az illetékes bíróság neve, alatta a könyvtár neve és címe, majd legalul az
olvasó neve, foglalkozása (amennyiben tudjuk) és pontos lakcíme kerül. Ezt a hasábot a jobb alsó sarokban a
követelt össze zárja: a Ft-összeg a kikölcsönzött művek értéke, ez alá csak azt írjuk, hogy "és járuléka", t.i. ez
jelenti az első oldalon jelzett évi 20 % kamatot.

Végül egy gyakorlati tanácsot szeretnénk adni. Az ajánlott felszólító kiküldésétől kezdve a végrehajtásig
vezessünk nyilvántartást a késedelmes olvasókról, mégpedig név szerinti betűrendben. Jelöljük meg, mely
részlegnek, részlegeknek tartozik, írjuk fel a beiratkozási törzsszámát, lakcímét, a követelés összegét részle-
tezve. Amikor az olvasó rendezte tartozását, húzzuk le az összeget, a befizetés dátumát okvetlen jegyezzük fel.

E cikk keretében nem áll módunkban a fizetési meghagyási eljárással járó bonyodalmakra külön kitérni.
Megesik, hogy az olvasó már az ajánlott levelünk kézhezvétele után befizeti tartozását, s pár nappal később
mégis megkapja a fizetési meghagyást. Vagy: a bírósági eljárás postázása eredménytelen volt, ilyenkor a bíró-
ság felszólítja a könyvtárat, hogy 60 napon belül közölje az olvasó jelenlegi lakcímét. Egy-két esetben elő-
fordul, hogy az olvasó nem ismeri el tartozását, s nekünk kell bizonyítani a kölcsönzés tényét.
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Mindezeket a gyakorlatban, a konkrét esetekben tudjuk rendezni, megoldani. Amennyiben a kollégáknak
bármilyen jellegű kérdésük van e témakörben, forduljanak hozzánk, szívesen segítünk.

A végrehajtási eljárásról egy következő cikkben írjuk meg tapasztalatainkat.

Lengyelné Molnár Klára

TÚLÉLÉSI LEHETŐSÉGEK A KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖNYVTÁRAKBAN

HELYZETKÉP ÉS A FEJLESZTÉS IRÁNYAI

címmel szakmai napot rendezett 1995. április 27-
én a Könyvtártudományi és Módszertani Központ. A
túlélési lehetőségek számbavétele, a helyzetkép fel-
vázolására, a stratégiai elképzelések kidolgozásának
elindítására szánt tanácskozáson elhangzottak min-
den közkönyvtárban dolgozó kollégánk érdeklődé-
sére számot tarthatnak, az alábbiakban tehát meg-
próbálom röviden összefoglalni az előadók mon-
dandóinak lényegét.

A tanácskozást megnyitó Győri Erzsébet (az OSZK
KMK mb. igazgatója) a közös célért dolgozók
együttgondolkodásának fontosságára, a könyvtáros
szakma megosztottságából adódó káros következ-
ményekre hívta fel az egybegyűltek figyelmét. A
magyar könyvtárügyet hátrányosan érintő folyamatok
ellensúlyozásának, az e területen dolgozók összefo-
gásának kezdetét jelentheti ez az összejövetel.

A nap első előadója, Skaliczki Judit (KMK, osz-
tályvezető) a külföldi közművelődési könyvtárak jö-
vőképét mutatta be a megjelenteknek. Meglátása sze-
rint mindenféle taktikai lépés megtételének alapfel-
tétele annak meghatározása, hogy mi felé kívánunk
törekedni. Ez hangsúlyozottan fontos, ha ezeket a
lépéseket a túlélés érdekében kell megtennünk, s
ráadásul ezek - látszólag - visszalépésnek tűnnek.

A jövőkép egy vízió, egy álom (vágy- vagy rémá-
lom), ugyanakkor tudományos megközelítése annak,
amit el szeretnénk érni. Ezt akkor tudjuk jól meghatá-
rozni, ha ismerjük, hogy intézményünk életét milyen
tényezők befolyásolják. Ezek a tényezők a makro- és
mikrokörnyezetből származnak. Előbbiek köze tar-
tozik a gazdasági tényező, amelynek meghatározása-
kor nem csak a pillanatnyi, hanem a (öt-tíz-tizenöt év
múlva) várható helyzet ismerete is szükséges. Erről
közgazdászok elemzéseiből, prognózisaibői nyerhe-
tünk ismereteket. A tágabb környezethez tartozó
társadalmi tényezők között a leglényegesebb az a
társadalmi változás, átrendeződés, aminek napjaink-
ban is tanúi vagyunk. Az idesorolandó szociális
tényezőkből az derülhet ki számunkra, hogy kik
fogják a jövőben igénybe venni szolgáltatásainkat,
kik lesznek a jövő könyvtárhasználói. A műszaki
tényezők számunkra az információs infrastruktúra
szinte beláthatatlan fejlődését jelentik. A makrokör-
nyezethez tartozik még a kulturális, információs ága-
zat helyzete és trendje. Az, hogy van-e és milyen
kulturális stratégiája a kormánynak, önkormányzat-
nak, hogy milyen a helyzete Magyarországon az
írástudóknak, az oktatással foglalkozóknak.

A mikrokörnyezetet az önkormányzat működése,
a település fejlődési trendje határozza meg. Az tehát,
hogy egy eddig ipari, vagy bányászvárosként műkö-
dő településből milyen profilú település lesz. Fontos.

hogy van-e a településnek kulturáiis stratégiája, szá-
mít-e a könyvtárra ebben, vagy sem? Megszüntetik,
vagy fenntartják az iskolákat? S mit miért csinálnak?
Mikrokörnyezeti tényező - magától'értetődően - az
ellátandó népesség gazdasági-szociális helyzete, az
intézmény információs technológiai fejlettsége, ki-
emelten fontos az intézményvezető hozzáállása, krea-
tivitása, újat akarása és az, hogy miként tudja munka-
társainak is céljává tenni a könyvtár előrehaladását.

A jövőképet meghatározó tényezők mellett na-
gyon fontos a könyvtárügyet meghatározó trendek
megismerése is. Minden szakmának vannak olyan
fejlesztési tervei, amik felé - láthatóan Európa egé-
szében - elmozdulnak a könyvtárak. Érzékelhető egy
erőteljes egységesedési folyamat. A szerzői jognál át
kell vennünk az Európai Közösség által javasolt elve-
ket. Ez alapvetően meghatározza a könyvtári szolgál-
tatásokat. Azonos adatbázisokat használunk, egysé-
ges a feltárás, a hozzáférés. Meghatározó, hogy a do-
kumentumok gyűjtéséről áttevődött a hangsúly az
információk gyűjtésére. (Nem szabad persze lemon-
dani a dokumentumgyűjtésről sem, de a tendenciát
figyelembe kell venni!) Megjelent a piacorientáltság
a könyvtárakban. Megszenvedjük, hogy a "pénzért
értéket" szemlélettel szembesítenek bennünket, de
tudomásul kell venni: nem lehet úgy szolgáltatást
nyújtani, hogy ne tudjuk az árát, mert ezt számonké-
rik és számon is kell hogy kérjék rajtunk. A negyedik
trend, hogy erőteljesen csökken a különbség a privát
információs terület és a könyvtár információs tevé-
kenysége között. Ahol nem elég rugalmas a könyvtár,
ott a ténylegesen hasznos információ kiszorul a
közszolgálatási szférából, s ez erősíti a könyvtárak
hatékonyságcsökkenéséc.

Milyenek tehát a lehetséges jövőképek? Megala-
pozott kutatások alapján a következő megállapítá-
sokra jutott egy, az angol British Library által szerve-
zettteam:

1/ Nem lesz közművelődési könyvtár;
2/ Lesz, de alacsony szintű szolgáltatásokat nyújt

majd a használók teljes körének;
3/ Lesz, magas szintű szolgáltatásokat nyújt, de

csak a használók egy szűk körének;
4/ A jelenlegi könyvtárak továbbfejlődnek és

emeltebb szinten nyújtják szolgáltatásaikat;
5/ Csak elektronikus könyvtárak lesznek.
Az előadó még egy változatot bemutatott. Az

ebben felsorolt alternatívák szerint a könyvtárak:
- meghalnak;
- interaktív robotként fognak működni;
- fennmarad a jelenlegi status quo;
- kulturális műemlékké válnak (nem gyarapítják

tovább állományukat, könyvmúzeummá válnak);
- mindent szolgáltatnak keveseknek;
- keveset szolgáltatnak sokaknak;
- ismereteket nyújtó szalonokká válnak (ahol

minden információ elérhető).
Mindez azt jelenti, hogy nagyon sokféle elképze-

lése lehetséges a könyvtárak jövőjének. Ahhoz, hogy
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bármilyen célt magunk elé tűzhessünk, el kell kezde-
nünk egy közös munkálkodást, mindenkinek a maga
területén ki kell alakítania a saját elképzeléseit. Ki
kell munkálnunk a magunk jövőképét, s ekkor lehet
esélyünk arra, hogy túléljük a jelenlegi helyzetet.

Második előadóként Kiss Jenő, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár főigazgatója szintén azt a gondolatot
hangsúlyozta, hogy a visszavonuláskor is tudni kell,
merre akarunk menni. A könyvtárak túlélési lehető-
ségei, maga a kérdés egyébként már a nyolcvanas
évek közepén felmerült az európai nagyvárosok
könyvtárvezetőinek tanácskozásain.

Az elhangzottak szerint a túléléshez szükséges
stratégiai terv kidolgozozásánál elsődleges szerepet
kell szánni a súlypontok, a feltétlenül meghagyandó
területek kijelölésének. A FSZEK stratégiai terve úgy
jött létre, hogy annak bizonyos lényeges elemei ko-
rábban kialakultak. Már '85-ben rá voltak kénysze-
rítve arra, hogy végiggondolják könyvtárképüket.
Ekkor szögezték le, hogy az addigi "könyvtárosok
könyvtára" helyett az "olvasók könyvtárát" kell ki-
alakítani. Ezt sokat vitatták, de szakítottak a nevelő
típusú könyvtárral, célul tűzve ki a szolgáltató intéz-
ménnyé alakítást. Ezzel párhuzamosan megindult a
fővárosi hálózat átalakítása is. Mindez beilleszthető
lett az 1991-es stratégiai tervbe is.

Kezdetben úgy vélték, hogy a nehézségek csak
egy-két évig tartanak, azóta azonban fel kellett is-
merni, hogy itt egy elhúzódó folyamatról van szó. A
lassú, általános lerohadás, vagy az egyes szolgáltatá-
sok megszüntetése árán a színvonal megtartása volt a
két választási lehetőség. Az utóbbit választották,
mondván: jobb eléje menni a változásoknak, mint
kényszerhelyzetben cselekedni, s bátran el lehet
hagyni a megszokott, de mára kiüresedett tevékeny-
ségeket. Mindez fejlesztésekkel is együtt járt. A szá-
mítógépek beszerzésére, a CD-állomány kialakítására
olyan időszakban került sor, amikor már lényegében
könyvekre sem volt elegendő anyagi forrás. Rend-
szeressé tették a költségek, ráfordítások vizsgálatát.
Mindezek alapján racionálisabbá szervezték tevé-
kenységüket (saját elhatározásból létszámot csökken-
tettek elbocsájtás nélkül úgy, hogy nem töltötték be a
megüresedő állásokat), létrehozták a központi ellátó
szolgálatot (így sok kis "nemzeti könyvtár" helyett jól
kihasznált gyűjtemény jöhetett létre)," s leépítették,
átalakították bizonyos szolgáltatásaikat (a bibliográ-
fiai osztály helyett megszervezték a közhasznú infor-
mációszolgálatot, felfüggesztették néhány kiadvány
megjelentetését, ül. sor került részlegmegszünteté-
sekre is). Egyes szolgáltatásokat önköltségessé tettek
(pl. videó és CD kölcsönzés), megszüntették a bibli-
obuszokat, kisebb egységeket felszámoltak, a '80-as
években létrehozott "kettős funkciójú" könyvtárakat
(iskolai és közkönyvtár) - mivel ez a működési forma
nem vált be - átadták az iskoláknak.

Az azóta eltelt időszak visszaigazolta a változtatá-
sokat. Az olvasók, látogatók száma nőtt, a kevesebb
könyvtár több felhasználót tud kiszolgálni. A fenti-
ekből adódó lehetőségek azonban már kimerültek.
Most ismét napirenden van a szolgáltatások további
csökkentése (ez elsősorban a nyitvatartási idő kurtí-
tásátjelenti), ül. keresik a bevételnövelés módjait.

Nagy Attila (KMK, osztá'yvezető) "A könyvtáros
jövőképe a szociológus nézőpontjából" címmel vá-

zolt fel diagnózist, s adott útmutatót a terápiára.
Látlelete, diagnózisa szerint ma Magyarországon

a legnagyobb probléma - a gazdasági és a politikai
bizonytalanságon túl, saját területünket szemlélve - a
könyvtárostársadalom elbizonytalanodása, önbiza-
lomhiányának számtalan megnyilvánulása, jövőképé-
nek teljes hiánya. Erre két vizsgálat is bizonyságot
nyújt. Az egyik során a nagykönyvtárak vezetőinek
többsége nem akart a "mit gondol, milyen típusú,
összetételű munkaerőre lesz szüksége az adott könyv-
tárnak a következő években?" kérdésre válaszolni,
pedig rengeteg viszonyítási alap lenne. E könyvtárak
vezetői tudnak a különböző nemzetek könyvtár-
ügyének helyzetéről, fejlődési irányairól - ennek
ellenére semmilyen konkrét elképzeléssel nem tud-
nak előrukkolni. Ez szomorú akkor is, ha a könyvtá-
rosok egyáltalán nem lógnak ki a jelen magyar társa-
dalomból. Az országban számtalan szociológiai
vizsgálat bizonyítja, hogy az emberek jelentős része
megrettent, megfélemlített alattvalóként viselkedik.
Nem reflektál, nem reagál, nem kritizál, hanem elvi-
seli azt, ami éppen történik.

A könyvtárosok önbizalomhiányát, elbizonytala-
nodását ráadásul nagyon kemény tények indokolják.
Társadalmunk 16-18 %-a mondható könyvtárhaszná-
lónak. A dánok adata ennek többszöröse, kb 60 %.
Mit jelent ez? Elsősorban a magyar középosztály
gyengeségét. A dán felnőtt lakosság 60 %-a - többek
között - azért használ könyvtárat, mert szüksége van
rá. Középosztályi szituációban van, kultúrája van és
ez személyiségének autonómiáját, a kulturális örök-
ség továbbéltetését, munkakultúrát, közéleti aktivi-
tást és még sok minden mást eredményez. A dán vagy
az Európai Unió országainak társadalmában a közé-
posztályi mivolt nem csak hatalmat, pénzt, hanem
iskolai végzettséget is jelent. A mai magyar társada-
lomban az egyetemet, főiskolát végzettek aránya 10-
12 %. Ugyanez az Európai Unióban 30-40 %. A
megfelelő korosztálynak 40 %-a jut el nálunk oda,
hogy érettségi bizonyítványt szerezzen. Ugyanezek a
számok 70 % körül mozognak az EU-ban. Ez az a
pont, ami az önbizalomhiány okaként megfogalmaz-
ható, s ez az a pont, ami tudatos, masszív feladatot és
jövőképet is megfogalmaz számunkra.

A jelenlegi helyzet úgy is leírható, hogy ismételten
egy modernizációs kísérletnek vagyunk a részesei. Ez
sok mindent jelent, de - ami minket illet - jelentenie
kell a magyar közoktatási rendszer hatékonyságának
radikális fejlesztését is. Ha Magyarország ehhez a
vágyott Európai Unióhoz csatlakozni akar, akkor
elsősorban a középiskolát és a felsőoktatási intéz-
ményt végzettek arányát kell alaposan növelni az
elkövetkező időben. És ez az a pont, amiből nem
engedhetünk. A magyar közoktatásügy látja annak
kárát, ha a magyar könyvtári rendszer romlani fog.

Bizonyítékul az előadó annak a kutatásnak az
eredményét mutatta be, mely 32 ország oktatási
rendszerének vizsgálatán alapult. A 14 éves gyerekek
olvasni tudását vizsgálták. Egy kombinált adatból
számítógéppel előre kiszámították, hogy milyen
eredmény várható. A számítás alapját az egy főre eső
nemzeti jövedelem, a koraszülések aránya, a kötelező
iskolai osztályok száma, az adott országban a gyere-
keknek kiadott folyóiratok száma, a pedagógusok fi-
zetése és - többek között - a 100.000 lakosra vetített
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könyvtári kölcsönzések száma képezte. A számítógép
által "megjósolt" mutatók döbbenetesen fedték a
tényleges vizsgálati eredményeket. Magyarországon
a tényleges adatok azonban kiemelkedően jobbnak
bizonyultak, mint amit a komputer a betáplált adatok
alapján "elvárt". Megnézték, hogy az összetett adat-
nak az egyes elemei milyen jelentőséggel befolyásol-
hatták a tényleges eredményt. Egyértelműen kiderült,
hogy a teljesítmény elsősorban a könyvtárhasználat
gyakoriságától függ! Azaz - és ezt más vizsgálatok is
bizonyították - a magyar könyvtári rendszer pilla-
natnyilag a legtöbb megrendelést a közoktatástól
kapja.

Nyolc éve végeztek egy vizsgálatot, melynek tár-
gya az volt, hogy a foglalkozások presztízs-skáláján
hol helyezkedik el a könyvtáros. A végeredmény sze-
rint messze leszakadtunk az értelmiségi pályák meg-
becsültségétől. A társadalom számára a könyvtáros a
könyvraktárossal szinonim fogalom. Kérdés: tudjuk-e
vállalni, hogy értelmiséggé kell lennünk? Mintapél-
dává, kezdeményező, reflektáló, a dolgokat, esemé-
nyeket nem elszenvedő, hanem azokat értelmező,
összefüggéseket, alternatívákat megfogalmazó sze-
méllyé. Tudjuk-e, hogy ennek vállalása jelentheti
számunkra a kilábalást a jelenlegi helyzetből? Ha
igen, gyötörhet bennünket a hatalom sokféleképpen,
tiportatunk, de el nem veszünk, kétségeskedünk, de
kétségbe nem esünk, mert a magyar kultúra folyto-
nosságának szüksége van arra a fajta organikus
könyvtáros értelmiségire, aki tudatosan vállalja, hogy
nem raktáros akar lenni, hanem a kulturális értékek
megőrzője és továbbadója.

Téglási Ágnes főiskolai adjunktus "A szervezet
változásai a környezet hatására" címmel tartotta meg
előadását. A mai külső erők vizsgálata azt mutatja,
hogy azok hallatlanul erősen kényszerítik szerveze-
teinket változásra. Önmagában a változás szükség-
szerű, mivel minden szervezet életciklusszerűen mű-
ködik. Akár egy intézményről, akár egy szolgáltatás-
ról beszélünk, létének van kezdeti és fejlődési sza-
kasza, s ha eléri fejlődésének csúcsát, utána már csak
hanyatlása következhet. A könyvtár mint szervezet
még nem járta be ezt az utat. Ahhoz pedig, hogy az
egyes intézmények is elkerüljék a hanyatlást, arra van
szükség, hogy a változást folyamatossá tegyék. Ez
akkor érhető el, ha egy folyamat fejlődő szakaszában
már tervezzük olyan új folyamatok beindítását, ame-
lyek fejlődése előző tevékenységeink hanyatlását ér-
dektelenné teszik.

Most, amikor a külső tényezők változtatásra kény-
szerítenek bennünket, kérdés, hogy belső tényező-
inkkel mennyire tudunk ehhez rugalmasan alkalmaz-
kodni. A változás kétféle lehet. A lépésről lépésre,
fokozatosan bekövetkező szerves átalakulás jobban
elfogadtatható, mint a radikális, máról holnapra
bekövetkező. A folyamatos változást, alkalmazkodást
elősegítheti vagy gátolhatja a szervezet belső felépí-
tése. A hagyományos, hierarchikus belső szerkezetű
intézmények kevésbé hajlékonyak, a minél több köz-
bülső lépcsőt kiiktató szervezetek könnyebben rea-
gálnak a külső hatásokra.

Fontos még a változás, változtatás kapcsán az
intézmények külső kapcsolatrendszere is. Az infor-

mációval már nem csak a könyvtár foglalkozik, de
igazán mi vagyunk azok, akik tudják, mit kell az
információval "csinálni", hogyan kell azt összegyűj-
teni, feldolgozni és értéknövelten a felhasználók
rendelkezésére bocsátani. Ugyanakkor könyvtárak-
nak is egyre inkább szükségük van nem könyvtáro
szakemberekre (számítástechnikusokra, közgazdá-
szokra), ez szintén a külső kapcsolatok építését segí-
ti.

Az előadó gondolatait Machiavelli idézettel zár-
ta: "Nincs nehezebben véghezvihető, a siker szem-
pontjából kétségesebb és a kezelés szempontjából
veszélyesebb dolog, mint a dolgok új rendjének a
kezdeményezése."

Az utolsó, nagyobb lélegzetű előadást Csapó Edit
(KMK, osztályvezető) tartotta "Szervezetfejlesztési
lehetőségek a megyei könyvtárakban" címmel. Az
előadó a KMK egy, a megyei könyvtárakban végbe-
menő változásokat, szervezeti átalakulásokat elemző
vizsgálatának eddigi tapasztalatairól számolt be. A
kutatások még tartanak, az eddigi tapasztalatok
alapján lényegi változásokra ezekben az intézmé-
nyekben nem igazán került sor. Munkájuk során ke-
resik arra is a választ, hogy mennyire változott meg
az a feladatrendszer, ami annak idején a megyei
intézményeket életre hívta.

A nap hátralévő részében Ramháb Mária, a Bács-
Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója az
épülő új megyei könyvtár tervezett szolgáltatásait,
Geller Ferencné, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese az új technikai eszközök alkalma-
zásának lehetőségeit, Pallósiné Toldi Mária, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgató-
ja a könyvtár és a helyi önkormányzat együttműködé-
sének gyakorlatát, Nagy Ferenc, a Budakeszi Könyv-
tár és Információs Szolgálat igazgatója a képviselő-
testület munkáját segítő könyvtári szolgáltatásait mu-
tatta be.

- t b -

A hónap idézete:

"Összefoglalva: nyilvánvaló, hogy a jövő nagy-
lehetőségeket rejt magában. Azonban csapdákat is
tartogat. A dolog nyitja abban áll, hogy elkerüljük
a csapdákat, megragadjuk a lehetőségeket és ha-
zaérjünk hat előtt. "

(Woody Allén: A szendvics feltalálása.)
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KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOK

Kenderes

A MEGYEBEN

M Í

Már hosszú évek óta hagyománnyá vált a közsé-
günkben, hogy minden nevesebb évforduló és vala-
mennyi községi szintű ünnepély szerves része a
könyvtár, de azért mégis kiemelten kezeljük a könyv-
tári ünnepeket, mint pl. Ünnepi Könyvhét, Gyermek
Könyvhét, így a mi könyvtárunk is bekapcsolódott a
"Könyvtári Kulturális Napok" rendezvénysorozatába:

Március 7-én az óvodások részére tartottunk "Süsü
a sárkány" címmel mesedélelőttöt. A gyerekek na-
gyon szeretik, ha a könyvtáros néni mesél nekik.

Március 8-án az általános iskola 6. oszt. tanulói
részére játékos irodalmi vetélkedőt rendeztünk, amit
nagyon nagy siker övezett.

Ugyancsak március 8-án az általános iskola 4.
oszt. tanulói részére a Megyei Könyvtár munkatársa
Almási Gizella tartott nagy sikert aratott játékos ve-
télkedőt, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

Március 9-én a mi könyvtárunk is kapcsolódott a
javasolt "nyílt naphoz". Vidám, beszélgetős, olvasó-
kínálós napot szerveztünk a könyvtár idősebb olva-
sói számára. Újszerűsége ellenére barátságos és bi-
zonyára emlékezetes rendezvényt tudhatunk magunk
mögött.

Összegzésül megállapíthatom, hogy rendkívül
mozgalmas hetet sikerült szerveznünk, s ezt az olva-
sókért a továbbiakban is szívesen vállaljuk.

Peszeki Imréné
mb. könyvtárvezető

Öcsöd

A Nagyközségi Könyvtár 2 napos rendezvénnyel
kapcsolódott a megyei Könyvtári Kulturális Napok
rendezvénysorozatához.

Március 7-én a nyugdíjasokat láttuk vendégül
könyvtárunkban. Beszélgettünk a könyvekről, egy-
egy könyvhöz kapcsolódó élményről, arról, hogy
mennyire fontos az olvasás az ember életében. Bemu-
tattuk új szerzeményeinket, melyek közül többet ki is
kölcsönöztek a jelenlévők.

Szóba került az egész községet érintő nagy ese-
mény, a gáz és telefonhálózat vezetése. Igaz, ezzel
egy kicsit elkalandoztunk a könyvtártól és a köny-
vektől, de úgy gondolom, a község fejlődéséről, az
embereket érdeklő dolgokról lehet beszélgetni egy
könyvtárban.

Nagyon jó hangulatban telt el a közel másfél óra.
Március 10-én MesedéJeJóttre hívtuk meg az

óvodásokat. A februárban megtartott mesemondó-
verseny győztesei meséltek a kicsiknek. A mesehall-
gatás után még egy kis csevegésre, könyvek nézege-
tésére és egy kis cukorka elfogyasztására együtt ma-
radt a kis vendégcsapat.

Kiss Andrásné
könyvtárvezető

Könyvtárunk tavaszi műsorterve igen gazdag.
A megyei Könyvtári Kulturális Napokhoz két ese-

ménnyel csatlakoztunk.
Március 7-én, kedden d.u. 4 órától a Lemez-

hallgatók Klubja tartotta meg foglalkozását. A mint-
egy 40 résztvevő a 60-as évek magyar könnyűzenéjé-
vel ismerkedett. Cseh Tamás, Bródy János dalai, az
Illés együttes számai hangzottak el. Az előadókról, az
együttesekről is esett néhány szó.

A gyerekek részéről nagy várakozás előzte meg a
március 11-i hollókői kirándulást. Ezúttal a Móra
Könyvklub és az Ügyes Kezek Klubja nézte meg
Hollókő nevezettességeit, visszafelé pedig a gyön-
gyösi Mátra Múzeumot. Szerencsére az időjárás is
kegyes volt hozzánk, így hegymászás, a hollókői vár
megtekintése, a jászberényi állatkert bejárása is be-
lefért a napba. A következő keddi foglalkozáson a
gyerekek lerajzolták úti élményeiket és a látottakról
beszélgettek.

Március hónap csúcsponti eseménye a 28-i "Élő
Lyukasóra" volt. Vendégeink: Mészöly Dezső iroda-
lomtörténész és Gyurkovics Tibor író de. 11 órától
tartották meg a "Lyukasórát". Mintegy 200 résztvevő
hallgatta az érdekes eszmecserét. A "disputa" versek-
ről, irodalomról folyt, néhány versrészlet is elhang-
zott. A közönség közül mindig volt, aki helyes választ
adott a feladványokra. A hallgatók soraiból is hang-
zott el kéf versrészlet, amit szintén megfejtettek.

Ezen a napon délután zajlott a "Nagy magyarok
idegenben" c. földrajzi vetélkedő döntője is, 16 gye-
rek részvételével.

Az április hónap eseményei is beindultak.
Április 3-án, hétfőn Budai Péter origamista volt a

vendégünk. Egész termet betöltő kiállítási anyagot
hozott eddigi hajtogatásaiból. A kiállítás megnyitója
du. 14.30 órakor volt. Az itt részt vevő mintegy 60
gyerek (főként Móra Könyvklubosok és az Ügyes Ke-
zek Klubjának tagjai) a megnyitó után átjött a könyv-
tárba Budai Péter foglalkozására. Érdekes anyagok
születtek az "ügyes kezek"-ben a szakember irányítá-
sával, stílszerűen húsvéti nyuszik, szívek, stb. Ezek
legjavát is kiállítottuk egy könyvtári tablón. Budai
Péter a Dunántúlon él, egy hat osztályos gimnázium
tanulója. Ismerik Japánban, New Yorkban. Szívesen
vállal foglalkozást bármely településen.

Most készülünk a Kányádi Sándor író-olvasó ta-
lálkozóra. A költő április 25-én, kedden 16 órától
lesz a vendégünk. Az erdélyi magyar irodalom élő
klasszikusának látogatását nagy várakozás előzi meg
a helyi középiskola, az általános iskolák, valamint a
könyvtárlátogatók részéről.

Az első félévi programsorozat méltó befejezése
lesz az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója május
végén vagy június elején. Ekkorra egy irodalmi mű-
sort tervezünk "Csöndes kiáltvány a vesztesekért"
címmel, Meister Éva, a Marosvásárhelyi Színház volt
tagjának az előadásában.
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Ha anyagi erőink engedik, meghívunk egy írót is
(lehetőleg gyerekeknek).
E gazdag programsorozatot a Nemzeti Kulturális
Alap és a Hét Törzs Alapítvány pályázatain nyert
összegek felhasználásával tudtuk és tudjuk finanszí-
rozni.

Csemus Gyuláné
könyvtáros

FELHÍVÁS!

A jászberényi Városi Könyvtár térítésmentesen
felajánlja a megye vagy az ország bármelyik könyvtá-
rának a felesleges duplumanyagként birtokában levő
alábbi kiadványokat:

- Magyar Könyvészet 1921-1944. I-VII. köt. AIV. köt.
hiányzik.
- Magyar Könyvészet 1945-1960. Könyvek I-V. köt. A
IV. köt. hiányzik.
- Magyar Könyvészet 1945-1960. Térképek
- Magyar Könyvészet 1945-1960. Zeneművek
- Magyar Könyvészet: 1971, 1972, 1973, 1975, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
- A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliog-
ráfiája: 1971-75, 79, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
(Hiányos)
- Magyar mezőgazdasági bibliográfia: 1985, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990
- Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek (bibli-
ográfia): 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981;
mutató kötet 1980-1984.
- Magyar bibliográfiák bibliográfiája: 1961-64,
1965-66, 1967-68, 1974-76
- Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok
címjegyzéke és adattára 1945-1970.
Az 1921-44-es és az 1945-60-as kötetsorokat együtt
kívánjunk elajándékozni, mert a megmaradó szór-
vány kötetek már nehezen hasznosulnak.
Könyvtárunk vállalja, hogy saját költségén postázza a
kért köteteket az igénylő által megadott címre.
Az érdeklődést vagy igénylést a következő címre
várjuk: Városi Könyvtár 5101 Jászberény, Bercsényi
u. 1. Pf. 66. Tel.: 57/411-585)

A HELYISMERETI GYŰJTEMÉNYBE
BEÉRKEZETT LAPOK JEGYZÉKE

Bercsényi Diákharsona 1 (Törökszentmiklós)
Berényi Kármentő 1-2 (Jászberény)
Berényi Műsor 2-3-4 (Jászberény)
Besenyszögi Krónika 1-2
Cibaki Hírek 1-2-3
Falufigyelő 1-2-3-4 (Mesterszállás)
Fegyverneki Hírmondó 1-2

Füredi Diákszó 1 (1994/1995)
Györffy Krónika 1-2-3 (1994/95)
Hűtőgép 1-2-3-4-5-6 (Jászberény)
Igazi Hírek 1
Jászkürt 1-8
Jász Szó 1
Karcagi Hírmondó 1-13, 15-16 (Hiány: 14)
Karcagi Szuperinfó 1-10, 12-13 (Hiány: 11)
Kenderesi Krónika 1
Kevi Föld (Túrkeve) 1
Ki-mit-hol (előzmény: Abádszalóki Mit-Hol) 3 (hiány
1,2)
Kisbíró 1-2 (Kisújszállás)
Kisér 1
Kulturális Tájoló 1-2 (Kisújszállás)
Kunsági Hírmondó 1-4
Ladányi Hírek 1-4
Mezőtúr és Vidéke 1-4
Mi újság Fényszarun 1-3
Miklósi Press 1-5
Nagykörű 1
Redemptio 1-2
Refrén 1
Tiszafüredi Tudósító 1-2
Tisza Tó Régió Szuperinfó 5-7 (hiány: 1-4)
Tiszaug 1-4
Tószegi Tükör 1-2
Törökszentmiklós és Vidéke 1-2
Törökszentmiklós Városi Hírmondó
Túri Pressz 1-8,10-12 (hiány: 9.)
Túrkeve 1-3
TúrMix 1-8 (megszűnt)
Új Délibáb 1-3 (Tiszafüred)
Új Diákság 1 (1994/95) (Jászapáti)
Újszászi Híradó 1-4

Különösen hiányoljuk az alábbi lapokat, melyekből
idén még egy példányt sem kaptunk, s arról sincs
hírünk, léteznek-e még egyáltalán?

Nagyon hiányoznak

1-4

Abádszalóki Szó-szóló
Kunhegyesi Hírvivő
Kunhegyesi Híradó
Kunhalom
Madarasi Krónika
Más
Öcsödi Hírek
Őrsi Hírek
Rákóczi Tárogató
Református Nagykunság
Rékasi Hírek
Szentimrei Tudósítások
Tiszaföldvári Hírlap

Kérjük kollégáinkat, ha a listán nem szereplő helyi
lap megjelenéséről tudomásuk van, jelezzék azt a
Megyei Könyvtár helyismereti részlegének. Kérjük
segítségüket az egyes számok beszerzésében, ill. a
jelzett hiányok pótlásában is. Köszönjük.



AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT KIADVÁNYAI

Ab ovo: Dalos György: A kulcsfigura;Esze Dóra:
Málnafolyó; Gergely Ágnes: Absztrak tehén; Hamvai
Kornél: Márton partjelző fázik; Vámos Miklós: Anya
csak egy van. Akadémia: Márai Sándor: Istenek-
nyomában; Sütő András: Színművek. Antológia:
Beké György: A nyitrai gróf feláldozása; Turcsány
Péter: Mázsa és pehely; Utassy József: Kálvária-ének.
Aqua: Krúdy Gyula: Öregszó az ifjakhoz. Atlantis:
Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet; Ludvig
Vittgenstein: Észrevételek. Babits: Czigány György:
Fények a vízen. Balassi: Borbély Szilárd: Mint
minden alkalom; Lengyel Balázs: Két Róma; Lukácsy
Sándor: A hazudni büszke író; Vilcsek Béla: Az iro-
dalomtudomány "provokációja". Az irodalmi folya-
mat. Belvárosi K.: Határ Győző: Léptékváltás;
Schein Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete; Varga
Mátyás: Barlangrajz. Corvina: Czeizel Endre-Erős
Erika: Számadás a tálentomról. Cserépfalvi: Bár-
dos Pál: A leszámolás; Mesterházi Mónika: Hol nem
volt. Dunakanyar 2000: Juhász Ferenc: Pupillák.
Európa: Albert Camus: Az első ember; Nick Nornby:
Fociláz; Kertész István: Magyar békeillúziók 1945-
1947; Milán Kundéra: Halhatatlanság; Tim Willocks:
Lázadás a Zöld Folyóban. Fabula: Odze György: Ne
zúgj bele soha a kis csellistába. Fekete Sas: Füst
Milán rejtélyes múzsája. Ferenczy K.: Tarján Ta-
más-Reményi József Tamás: Ciróka-maróka; Csaplár
Vilmos: Isten; Lakner Judit-Háy Ágnes: Makk Makk
Zsiga és Bix; Thomas Bernhard: A beton. General
Press: Szenczi Tóth Károly: Elmosolygott éveink.
Gondolat: Kovács Péter: Schaár Erzsébet.; Szabó
György: Vajda Lajos; Páskándi Géza: Az Abszurd és
az Isten. Harmat: Visky András: A hetvenes évek I-
II. Héttorony Kft: Banner Zoltán: Teremtő önvéde-
lem. História Alapítvány: Hegyi Klára: Török
berendezkedés Magyarországon; Niederhauser Emil:
A történetírás története Kelet-Európában a II. világ-
háborúig. Inter Leones: G. Nagy Ilián: A mágus.
Ikon: Galgóczy Árpád: A 19. századi orosz líra
klasszikusai; Shakespeare új fordításban. Nádasdy
Ádám: Szentivánéji álom. Jelenkor: Baka István:
November angyalához; Mészöly Miklós: Hamisre-
gény; Nádas Péter: Esszék; Parti Nagy Lajos: Esti
kréta; Kukorelly Endre: Mintha már túl sokáig állna;
Sándor Iván: Átváltozások kertje; Kaszás Máté: Ko-
rom és hó. Kijárat: Balázs Attila: Én már nem uta-
zom Argentínába; Juhász Erzsébet: Műkedvelők.
Kossuth:J.W.Goethe: Ős-Faust,Madách Imre: Az em-
ber tragédiája; Heller Ágnes: Leibnitz egzisztencia-
lista metafizikája;^ Irószemmel 1990-1995. Kráter:
Kerényi Károly: Égéi ünnep; Vlagyimir Nabokov:
Terra incognita;Pomogáts Béla: Erdélyi tükör. Li-
get: Czilczer Olga: Küszöbön egy / rongybagoly;
Levendel Júlia: Ész és áhítat; Szilágyi Ákos: Á tények
és a lények. Maecenas: Kürt Vonnegut: Halálnál is
rosszabb; Christoph Ransmayr:Az utolsó világ. Mag-
vető: Körkép 95; Szép versek 1994; Bertók László:
Három az ötödiken; Esterházy Péter: Egy nő; Mohás
Lívia: Theodora; Szentkuthy Miklós: Narcisszusz tük-
re; Tar Sándor: A mi utcánk. Magyar írókamara:
Kiss Dénes: Föltámadnék én is. Magyar Világ: Fa-
ludy György: 100 könnyű szonett. Móra: 22 híres
beszéd. Orpheusz Kiadó^ Horvát Elemér: Scaliger
Rosa; Eisemann György: Ősformák jelenidőben. Osi-
ris Századvég: József Attila: Összes prózai művei;
Pilinszky János: Naplófeljegyzések, prózatöredékek,

rajzok; Kormos István: Összes művei; Nemes Nagy
Ágnes: Összegyűjtött versei; Sárközi Mátyás: Színház
az egész világ. 1956-os Intézet-Osiris Szv.: Bibó
István (1911-1979)Életút dokumentumokban. Offici-
na Nova Kiadó: Erki Edit: Kávéházsirató, Törzshe-
lyek, írók, műhelyek. Patriot: Martos Gábor:
Kép(es) költészet; Kerék Imre: Poéták: csoda-
nyelvek; Huszár László: Hangok a sötétből; Pesti
Sz.: Konrád György: Várakozás; Örkény István em-
lékkönyv: Tandori Dezső: Madárzsoké; Josten Ga-
arder: Szofi világa; Pelikán: Kőbányai János:
Emlékek a beat-korszak-ból. Püski: Bónis Ferenc:
így láttuk Bartókot. ; Csuka János: A délvidéki
magyarság története; Erdélyi József: Fehértorony.
Seneca: Ficsku Pál: A videodisznók esete és más
történetek; Térey János: A valóságos Varsó - Panasz-
könyv. Solymosi Bálint: Ágak egy hamisciprusról;
Toót H. Zsolt. Pályaháborgások. Szabad Tér: Ober-
sovszky Gyula: Prelűd halál után; Nemeskürty István:
Búcsúpillantás - Magyarország a két világháború kö-
zött. Szent István Társ.: Toldalagi Pál: Oldott
magány. Széphalom:Tőzsér Árpád: Előtanulmány
Mittel úr emlékeihez; Nagy Gáspár: Zónaidő; Péntek
Imre: Válogatott versek; Jókai Anna: Három; Vasadi
Péter: Új versek; Csúrös Miklós: Költőivé a prózát.
Tevan: Imre Flóra: Rejtőzve éltünk. Trezor: Hege-
dűs Géza: Aktuális Aiszkhülosz. Trikolór: Csorba
Győző: Kétféle idő; Fejes Endre: Szabadlábon;
Mándy Iván: Harminc novella. T-Twins: Csizmadia
Ervin: A magyar demokratikus ellenzék története
1968-1988; Horányi Katalin: Időzavar. Türelem
Háza Bt.: Popper Péter: Az istennel sakkozás koc-
kázata. Új Forrás: Tüskés Tibor: A Jelenkor indulá-
sa. Kortárs: Curriculum vitae. Határon túliak:
Fórum: Herceg János: Hajlandóság; Kontra Ferenc:
Úgy törnek el; Németh István: Jegykendő; Bányai
János: Talán így; Bori Imre: Szenteleky Kornél. Ga-
léria: Pócs István: Álarcosbál. Intermix: Ballá Te-
réz: A hallgatás oszlopai; Ozsváth Lajos: Királyháza
korok váltóin; Istenhez fohászkodva; Keresztyén Ba-
lázs: Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai
lexikona; Soós Kálmán: A történelem tanúságtétele.
Kalligram: Thomka Beáta: Mészöly Miklós; Zalabai
Zsigmond: Verstörténés; Szakra László: Szlovák
nemzeti fejlődés; Szirák Péter: Grendel Lajos; Mé-
szöly Miklós: Családáradás. Madách: Dénes
György: Sétálni ment három kalap; Zs.Nagy Lajos:
Hamu Laci és az eretnek; B.Kovács István: Baracai
Népköltészet; Gyönyör József: Terhes örökség;
Géczi Lajos: Ondava menti népmesék és mondák.
Nap: Grendel Lajos: Vezéráldozat; Barak László: Ti-
tanic-verzió; Egyszemű éjszaka; Karol Wlachovsky:
Belső világosság; Mészáros András: A filozófia ha-
tárvidékén. Polis: Bogdán László: Eltűnés; Kovács
András F.: Manótánc; Dsida Jenő: Egyszerű vers a
kegyelemről; Murádin Katalin: Faragott kőszószékek
Erdélyben; A Farkas utcai templom címerei; Visky
András: Elefánk. Symposion: Hász Róbert: A szal-
makutyák szigete. Kriterion: Vörösmarty: Költemé-
nyek; Dsida Jenő: Zarándokút; Arany János: Balla-
dák: Kovács András: Útszélen fejfa; József Attila: 32
költemény - 32 poeme.
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Megjelenik havonta, 280 példányban


