
IV. évf. 6-7. szám Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 1995.június-július

A tartalomból

Textlib

A leltározásról

Közkönyvtárak a
megyében

Hírek

Miről ír?

Tizenkét pont
avagy mi újat kíván tenni a kulturális kormányzat az állam-

háztartási reform keretében az 1996-os költségvetés kapcsán
(részletek)

Abból kiindulva, hogy a kultúra helyzete jelentősen megnehezedett az
elmúlt időszakban, és attól a meggyőződéstől vezéreltetve, hogy ezt a
folyamatot meg kell állítanunk, a kulturális tárca úgy döntött, hogy
nyilvánosságra hozza ja vaslatait.

I. Magánmecenatúra-ösztönző adókedvezmények és nonprofittörvény

1. Saját kezű rendelkezést a személyi jövedelemadó egy
százalékáról!

2. A kulturális és más nonprofit szervezeteknek nyújtott
közvetlen adományozás adó- és illetékrendszerbeli elismeré-
sét! Az adómentes alapítványi támogatás értékhatárának
megszüntetését!

3. Nulla százalék áfa az első kiadású új magyar és a kis
példányszámú szépirodalmi és tudományos műveknek, folyói-
ratoknak!

4. Nonprofittörvényt!

II. A kulturális alapok és alapítványok újjászervezése és megerősítése

5. A Nemzeti Kulturális Alap reformja: legyen vége a kultú-
ra önadóztatásának!

6. Rádió-televízió törvényt! Műsor-szolgáltatási alap lét-
rehozását a kulturális és más közhasznú műsorok támogatásá-
ra!

7. Mozgóképtörvényt! Többcsatornás mozgóképkultúra-
támogatást!

8. Ki kell fizetni a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
vagyonpótlását!

III. A kulturális intézményrendszer megerősítése

9. A kulturális vállalatok privatizációjából származó bevé-
telek közvetlen visszaforgatását a kulturális infrastruktúra
megújítására!

10. Az önkormányzati közművelődési normatívák megtar-
tását!

11. RENDEZZÜK MEG A KÖZKÖNYVTÁR ÉVE AKCIÓT!
Több bevételt a múzeumoknak! Kortárs művészeti múzeumot!
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A KÖZKÖNYVTÁR ÉVE

Sok nálunk gazdagabb országban nem vesznek annyi könyvet az emberek, mint mi. Szoktassuk vissza az
embereket a sarki könyvtárba, frissítsük fel a kistelepülések állományát! Egy éven át tartó eseménysorozatot
tervezünk, nagy propagandával. Célja az, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek a közművelődési könyvtá-
rak, az olvasáskultúra, a helyi fenntartók felelősségének, kötelezettségeinek tudatosítása a könyvtári alapellátás
fejlesztése érdekében; a könyvtárak könyvbeszerzési keretének bővítése "matching grant" (kiegészítő támoga-
tás) formában központi költségvetési forrásból.

1. Rendezvények: író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok a könyvtárakban. Az írószövetséggel és a szí-
nészkamarával együttműködve egy központi ajánlójegyzék alapján a megyei könyvtárak szervezésében a helyi
könyvtárakb an.

2. Könyvtári órák. A helyi könyvtárak és általános iskolák közös pályázati programmal irodalom- és törté-
nelmi órák könyvtárban történő megrendezéséért díjban részesülnek, mely összeget a helyi közművelődési és
iskolai könyvtár összehangolt állománygyarapítására használnák fel.

3. Propaganda: Televízió-, rádióműsorok a könyvtárakból, az olvasási szokásokról, a könyvtári szolgáltatá-
sokról.

4. A könyvbeszerzés érdekeltségnövelő támogatása: A következő támogatási forma a könyvtárak fenntartói-
nak kínál fel - érdekeltségi alapon - kiegészítő támogatást. A városi és megyei könyvtárak esetében javasoljuk
bevezetni. A támogatási forma az úgynevezett matching grant, vagyis a kiegészítő támogatás elvén alapszik.
Tehát ha egy fenntartó bizonyos összeget könyvbeszerzésre fordít, akkor a támogató ennek bizonyos százalékát
adja kiegészítésképpen, további könyvbeszerzésre. Az 1996. évben könyvekre fordított összegek 25 százalékos
kiegészítését tennék lehetővé. A főváros kivételt képez. A fővárosban ekkora támogatás önmagában a keret
döntő részét emésztené fel, s egyben hatékonysága is megkérdőjeleződne, hiszen a könyvhöz jutás Budapesten a
legkönnyebb. A főváros esetében javasoljuk a lakosságarányos támogatást, vagyis a budapesti könyvtári hálózat
4 megye átlagtámogatását kapná meg.

5. A könyvbeszerzés díjazása kistelepüléseken: A fenntartó önkományzatok közvetlen érdekeltségének
kialakítására javasoljuk kistelepülések számára pályadíj kiírását. A díjat - közvetlen pénzdíjként - az az
önkormányzat kapja, amelyik az adott évben fajlagosan (lakosság szerint) a legtöbbet fordítja könyvbeszerzés-
re.

6. Hátrányos helyzetűtelepülések könyvtáriszolgáltatásánakJa vitása .-Korszerű, bibliobuszok beszerzése és
felszerelése a hátrányos helyzetű települések lakosságának, valamint a falugondnoki minibuszok működésének
kiegészítő támogatása, a könyvtári szolgáltatás ellátásra való alkalmassá tétel érdekében. A 19 megyét l-l, a
fővárost 2 bibliobusszal, a mintegy 200 falugondnoki minibuszt kiegészítő felszereléssel, illetve üzemeltetőjét
képzéssel szükséges ellátni.

12. Könyvszakmái konszolidációt! A zenei élet reformját! Szerény, de méltó millecentená-
riumi megemlékezést! ...

Magyar Hírlap, 1995. július 1.
"Ahogy tetszik" rovat

TextLib

1995. június 8-án új lehetőség nyílt a hálózaton:
létrejött a TextLibList, az e programot használni
kívánó (és a számítógépes hálózatba bekapcsolt)
könyvtárak elektronikus levelező rendszere. Mint a
lista létrehozója, szervezője szeretném, ha a számító-
gépes hálózatot elérni nem tudó kollégák is profi-
tálhatnának valamit ebből az információszerzési
módból. Kérek ezért minden TextLib-et használó
könyvtárat, hogy kérdéseikkel, problémáikkal keres-
senek bennünket. Ha válaszolni nem is tudunk azon-
nal, a felvetést a hálózaton minden hozzáértő gond-
jává tudjuk tenni, a megoldást pedig feltétlenül
közvetíteni fogjuk.

ízelítőül álljon itt Gráff Zoltán(Infoker) e rend-
szerben hozzánk eljutott levele a programmal kap-
csolatos újdonságokról:

"Tisztelt TextLib érdeklődők!"

Gondoltam nem árt, ha minden újabb TextLib
verziónál közzéteszem az újdonságokat. Most pél-
dául a VI. 12 verzió, amit felraktam a TRILLA-ra is, a
Textlib.112 könyvtárba. Akik már megkapták az új
verziót, természetesen a hipertext-ben látják ezeket,
aki meg nem kapta meg, esetleg ezek miatt dönthet a
beszerzéséről:

- A rendszergazda menüjében lehetőség van di-
rektben is Állomány és Dokumentum osztály definiá-
lására.

- Az olvasószolgálati modulokat megpróbáltuk
leegyszerűsíteni. Nincs olyan eset, hogy egy olvasót
kétszer kell azonosítani. Ha valamely ablakban már
megadtuk az olvasót, abból az ablakból egyetlen
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gombnyomással átmehetünk más ablakba, ugyanezt
az olvasót tételezve fel.

p l l : kölcsönzés - visszavétel - kölcsönzés - érvé-
nyesítés - tart. rendezés

pl2: beiratkozás - kölcsönzés - tartozás rendezés
- Szintén az egyszerűsítés következménye, hogy

megszűnt az az ablak, ahol választani lehetett a "Talá-
lati halmazból kölcsönzés" lehetőségét. Ha erre szük-
ség van, akkor most a kölcsönzés ablakból tudjuk
elérni.

- Nem használjuk a gyorskölcsönzést, mivel az
átírt kölcsönzés modul többet tud, és éppen olyan
gyors is lett.

- A rendszergazda menüjébe egy új menüpont ke-
rült.

Rendszer/ Munkaszüneti napok beállítása
A megnyíló ablakban minden hónaphoz beállítha-

tó, hogy mely napok a munkaszüneti napok (a könyv-
tár szempontjából). Az aktuális hónap utáni hónapok
erre az évre, az ezelőtti hónapok a következő évre
vonatkoznak. Pl: Ha júniusban állítom be ezeket az
adatokat, akkor a június-december hónapokba az ez
évi, a január-május hónapokba már a következő évi
munkaszüneti napokat kell beírni.

A rendszergazda dolga, hogy ezeket karbantartsa.
Elég negyed vagy félévente.

A program több ponton is kezeli ezeket a napokat
(ha például a kölcsönzés határideje ilyenre esne,
akkor azt figyeli és megváltoztatja).

- Az olvasó beiratkozásnál a beiratkozást végző
olvasó BEVIVŐ-ként kerül be a rekordba, nem módo-
sítóként. (Ez hiba volt)

- Beiratkozásnál, ha egy létező olvasót adtak meg,
akkor nem az érvényesítés üzemmódot tételezzük föl,
hanem csak az adatmódosítást. (Természetesen azt is
be lehet állítan). Ha nem változtat semmi adatot és
mégis [Rendben] gombot nyom, a program figyel-
mezteti.

A projekció definiálásánál az [Adatfile] mezőbe -
1 is megadható. Jelentése: bármely adatfile-ra. Akkor
jön jól, ha bármely adatfile-beli rekordot meg aka-
runk kerestetni egy indexfile-ban.

1. Pl: a KIADÓJA indexben kereshetünk TESTÜ-
LET, RENDEZVÉNY, ALKOTÓ rekordokat. Nem kell
mind a három esetre külön leírást adnunk, elég csak
egyet.

2. Pl: az ETOKOMP indexbe rengeteg minden
indexelődik. (TESTÜLET, RENDEZVÉNY, ALKOTÓ,
FÖLDRAJZ, TEZ, MŰ...). Ezeket is egyetlen projekció
megadásával tudjuk lekerestetni.

- Készítettünk még egy olvasói menüt (igazából
egy ablak gombokkal). Minden olvasóhoz meg-
adható tehát, hogy mi legyen az ő menüje. Ha nem
adunk meg semmit, akkor az eddigi OLV-MENÜ lesz.
Ha a most elkészült, igen egyszerű menüt akarjuk,
akkor adjuk meg az OW-MENU-t az olvasó menüje-
ként. Ennek a használata annyira egyszerű, hogy itt
most nem is írjuk le. Ki kell próbálni, minden
információ benne van a megjelenő ablakban.

- A Help-ek javítása a help megmutató ablakban
történik, nem nyílik meg egy másik ablak, mint
eddig. Ha megnyomjuk a [Módosítás] gombot, akkor
az eltűnik, és az első változtatáskor a [Tárol] gomb
tűnik fel a helyén. Az ablak fejlécében pedig megje-
lenik a (Módosítás) szöveg.

-Csináltunk egy egyszerű kereső ablakot az olva-
sók számára. Egyúttal az olvasói menü is kibővült. A
[Keresés] menüpontban most [Kezdőknek] és [Hala-
dóknak] pontok lettek.

- A Server programban: ha 10 perces kilépést ké-
rünk, akkor ezt vissza lehet vonni, és meg lehet
változtatni azonnali kilépésre is. A kilépés közben is
mászkálhatunk az ablakok között. (A használható
billentyűk mindig láthatók az alsó sorban)

- Több helyen is problémát okozott, hogy a
dolgozó menüjének nevét csak nagy betűkkel lehetett
megadni. Átírtuk, most már a kisbetűk is jók lesznek.

- Az olvasó beiratkozásakor a születési dátumot és
az érvényességi dátumot nem csak formailag vizsgál-
juk (34-edike nincs márciusban), hanem az értéke
sem lehet tetszőleges (pl: még meg sem született
olvasó).

- Cédula nyomtatás új paramétere: /PLDNO
Ha ezt megadjuk a nyomtatási formátum definiá-

lásakor a [Paraméterek] mezőben, akkor az ilyen
formátumban nyomtatott cédulán a példányok adatai
nem jelennek meg.

Új paletta a mono VGA kártyákhoz:
MONOVGA.PAL

Gráff Zoltán (InfoKer)
H10023GR@ELLA.HU

A LELTÁROZÁSRÓL

A nyár a könyvtárakban (a szabadságok előtt és után) az állományellenőrzések-leltározások ideje. A zagyva-
rékasi községi könyvtárban éppen befejezték, jó eredménnyel, a hiány a megengedett érték alatt volt.
Eredményük egy csöpp bizonyíték arra is, hogy állományvédelmi szempontból is fontos és szükséges a két
könyvtáros "ébersége" abban az esetben, ha nem egy térben található az állomány.

Vezsenyen és Tiszaderzsen a leltározás előkészítése folyik. Mit is jelent az előkészítés?

1. Le kell zárni a nyilvántartásokat. (Cím-, csoportos leltárkönyv, beiratkozási napló). Ezt a ténjt a
nyilvántartásokban rögzíteni is kell.(... leltározás miatt bezárva).

2. Selejtezett, elveszett, de megtérített dokumentumokról jegyzéket kell készíteni.
3. Teljes raktári rendet kell kialakítani.
4. Leltározási ütemtervet kell készíteni.
Ebben szerepelnie kell
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- a leltározás jellegének
- a leltározás kezdő időpontjának
- a záró jegyzőkönyv előterjesztés időpontjának
- a leltározásban résztvevő személyek neveinek
- szünetel vagy nem szünetel a szolgáltatás a leltározás alatt
- milyen módszerrel leltároznak, hogyan hova bélyegeznek.

Az itt felsorolt munkafolyamatok alapján azt feltételezzük, hogy tökéletes a raktári katalógus akkor, ha a
leltározást ez alapján akarják megcsinálni. Ha nem megbízható, másik módszert kell választani.

Ezek után már csak egy vagy két hónapon át kell igen keményen dolgozni - attól függően, hogy mekkora az
állomány és hányan leltároznak.

A leltározás befejezése után jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:
- a leltározás jellegét (időszaki, teljes, stb.),
- a leltározás számszerű végeredményét (ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható névleges és a leltá-

rozáskor mutatkozó tényleges adatokat, továbbá a többlet és hiány mennyiségét).
A jegyzőkönyvet a könyvtárvezető (átadó- átvevő leltár esetén az átadó és átvevő könyvtáros) aláírásával

meg kell küldeni a fenntartónak.
Az állományellenőrzéskor hiányként jelentkező állományegységeket törölni kell. A törlendő dokumentu-

mokról két példányban törlési jegyzéket kell készíteni. A sorszámmal ellátott jegyzék a következő adatokat
tartalmazza:

Sorszám - leltári szám - szerző - cím - darab - érték - szakjelzet.
A jegyzéket összesíteni kell, a könyvtár vezetőjének alá kell írnia, a törölt dokumentumokat tételesen ki kell

vezetni az egyedi nyilvántartásokból, majd - a csoportos leltárkönyv rovatainak megfelelően összesítve - az
adatokat be kell vezetni e dokumentum törlési részébe is.

Ez után már csak a törölt művek céduláit kell kiszedni a katalógusokból, nehogy az olvasó a könyvtárban
már nem létező művet keressen...

Leltározó kollégáinknak jó munkát kívánunk.

Csáti Péterné
Megyei Könyvtár, Szolnok

KÖZKÖNYVTÁRAK
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

ABÁDSZALÓK. Nagyközségi Könyvtár FEGYVERNEK, Művelődési Központ Könyvtára
5241. Deák Ferenc út 14. 5231. Felszabadulás út 146.
Tel.: 59/355-144/14 Tel.: 56/481-017
Vezető: Nagy Bertalanné Vezető: Budainé Alattyányi Magdolna

ALATTYÁN. Községi Könyvtár JÁNOSHIDA, Községi Könyvtár és Művelődési Ház
5142, KossuthL.u. 10/a. " 5143. Petőfi u. 4.
Vezető: Köböl Zoltánná Tel.: 25.

Vezető: Zámbori Jánosné
BESENYSZÖG, Községi Könyvtár
5071. Dózsa Gy. u. 2. JÁSZÁGÓ, Község Klubkönyvtára
Tel: 56/ 487-024 5124. Kókai tér 4.
Vezető: Tarjányi Lászlóné Tel.; 6

Vezető: Mozsár Lászlóné
CIBAKHÁZA, Nagyközségi Könyvtár
5462, Petőfi u. 14. Pf. 83. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY, Községi Könyvtár
Tel: 8 5054. Fő u. 70/b.
Vezető: Miklós Andrásné Vezető: Dobri Károlyné

CSÉPA, Községi Könyvtár JÁSZAPÁTI, Városi Könyvtár
5475. Béke út 133/a. 5130. Velemi E. u. 2.

Tel.: 81
CSERKESZŐLŐ, Községi Klubkönyvtár Vezető: Szikszai Mária
5465. Köztársaság tér 4.
Tel.: 38
Vezető: Arvainé Tóth Éva
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JÁSZÁROKSZÁLLÁS, Városi Könyvtár
5123. Köztársaság tér 1. Pf.: 38.
TeL:68.
Vezető: Ádám Gáborné

JÁSZBERÉNY, Városi Könyvtár
5100. Bercsényi u. 1. Pf.: 66.
Tel.: 57/311-585. Fax: 57/311-585
Vezető: Janó János

JÁSZBOLDOGHÁZA, Községi Könyvtár
5144. Rákóczi ú. 9.
Vezető: Dr. Szedő Józsefné

JÁSZDÓZSA, Összevont Közm.Int. Könyvtára
5122. Rákóczi út 7.
Postacím: Szent M. t. 1.
Vezető: Bollók Jánosné

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, Községi Könyvtár
5111, Fő út 46.
Vezető: Megyeriné Nagy Magdolna

JÁSZFÉNYSZARU, Iskolai és Gyermekkönyvt.
5126. Szabadság u. 18.
Vezető: Berze Lászlóné

JÁSZFÉNYSZARU, Városi Könyvtár
5126.FürstS.u. 1.
Vezető: Sugár Istvánné

KENDERES, Nagyközségi Könyvtár
5331. Szent I.u. 33.
Tel.: 59/328-366
Mb.vezető: Peszeki Imréné

KENGYEL, Községi Könyvtár
5083. Áchim A.u. 20.
Tel.: 56/330-019
Vezető: Nagy Mihályné

KÉTPÓ, ÁMK Klubkönyvtár
5411. Felszabadulás u. 28.
Vezető: Boldog Bernád Emese

KISÚJSZÁLLÁS, Arany J. Városi Könyvtár
5310. Szabadság tér 2/a. Pf.: 64.
Tel.: 59/ 321-621
Vezető: Gubuczné Tomor Mária

KŐTELEK, Klubkönyvtár
5062.Szabadság u. 3.
Vezető: Vonáné Szelindi Sarolta

KUNCSORBA, Klubkönyvtár
5412. Dózsa Gy.u.34.
Vezető: Márton Istvánné

KUNHEGYES, Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár
5340. Ady E.u. 2.
Tel.: 59/326-750
Vezető: Szabó Vincéné

JÁSZIVÁNY, Klubkönyvtár
5121. Fő út 4.
Vezető: Bódi Imréné

JÁSZJÁKÓHALMA, Községi Köz. Ház Könyvtára
5121.Bajcsy-Zs.u. 7.
TI.: 43
Vezető: Kiss Béláné

JÁSZKISÉR, Önkormányzat Könyvtára
5137. Szabadság u. 7. Pf. 15
Vezető: Szakái Jánosné

JÁSZLADÁNY, Nagyközségi Könyvtár
5055. Kossuth L.u. 74.
Vezető: Major Judit

JÁSZSZENTANDRÁS, Közs. Könyvtár és Műv.H.
5136. Rákóczi u. 92.
Tel.: 22
Vezető: Andréné Pataki Éva

JÁSZTELEK, Községi Könyvtár
5141.Szabadság u.63.
Tel.: 12
Vezető: Fülöp Istvánné

KARCAG, Városi Csokonai Könyvtár
5301. Dózsa Gy.u. 29. Pf.: 19.
Tel.: 59/312-997
Vezető: dr. Bellon Tiborné

KUNMADARAS, Nagyközségi Könyvtár
5321. Kálvin u. 9. Pf. 27
Tel.: 59/327-147
Vezető: Kemecsi Sándomé

KUNSZENTMÁRTON, Városi Könyvtár
5440. Kossuth L. u. 3. Pf.: 42.
Tel.: 56/461-109
Vezető: Szathmári József

MARTFŰ, Városi Műv. Kp. Könyvtára
5435. Mártírok út ja i .
Tel.: 56/450-146. Fax: 56/450-146
Vezető: Csernus Gyuláné

MESTERSZÁLLÁS, Községi Klubkönyvtár
5452. Rákóczi u. 15.
Vezető: Kovács János

MEZŐHÉK, Klubkönyvtár
5453. Mártírok útja 9.
Vezető: Tihi Antalné

MEZŐTÚR, Móricz Zs. Könyvtár és Köz.Ház
5400, Szabadság tér 17. Pf.: 19.
Tel.: 9, 75
Vezető: Szűcsné Boldog Mária

NAGYIVÁN, Községi Könyvtár
5363, Fő u. 68.
Vezető: Kurucz Kálmánná
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NAGYKÖRŰ, Községi Könyvtár
5O65.Májusl.u. 9.
Vezető: Galsi Jánosné

NAGYRÉV, Községi Könyvtár
5463. Árpád u. 76.
Vezető: Erdélyi Gyuláné

ÖCSÖD, Nagyközségi Könyvtár
5451. Kossuth tér 1.
Tel : 1.
Vezető: Kiss Andrásné

ÖRMÉNYES, Klubkönyvtár
5222. Iskola u. 25.
Vezető: Gulyás Ferencné

PUSZTAMONOSTOR, Műv. Otthon Könyvtára
5125. Szabadság u. 25.
Vezető: Harnosné Balázs Krisztina

RÁKÓCZIFALVA, Faluház és Könyvtár
5085. Rákóczi u. 61.
Tel.: 56/441-051
Vezető: Kopasz Károlyné

RÁKÓCZIÚJFALU, Községi Könyvtár
5084. Felszabadulás u. 31.
Vezető: Vass Istvánná

SZAJOL, Községi Könyvtár
5081. Kölcsey F.u.2.
Tel.: 56/446-047
Könyvtárosok- Dedrák Lászlóné, Hamar Henrietta
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei VERSEGHY
KÖNYVTÁR
5000. Kossuth tér 4. Pf.: 139.
Tel.: 56/341-333, Fax: 421-806
Vezető: Bertalanná Kovács Piroska

SZÁSZBEREK, Klubkönyvtár
5053. Béke u. 1.

SZELEVÉNY, Községi Könyvtár
5476. Kossuth L. u. 55.
Vezető: Tatár Sándor

SZOLNOK, Hild Viktor Városi Könyvtár
5000. Széchenyi krt. 22.
Tel.: 56/420-012 Fax: 56/420-012
Vezető: Lászlóné Nagy Ilona

TISZABŐ, Klubkönyvtár
5232. Fő u. 80.
Vezető: Ambrus Andrásné

TISZABURA, ÁMK Könyvtár Intézményegység
5235. Kossuth u. 62.
Tel.: 59/355-148
Vezető: Papp Istvánná

TISZADERZS, ÁMK Klubkönyvtára
5243. Fő u. 20.
Vezető: Kukoricza József

TISZAFÖLDVÁR, Városi Könyvtár
5430. Kossuth u. 105.
Tel.:12.
Vezető: Némethné Fodor Ilona

TISZAFÜRED, Városi Könyvtár
5350. Petőfi u. 15. Pf.: 15.
Tel.: 59/351-300
Vezető: Gaál Sándor

TISZAGYENDA, Klbukönyvtár
5233. Béke u. 8.
Vezető: Varga Zoltán

TISZAIGAR, ÁMK Könyvtára
5361. Dózsa Gy.u. 19.
Tel.: 59/354-338
Vezető: Drágán Ferencné

TISZAINOKA, Községi Klubkönyvtár
5464. Felszabadulás u. 52. Pf. 2.
Vezető: Varga Jan

TISZAJENŐ, Községi Könyvtár
5094. Kossuth u. 57.
Tel.: 56/ 434-209
Vezető: Fakan Béláné

TISZAKÜRT, Művelődési Ház és Könyvtár
5471. Táncsics M. u. 2-6.
Tel.: 8.
Vezető: Kovács Istvánná

TISZAÖRS, ÁMK Könyvtára
5362. Kossuth u. 3.
Vezető: Szakácsné Csurgó Erzsébet

TISZAPÜSPÖKI, ÁMK Könyvtára
5211. Liszt F.u. 5.
Vezető: Akáb Istvánná

TISZAROFF, Klubkönyvtár
5234. Szabadság u. 35.
Levélcím: Polgármesteri Hiv. Szabadság u. 22.
Vezető: Szálai Erzsébet

TISZASAS, Klubkönyvtár
5474. Rákóczi u. 20.
Vezető: Laskai István

TISZASÜLY, Klubkönyvtár
5061. Móra F. u. 26.
Vezető: Kerekes Pálné

TISZASZENTIMRE, Ady E. Műv. Ház Könyvtára
5322. Petőfi u. 12.
Tel.: 59/356-240
Vezető: Molnár Anikó

TISZASZŐLŐS, ÁMK Könyvtára
5244.. Szabadság tér 1.
Vezető: Szakács Sándorné
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TISZATENYŐ, Klubkönyvtár
5082.KossuthL.u.5.
Vezető: Gubán Istvánné

TISZAUG, Klubkönyvtár
5473. Rákóczi u. 42.
Vezető: Gyebnár Jánosné

TISZAVÁRKONY, Klubkönyvtár
5092. Endre király u.
Vezető: Bognárné Szabó Melinda

TÓSZEG, Nagyközségi Könyvtár
5091. Rákóczi u. 33. Pf.: 3.
Tel.: 56/431-508
Vezető: Síposné Nagy Julianna

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Városi Könyvtár
5200. Kossuth u. 135/a. Pf.: 48
Vezető: Batáné Máté Mária

TÚRKEVE, Városi Műv. Int. Könyvtára
5421. Petőfi tér 2-4. Pf. 24.
Tel.: 59/361-098
Vezető: Debreczení Lászlóné

ÚJSZÁSZ, Nagyközségi Könyvtár
5052. Szabadság tér 1.
Tel.: 56/366-300/25
Vezető: Barta Imréné

VEZSENY, Községi Klubkönyvtái
5093. Kossuth u . l .
Tel.: 56/451-011
Vezető: Kálmán Dezsőné

ZAGYVARÉKAS, Községi Könyvtár
5051. Fekete L.u.1.
Tel.: 56/491-289
Vezető: Kovács Zsuzsanna

H Í R E K

Pályázati eredmények

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kol-
légiuma elbírálta az 1995. március 31-i beküldési ha-
tárnapra kiírt pályázatokat. Megyénkből a következő
könyvtárak nyertek támogatást:

CD-ROM lejátszó egységek vásárlásához
- Városi Könyvtár, Kisújszállás 50 000.-
- Tanítóképző Főiskola, Jászberény 50 000.-
- V. F. Megyei Könyvtár, Szolnok 100 000.-

Helyismereti adatbázisok építésére és szolgáltatá-
sára

- V.F. Megyei Könyvtár a helyismereti
gyűjtemény számítógépes feltárásához 200 000.-

"A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés meg-
szünteti a könyvtár nyomdai és sokszorosító tevé-
kenységét. E feladatok ellátására vállalkozást kell
létesíteni. A kötészet vállalkozásba kerülése esetén a
Megyei Könyvtár alapító okiratából a könyvkötésze-
tet, a sokszorosító üzem működtetését törölni kell.

Határidő: 1995. szeptember 30."
A kötészet átalakulásáról, új munkavállalási feltéte-

leiről megyénk könyvtárait értesíteni fogjuk.

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár július 24. és
augusztus 21. között zárva lesz. [Azért dolgozunk
ám!]

Egy jó hír...

Megszépülve, födémcsere, festés és mázolás után -
az életveszélyessé váló mennyezet miatt majd három-
havi kényszerpihenő után - várja az olvasókat a kis-
újszállási Arany J. Könyvtár olvasóterme és gyermek-
könyvtára, melyet közel 1 millió forintos költséggel
újítottak fel. (Új Néplap, 1995, 06. 14. 9. p.)

... és egy rossz

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének
85/1995 (VI.23.). sz. határozata a következőképpen
rendelkezett a V.F. Megyei Könyvtár által eddig
végzett könyvkötészeti feladatok ellátásáról:

Nyári kézműves alkotótábort szervezett a tószegi
Községi Könyvtár és Művelődési Ház 1995. június 12.
és 16. között a tiszavárkonyi Alkotóházban.

A tábor 25 gyermeknek nyújtott felejthetetlen él-
ményeket.

A gyermekek megismerhették a régi kézműves
mesterségek, a korongozás, szövés, fafaragás és ko-
sárfonás alapjait, a mézeskalács és a kürtőskalács
elkészítésének titkait, rejtelmeit.

Készítettek régi népi gyermekjátékokat tobozból,
gyapjúból, kukoricacsutkából és csuhéból. Fűztek
gyöngyből karkötőket, nyakláncokat és különböző fi-
gurákat. Varrtak filcből, bőrből, ruhaanyagokból ka-
balákat. Ragasztottak különféle terményekből, mag-
vakból képeket, ajándéktárgyakat és gyúrtak sókerá-
miából figurákat. Készítettek linómetszeteket, vagy
kedvük szerint rajzolhattak és festhettek is. A foglal-
kozások között szabadon játszhattak, labdázhattak,
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mozoghattak ebben a szép és nyugodt környezetben.
Utolsó nap az elkészített munkákból kiállítást

szerveztünk és a gyermekeket csokoládéval jutalmaz-
tuk a sok-sok remekműért, amit ez idő alatt készí-
tettek.

Este táborzáró vacsorát főztünk közösen a szülők-
kel és jó hangulatban bezártuk a "tábor kapuit."

A foglalkozások vezetését az alkotóház dolgozóin
kívül: Riczán Imre kosárfonó, Antal Lajos rajztanár,
Gál Tímea, Urbán Éva a Ruhaipari Szak. tanulói,
Urbán Tímea népművelés szervező, Lugosíné Urbán
Brzsébetnépművelő, Műv. Ház vezető, SíposnéNagy
Julianna könyvtárvezető, Király Katalin könyvtáros
segítették és vezették.

A tábort anyagilag és egyéb módon támogatták:
Molnár Attila vállalkozó, Tóth Géza vállalkozó, a
Takarékszövetkezet és a Polgármesteri Hivatal.

Segítségüket ezúton is köszönjük.

Egyesületi hírek

Királv Katalin

Az egyesület 750 000 forintot nyert a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán gyermekfoglalkozások

utaztatásához. Kistelepülések könyvtárai kaphatják
1995. októberétől 1996. májusáig a kedvezményes
vagy ingyenes foglalkozásokat.

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítványtól
30 000 forintot kaptunk az 1996. évi könyvtári kultu-
rális napok megrendezésére. Lázas fejtörést okoz ne-
künk az, hogy mire is költsük ezt a nagyon kevés
pénzt, és a kuratórium azon kérése, hogy 1995. de-
cember 31-ig számoljunk el a kapott összeggel. Az
alapítvány igazgatója dr. Gallyas Csaba ismerkedő
látogatást tett nálunk június 23-án. Arról kért és ka-
pott tájékoztatást, hogy az alapítvány által két alka-
lommal is támogatott könyvtári kulturális napok
milyen "nyereséget" hoz könyvtárainknak.

Aug. 8-15-ig vendégünk lesz Anniki Saarinen, a
Rihimáki-i városi könyvtár igazgatója. Résztvesz az
egri vándorgyűlésen, s ezen kívül a megye néhány
könyvtárába is szeretnénk elvinni. Itt tartózkodásá-
nak költségeihez kérésünkre - a Nemzetközi Kapcso-
latok Alap terhére - Várhegyi Attila polgármester úr
12.000 forinttal járult hozzá. Reménykedünk még az
MKE elnökségének támogatásában is.

MIRŐL IR?

KÖNYVTAR] LEVELEZO/LAP, 1995/5. sz.

- Beszélgetés a Széchényi-emlékéremmel kitüntetett
Kertész Gyulával
- Túlélés és könyvtár - leszünk-e a jövőben is?
- Gyermekkönyvtárosok tanácskozása Sárospatakon
és Kassán
- Ide nekem az információt! nemzetközi könyvfesz-
tivál (könyvtárosklubbal)
- "Azért dolgozzunk, hogy az iskolát bevigyük a
könyvtárba" - tanácskoztak a könyvtárostanárok
- 6 éves a PRESSDOK, 5 éves a HUNDOK
- Networkshop és IFABO
- Könyvtár - újság - kisváros (a Jászságban)
- így élünk Pannoniában - somogyi helyzetjelentés
Az összevonásokban a könyvtár a legsérülékenyebb:
a lényegét veszti el!

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
1995. február
(válogatás)

- Koltay Tibor-Princz Ágostonné: Néhány óra a Gop-
her-térben: például a mezőgazdaság
- Lécesné Mesterházi-Nagy Márta: Magyar könyvtá-
rak csatlakozási szándéka a SIGLE adatbázishoz
- Colaianni, L.A.: Dokumentumellátás - gondolatok a
j övőről
Iván Gábor: PHARE-beruházás az emberi erőforrá-
sokba: a TEMPUS-program.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 1995. 1. sz.

- A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtár-
nak. Válasz Bakonyi Gézának
- Rády Ferenc: Gondolatok a könyvtárközi kölcsön-
zésről
- Rácz Ágnes: Új utakon a 45 éves Könyvtártudomá-
nyi Szakkönyvtár
- Feimer Ágnes: A megyei híradók a Magyar Könyvtá-
ri Szakirodalom Bibliográfiájában
- Jávori Ferencné: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a
Könyvtári Híradóban
- Péterfi Rita: Fészek nélkül. Esettanulmány
- Szalontai Zita: Az ötéves debreceni informatikus-
könyvtáros képzés egy volt hallgató szemével.
- Tulok Magdolna: A százéves Római Magyar Aka-
démia Fraknói-könyvtárának viszontagságai

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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