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A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTARAK MENEDZSELÉSE,
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSEN TÚLI LEHETŐSÉGEK

MEGKERESÉSE, FELHASZNÁLÁSA

- Szakmai Nap -

Eger, 1996. október 18.

A címben jelzett témáról a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves
Megyei Szervezetének Vezetősége szervezett összejövetelt a régió közkönyv-
tárai, könyvtárosai számára. A szakmai közérdeklődésre méltán számot tartó
előadásokat kíséreljük meg az alábbiakban összefoglalni.

Dr. Téglási Ágnes (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely)
'A íjnanszírozás kérdései és a 'vállalkozó könyvtár'címmel foglalta össze
mondandóját. Az információs szektorból egyedül állami kézben maradt
könyvtárak költségvetése normatív vagy bázisalapú lehet, ül. kiegészülhet
olyan feladatfinanszírozási módokkal, amire pl. a Nemzeti Kulturális Alap
nyújt példát. Ezt egészítik ki a civil szféra e célra kiírt pályázatai (pl. Soros)
és a használói hozzájárulások (térítési-, késedelemi-, beiratkozási díjak,
stb.). Az idén várható nonprofit törvény esetleg lehetőséget adhat különböző
- kiegészítő - vállalkozási tevékenységek megindítására.

E vállalkozások több ismérv alapján osztályozhatók:

- kockázatvállalás mértéke (bérbeadás — új szolgáltatás indítása);
- szervezeti oldalról (könyvtárban működő — könyvtártól függetlenedő);
- piaci oldalról (szabadpiaci vállalkozás — piactól független vállalkozás.

Egyes szolgáltatásaink térítéshez kötése (előjegyzés, könyvtárközi köl-
csönzés) alkalmas a valós igénvek felmérésére is. Nehéz és szokatlan feladat
az árképzés, mely a tényleges bekerüléstől a differenciált árképzésen és (a
megcélzott rétegek fizetőképessége szerinti ármegállapítás) a költségtérítés
bevezetésén'át a kereslet-k/háiatszer/htiármegállapításig terjedhet. (Külön-
leges eset e szempontból az elrettentő árképzés, melyet akkor alkalmazha-
tunk, ha azt akarjuk, hogy egy szolgáltatást ne_vegyenek igénybe).

Vállalkozások indításakor a könyvtáraknak is javallott üzleti terv készíté-
se; vállalkozás és vállalkozás között ilyen értelemben nem lehet különbség.

Lukács Zsuzsanna (Országos Idegennyelvű Könyvtár) a könyvtárak mar-
ketingtevékenységét meghatározó tényezőket vette sorra. Ezek lehetnek álta-
lánosak (ilyen a fontosság, szükségesség bizonyítása a fenntartók, a fel-
ügyeleti szervek, a szakma és a társszakmák, valamint a felhasználók felé.)

A különleges tényezők között a munkatársak személyiségét, ismereteit,
tudását kell számba vennünk. A könyvtárosok menedzselése azért nélkülöz-
hetetlen, mert a könyvtári szolgáltatás személyes jegyeket magán viselő
"termék."

Ugyanakkor minden könyvtár tevékenységének, lehetőségének vizsgála-
takor a meglévő gyűjteményből és tevékenységi körökből kell kiindulni.
Minden intézmény más és más, tehát mindenhol egyedi marketingmunkát
kell végezni.

A tartalomból

Kitekintés

Rólunk írták

Tallózó

Hírek

Pályázati hírek

Miről ír?

Egyesületi beszámolók
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Mikulás Gábor (Kecskeméti Tanítóképző Főiskola) a költségvetési támogatás mint alapforrás mellett a
könyvtárak egyéb tőkéjének felmérésére buzdított. Ezek között mint legfontosabbakat ismereteinket, kapcso-
latainkat, állományunkat és épületadottságainkat sorolta fel. Ezek felmérése után kell megállapítanunk, hogy
ezek közül melyikkel tudjuk a legnagyobb hasznot produkálni intézményeinknek, ül. ezen keresztül felhaszná-
lóinknak.

Kocsis István (Városi Könyvtár, Hatvan) megállapítását (szegény államban szegény a fenntartó) kérdések is
követték: valóban ennyire szegények vagyunk? Nem kellene az elosztásnál újragondolni - többek között - a
könyvtárak helyzetét?

Figyelmünk eddig a fenntartón csüggött: amit onnan nem tudtunk elérni, azt megpróbáltuk pályázatok
útján megszerezni, de Nagy Gáspárral szólva: "Múlik a jövő..." Dolgozzunk addig és úgy, ameddig lehet, hisz a
politika egy választási ciklust, a könyvtár azonban korszakot akar átélni.

Az előremenekülés módja az lehet, ha intézményeinket a változó társadalom érdeklődésének középpontjá-
ba tudjuk állítani, ha megpróbáljuk magunkhoz kötni azokat a szervezeteket, melyek tevékenysége elvezet a
könyvek használatához. Szélesre kell tárnunk kapuinkat a társadalom könyvtárba eddig nem megjelenő részei
előtt is. így tudatosíthatjuk - talán - hogy már az őskorban sem csak azok ettek a mamutból, akik lebunkózták,
hanem azok is, akik felrajzolták a barlang falára...

T.B.

KITEKINTÉS

1996. szeptember 4. és 6. között alkalmam nyilt,
hogy a lengyelországi íwonitz Zdrójban részt vegyek
a Kárpátok Eurorégiója könyvtárosainak "A nyilvá-
nos könyvtárak az átalakulás időszakában"
cimőkonferenciáján. Lengyel, szlovák és ukrán kol-
légáink előadásai (nyersfordításban) rendelkezé-
semre állnak. Lapunk mostani és későbbi számaiban
ezekből szeretnék néhány gondot és gondolatot a
megyében dolgozó munkatársaim elé tárni.

Aleksandr Iwanowna Hudiak (Ukrajna)
Az Ivano-frankowski Területi Könyvtárainak helyzete

Az ukrán állam újjáépítése alatt a könyvtárak
fontos kulturális-oktatási szerepet töltenek be a régió
ukrán lakosai és más társadalmi csoportok számára.
A könyvtárak hivatása az olyan jellegű kiadványok
népszerűsítésében rejlik, amelyek elősegítik és hoz-
záférhetővé teszik a világ kulturális örökségét, a tu-
domány és a technika eredményeit.

Intézményeink tevékenységüket az ukrán "Könyv-
tárakról és azok tevékenységéről" z. törvényrendelet
alapján fejtik ki. Az Ivano-frankowski területen 798
könyvtár áll a lakosság rendelkezésére. Ezek mind
állami fenntartású könyvtárak. Közülük 16 központi
jellegű, 682 falusi, 39 gyermek, 9 pedig ifjúsági
könyvtár. Állományuk túllépi a 10 millió dokumen-
tumot; ezt több, mint 600 ezer olvasó veszi igénybe.

Dokumentumaink a társadalom és az állampolgá-
rok tudományos és szellemi igényei kielégítésének
egyedüli forrásai. (...)

A legnagyobb figyelmet az ukrán állam történel-
méről szóló irodalomra fordítjuk, de nagy gonddal
karoljuk fel a nemzeti kultúra értékeit is. Ezen belül a
fő hangsúlyt az ukrán költők és írók műveire helyez-

zük. 1990-ben az Iván Franka Általános Területi
Könyvtár segítségével szociológiai vizsgálatokat
folytattak a következő témakörökben: "Az év legjobb
könyve", "A területi könyvtárak ismeretterjesztő
könyvekkel való ellátottsága", "Az olvasók vélemé-
nye a folyóirat-kiadásról". A vizsgálatok alapján kö-
vetkeztetni lehetett az olvasók minőségére, a könyv-
ellátás és a szolgáltatások mennyiségi, minőségi javí-
tásánakirányaira. (...)

Nagyon fontos szerepet tölt be az ún. Egyesült
Módszertani Tudományos Tanács, amely a központi
könyvtárakban folyó munkákra vonatkozóan hoz
döntéseket. (...) A könyvtárak munkájának élénkíté-
sére, a könyvtárosok alkotómunkájának kibontakoz-
tatását különböző rendezvényekkel, pályázatokkal
segítik. 1991 májusától 1993 márciusáig "A könyvtá-
rak szerepe az ukrán nemzeti kultúra és szellemi,
társadalmi életének újjászületésében" címmel hirdet-
tek pályázatot. A részvétel elősegíti a könyvtárak
beilleszkedését a nemzeti kultúrába és a társadalom
életébe. Célunk felhívni a figyelmet arra, hogy a
nemzet szellemi öntudatának kibontakozásában mi-
lyen fontos szerepet töltenek be a könyvtárak és -
munkájukkal - a könyvtárosok. Ezért is szerveztek a
területi könyvtárak között pályázatot a "Nők és a
könyvtár", valamint "Ismerd meg nemzeted s nemze-
tedben önmagád" címmel további pályázatokat. (...)

A területi könyvtárakban jelenleg 1.422 könyvtá-
ros dolgozik. Közülük 1.263 szakképzett (88,3 %). A
dolgozók továbbképzése érdekében könyvtárosi
szemináriumokat, tanácskozásokat is szervezünk.

Válogatta: Takáts Béla
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RÓLUNK ÍRTAK

Könyvtár-számítógépesítés

Bajok katalógusa
Ritka az olyan község, mint pél-
dául a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Kőtelek, ahol az önkor-
mányzat egyik munkatársa saját
nyilvántartó programot írt, ame-
lyet a könyvtár egyetlen személyi

számítógépén működtetnek. "Az
olvasóközönség és a könyvállo-
mány adatai egyaránt fel vannak
dolgozva" - mondja az alig 2 ezer
lakosú község könyvtárosa, Vo-
náné Szelindi Sarolta. Számító-
gépen tartják nyilván, hogy az
560 olvasóból kinél milyen könyv
van, s ki mit jegyzett elő. Ha vala-
ki késik a visszaadással, a prog-

TALLÓZÓ

ram automatikusan elkészíti a fel-
szólító leveleket. A 15 ezer kötet
adatait háromhavi munkával vit-
ték komputerre, a létrehozott
adatbázisban szerző, cím és
tárgyszó szerint le,het keresni. A
gépet az olvasók is használhatják.

In: Heti Világgazdaság,
1996. október 19. 83-84. p.

600 SZÓ, KÖNYVTÁRI REKLÁM ÜRÜGYÉN,
A TISZAFÜREDI ÉVFORDULÓKRÓL

Szeretett Mestereim!
Kedves Pályatársaim!

A kiadvány, amelynek idén januárban megjelent számát hoztam magammal, 1982 decemberében jelent meg
első alkalommal. Eredeti funkciója, úgy emlékszem, közönséges; újévi üdvözlés lehetett, s ennek megfelelően az
első 10 esztendőben fel is került az erre alkalmas felületre a "BÚÉK" formula.

A mostanáig tizenhárom (minő szerencsétlen szám) esztendőt megélt füzetke adattárunkból 35-45 eseményt
sorol fel évenként, ez azt is jelenti, hogy kb. 3000 tételes kronológiai adattárunk 15 %-át adtuk kézbe évenként,
hol 300, hol pedig 7-800 példányban.

Három alkalommal szerepelt a könyvtár nyitvatartási ideje, öt alkalommal jeleztük a legfontosabbnak tartott
szolgáltatásokat, más öt alkalommal hivatkozunk a Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítványra és ennek céljaira,
minden ilyen alkalommal jeleztük, hogy az évfordulónaptár a városi könyvtár helytörténeti gyűjteménye, ül.
adattára alapján készült.

1982 és 1990 között Tiszafüreden évente 120-150 példányt postáztunk részben a küldött újéveket viszo-
nozva, részben azokra a személyiségekre gondolva, akik ismerik, tisztelik a könyvtár és a könyvtárosok munká-
ját, vagy akikről úgy gondoltuk, ez számukra nem, számunkra pedig különösen nem ártana... Mivel a Tiszafü-
redről elszármazottak (mérnökök, tanárok, orvosok stb.) identitásbeli gondozása részben ránk bízattatott,
újabb 40-50 címzett kapott legalább öt évben naptárunkból. A további városban maradó példányokat olva-
sószolgálatunk terítette napi munkája során mikor kedve, mikor ideje, mikor a látogatók érdeklődése szerint.

A kiadvány természetesen érdektelen most mint az aktív helyismereti-helytörténeti tájékoztatás többször
leírt, sőt oktatott eszköze, ugyanakkor kamaszkorát elérve megér néhány percet, amely alatt mint a reklám egy
speciális közgyűjteményi formáját vizsgáljuk.

A Tiszafüredi Évfordulónaptár eddigi közvetlen hozama a következőkkel jellemezhető:

- 24 sajtóközlemény, ebből 8 vagy 10 országos szaklapban,
- legalább 400-450 tiszafüredi polgár tulajdonában "őrzött" legalább 1 példány,
- rendkívül olcsón árulja el, hogy a könyvtárban "tudnak valamit" a városról, történetéről, a hatókör határain

túl is,
- kizárja annak lehetőségét, hogy egy időben, egyetlen dokumentum iránt "tömeges" igény jelentkezzen,
- egyszeri, 1000 Ft-os adomány az alapítványnak, küldője XY kutató, kandidátus, aki mint a nemzetközi

diákolimpia érmese 25 évvel később bekerült a naptárba, s mint elszármazott, részesült a kiadványból,
- alkalomszerűen 10-15 Ft-os perselybe elhelyezett alapítványi célra juttatott adományok 10-12.000 Ft-os

becsült értékben 6 esztendő alatt.
A "közvetett" (a dimitrov-téri fiúk nyelvén: imponderábilis) haszon inkább sejthető:
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- a közvetlen működési területen nehezen bizonyítható, hogy a könyvtár egy olyan zöldségesbolt, amelyben
jó állami fizetésért könyvet kölcsönöznek...

- mint "reklám"? szolgáltatás aligha hagyható el, mert a hatókör legalább negyede-harmada számon tartja, s
ha kedve támad, követeli is,

- eszközként (és ez végül is csupán szerkesztés kérdése) igen személyessé tehető, s újra érzékeltetném: nem
valamely dokumentumhoz, hanem könyvtárhoz (gyűjtemény+ könyvtárosok+ használók) kötődést motivál,

- áruként alkalmas a város "eladására" (úgy tűnik azonban, hogy napjainkban igen szűkölő piacon) legalább
is a tömegkommunikáció néhány terrénumán.

Ha újra kezdenénk, nyilván megint csak így kezdenénk el:
az első számnál már gondolnánk a tizenharmadikra, sőt a hatvanhetedikre is,
a szerkesztés változékonysága és rugalmassága fenntartásával merevebbé tennénk a szerkezetet,
a tizenharmadik naptár után elkezdenénk azon gondolkodni, hogy a tartalom hogyan, mennyire adható el a

város gazdaságában, mivelhogy az adattár alkalmas szűkebb disciplinákban való mozgásra is.
Merthogy:
Vannak tiszafürediek, akik megőrizték az eddig megjelent tizenhárom évfordulónaptárt.
Vannak, akik az évfordulónaptárakat nem gyűjtik, de tudják, hogy ezt nem illik bevallani.
Vannak, akik az évfordulónaptárakat és a könyvtárat tulajdonképpen nem szeretik, nem becsülik, de azért jól

esik számukra is, ha ezekben általuk ismert személyeket, átélt eseményeket találnak.
És talán vannak olyanok is, akik felismerik, hogy ezt a munkát kisvárosi (sőt tiszafüredi) léptékben sem

laikusként, sem amatőrként nem lehet végezni. Partizánként sem.
Tényleg nem lehet partizánként!
Köszönöm szíves türelmüket. A témáról néhány dolgot már megírtam, s ha tudok, szívesen beszélek még -

Tiszafüreden.

Gaál Sándor
Tiszafüred, Városi Könyvtár

In: Reklám a könyvtárban. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXVII. Vándorgyűlésén elhangzott előadá-
sok. 1995. augusztus 10.) Eger. 1995. 3O-31.p.

H Í R E K

Kőtelek

Az önkormányzat a klubkönyvtár állománygyara-
pítási keretét lakosonként 100.- Ft-tal megemelte.
(Ez az összeg 1995-ben 119,20 Ft volt.) Új, kiegészí-
tő bútorokat is vásárolhatott a könyvtár vezetője.

A HVG-ben megjelent cikk óta (ld. Rólunk írták
rovatunkat) az ország különböző településeiről ér-
deklődnek a könyvtárosok a községi könyvtár mun-
kája iránt.

Kengyel

November 15-én ünnepélyesen átadták az új
könyvtárat, amelyet a felújított művelődési ház tető-
terében alakítottak ki, közel 300 m2-en. 1997 tava-
szán költözik át a községi könyvtár a lényegesen tá-
gasabb, szebb otthonába. Ekkorra a berendezésre is
megpróbálják előteremteni a pénzt.

Fegyvernek

A nagyközségi könyvtár millecentenáriumi vetél-.

kedőt hirdetett honismereti és helyismreti témákban.
Ehhez kapcsolódva kiállítást is készítettek a kollé-
gák, amelyet a könyvtár olvasótermében láthattak az
érdeklődők.

Rákóczifalva

Kollégánk készíti a helyi újság - a Tárogató - 5
évfolyamának összesített mutatóját. A közben szer-
zett tapasztalatait reméljük, megosztja a hasonló
munkára vállalkozó községi könyvtárakkal is.

Jászberény

A Városi Könyvtárat kívülről teljesen felújították,
meglehetősen jutányos áron, költségvetésen kívüli
pénzből.

Törökszentmiklós, Jászberény

A két intézmény a Soros Alapítványon keresztül
teljes körű Internet elérést nyert.



1996. V. évf. 5. (52.)sz. KAPTÁR

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
- előzetes -

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának "Fókuszban a könyvtár"
pályázatán megyénk közkönyvtárai közül a következők pályázata járt eredménnyel:

Ellátórendszerek kialakítása, fejlesztése

Törökszentmiklós, Városi Könyvtár 1.000.000.
Szolnok, Hild Viktor Városi Könyvtár 800.000.-
Verseghy F. Megyei Könyvtár 2.500.000.
Verseghy F. Megyei Könyvtár 1.000.000.

Telekommunikáció

Törökszentmiklós, Városi Könyvtár 200.000.-
Jászberény, Városi Könyvtár 200.000.-
Kunszentmárton, Városi Könyvtár 200.000.-
Jánoshida, Községi Könyvtár 150.000.-
Jászboldogháza, Községi Könyvtár 80.000.-
Kengyel, Községi Könyvtár 150.000.-
Tószeg, Nagyközségi Könyvtár 150.000.-

Fegyvernek, Műv. Kp. és Könyvtár 200.000.-
Cibakháza, Nagyközségi Könyvtár 200.000.-
Jászfényszarui Iskolai és Gyermekkvtár 90.000.-
Martfű, Városi Műv. Kp. és Könyvtár 100.000
Zagyvarékas, Községi Könyvtár 150.000

Egyetemi, főiskolaihaiigatók ellátására

Jászberény, Városi Könyvtár 350.000.

Verseghy F. Megyei Könyvtár 540.000.

Társadalmi képmás befolyásolására

Kunszentmárton, Városi Könyvtár 300.000.
Verseghy F.Megyei Könyvtár 200.000.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

i

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, törekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályázó az anyagi
támogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet, továbbá
a kért támogatás felhasználásának részletes tervezetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet megnevezésével,
a számlatulajdonos nevének feltüntetésével), ahová a megítélt összeget kéri;

- két ajánló véleményét a pályázatról.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. február 28.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367.
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Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma közzéteszi az általa alapított

"Jászságért" Díj

hatodik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj összege: 1OO.OOO.- forint

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi
személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 1997. február 28.

Budapest, 1996. október

w w
MIRŐL IR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1996/3. SZAMA

- Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés - kölcsönzési
tarifák
- Bemutatkozik az MTI szakkönyvtára
- A tüskét egyszer ki kell húzni - vita a megyei és a
városi könyvtárak feladatairól
- Elfeledkeztünk Sebestyén Gézáról?
- Beszámoló az I. európai gyerekkönyvtáros konferen-
ciáról, a kaposvári Kelet-Nyugat tanácskozásról és a
British Council képzési szemináriumáról, valamint a
számítógépes hálózaton elérhető adatbázisokkal fog-
lalkozó MKE-vándorgyűlési szekcióülésről
- Diákok által készített multimédia a honfoglalásról
- Lipták Pál emlékezése a könyvtárak (h)őskorára (2.)

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS, '96. augusztus

- Futala Tibor: Egy dolgozat tizenharmadik születés-
napjára
- Horváth Tibor: Ad notam: együttműködés
- Papp István: Egy pillantás magunk mögé
- Az NKA könyvtári szakkollégiuma vezetőjének levele
- Szivák Gábor: A kisvárosok polgárai és a könyvtárak
- Zöldi Péter: Tárgyszavak minden szinten
- Pogány György: Gróf Apponyi Sándor emlékezete
- Vajda Kornél: Rekonstrukció? Dekonstrukció?
- Csabay Károly: Kérdések és válaszok...
- Tóth Gyula: Ezeréves a magyar iskolai könyvtár

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS, '96. szeptember

A kecskeméti Katona József Könyvtár új épületének
átadása - Magyar Bálint Avatóbeszéd
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXVIII. Vándor-

gyűlése - Kiss Jenő: Köszöntés
- Striker Sándor: Az MKM üdvözlete
- Barbara Schleihagen: Az EBLIDA
- Papp István: Tézisek a könyvtári törvényről
Csapó Edit: A Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója
- Poprády Géza: Nem politikai, szakmai tevékenység
- Romsics Ignác: Az etnikai ellentétek okai Közép- és
Kelet-Európában
- Deé Nagy Anikó: A Teleki Téka
Kitüntetések - Pataky Ernő
- Ketten ugyanarról
- Türr Tamásné: Az OSZK Reguly Antal Műemlék-
könyvtára
- Türr Tamás: Zirc a Bakonyban

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS, '96 október

- Biczák Péter: Javaslat a központi szolgáltatások kö-
rére, a feladatok telepítésére
- Murányi Lajos: Könyvtári együttműködés Európában
- Fejős László: Helyzetkép a magyarországi könyvtár-
gépesítésről
- Balogh Mihály: Gutenberg a szupersztrádán
- Kovács Ilona: Külföldi hungarika gyűjtés és feltárás
- Emlékeztető a könyvtárak szerepéről az információs
társadalomban
- Javaslat a panel-konferencia megrendezésére
- Péterfi Rita: Referensz kérdések vizsgálata közmű-
velődési könyvtárakban
- Villangó István: Száz év az ezerből
- Monostori Imre: "Korszerű" öncsonkítás?
- Kiss Istvánné: Párhuzamos dimenziók.
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Egyesületi beszámolók

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Szervezetének 1995-1996. évi rendezvényei

1. Megyei Könyvtári Kulturális Napok -
1995. március 6-11.
1996. május 29 -június 4.

Benne:
- Tájékoztatás az ágazati irányítás változásairól

(MKM)
- A könyvtáros etika aktuális kérdései (Dr. Katsá-

nyi Sándor)
- A gyerekek értékrendje (Dr. Ranschburg Jenő)
- Üzleti információ a könyvtárban (OMIKK, OKFI,

WESTEL)
- Kulturális változások a Kárpát medencében az

őskortól napjainkig (Dr. Makkay János)
- Alaplap; Hócipő-ankét
- író-olvasó találkozók (Rentz Mátyás, Takács Fe-

renc, Moldova György, Grétsy László, Döbrendtei
Kornél, Lőrincz L. László, Dr. Csohány János, Marék
Veronika, Darvasi László.)

- Kiállítások, vetélkedők
- Nyílt nap megyeszerte
- Zenei rendezvények (M.É.Z. együttes, Bálint Eri-

ka, Szokolyi Lajos)

2. A két év alatt a megye 51 településére "utaztat-
tunk" gyermekfoglaikozásokat. (Könyvtárhasználati,
tananyaghoz kapcsolódó és manuális foglalkozások-
ról van szó, melyeket a megye gyermekkönyvtárosai -
főként a városok - tartanak elsősorban kistelepülése-
ken, de kérésünkre szívesen tart rendhagyó irodalom
v. történelem órát Kovács Mari, Tóth Károly, B.Hor-
váth István, Kun János, vagy pl. a szolnoki Damjanich
János múzeum régésze.)

3. A számítógépesítés előnyeiről, kis könyvtárak-
ban is egyszerűen alkalmazható szoftverekről tartot-
tunk ismertetésta kőtelki klubkönyvtárban községi
könyvtárakban dolgozó kollégáinknak. (1995. nov.
30.)

4. Összefogás a könyvtárakért akció keretében
Zsolt Péter szociológus volt a vendégünk. Előadásá-
nak a címe: Információs társadalom és a könyvtárak.
(1995. okt. 10.)

5. A Költészet Napját 1996-ban a szolnoki Ver-
seghy Körrel közösen rendeztük meg.

6. Mind a két évben jelentős összeggel támogattuk
kollégáink (tagjaink) részvételét a Vándorgyűlésen.

7. A finn Rihimáki-i Városi Könyvtárral és a
nagybányai RMDSZ könyvtárával tartunk kapcsola-
tot. Rendezvényeinken, a Vándorgyűlésen rendszere-
sen képviseltetik magukat, tőlünk is járt több alka-
lommal tapasztalatszerző látogatáson náluk kollé-
gánk. (Természetesen az egyesület anyagi támogatá-
sával.)

8. Egy fő részt vett a Britisch Council meghívására
angliai tanulmányúton. Az útiköltségéhez járultunk
hozzá.

9. A szervezet ellenőrző Bizottsága két alkalom-

mal vizsgálta gazdálkodásunkat.
A programjainkat pályázati pénzekből és szpon-

zorok támogatásaiból valósítottuk meg. A beszámo-
lási időszakban hat pályázatot írtunk és nyertünk.

Tapasztalataink szerint rendezvényeinket a helyi
sajtó, rádió, TV "szimpátiája" kíséri.

Csáti Péterné
elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Közkönyvtári Egylet

Beszámoló az egylet 1994-1996. között
végzett munkájáról

1994. szeptember 14-én az MKE Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei szervezetének ülésén Biczák
Péter elnök tartott tájékoztatót "Mit akar és merre
tárta KözkönyvtáriEgylet?"címmel.

1994. október 2-án Jánosi György államtitkárral
találkoztunk volna Szentendrén, ha eljött volna. He-
lyette Soron László MKM osztályvezető tartott elő-
adást a könyvtárügy aktuális kérdéseiről.

1995. augusztus 12-én az egri vándrogyűlésen kö-
zös szekcióülést tartottunk az MKE Olvasószolgálati
és Gyerekkönyvtári szekciójával. A szekciónk szer-
vezésében Agg Zoltán közgazdász tartott előadást, a
korreferátumot Tuba László, Varga Róbert és Kertész
Károly tartották. "

1995.' novemberében a vezetőség a központi
szolgáltatások kérdésével foglalkozott, s ennek
eredményeként fordultunk levélben a Művelődési
Minisztérium államtitkárához.

1995. december 14-én a Széchényi Könyvtárban
összejövetelt tartottunk a központi szolgáltatások
kérdéskörében, ahol Poprády Géza főigazgató úr
tartott tájékoztatót a könyvtár helyzetéről.

"Könyvtári görbetükör" címmel pályázatot hirdet-
tünk, melyre humoros, könyvtárról szóló írásokat
vártunk. 56 pályamű érekezett, melyek közül 10-et
tartott a bíráló bizottság jutalmazásra érdemesnek.

1996. januárjában megalakult a fiatal könyvtáro-
sok szervezete, mely a Közkönyvtári Egylet tagozata
lett. Önálló program szerint dolgoznak, közös ren-
dezvényeket, kirándulásokat szerveznek.

1996. április 24-én a FSZEK olvasótermébe a
könyvtári törvény koncepcióját vitattuk meg, majd

' délután került sor a Könyvtári görbetükör ünnepélyes
eredményhirdetésére.

1996. augusztus 9-én, a debreceni vándorgyűlésen
újra idéztük Az együttműködés vagy rendszerszerve-
zés című 1983-ban megjelent tanulmányt. Az újraidé-
zést a három szerző, Futala Tibor, Horváth Tibor és
Papp István végezték el.

Biczák Péter
elnök
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Beszámoló
a MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója

1995-1996. évi munkájáról

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója elnöksége
az elmúlt két év munkája tervezésekor kiemelten
figyelt a szakterület innovatív irányaira, aktuális
problémáira, az országban jól működő gyermek-
könyvtáros műhelyek tevékenységének megismerte-
tésére, külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok épí-
tésére, az MKE elnöksége, s más szekciók munka-
programjára.

A tagsággal való közös munka megalapozására
1995 januárjában az OSZK KMK-val közösen orszá-
gos gyermekköny\táros értekezletet hívott össze,
ahol feltérképezte a tennivalók fó'bb csomópontjait, s
a gyermekkönyvtárosok képviselőivel együtt alakí-
totta ki szakmai programját. A szekció munkáját
jellemzi a rendszeresség, a magas szakmai színvo-
nalra törekvés (a visszajelzések szerint sikeresen),
élő kapcsolat fenntartása és folyamatos bővítése a
gyermekkönyvtárosokkal.

A két év alatt végzen munkánkról az alábbiakban
adunk sommás áttekintést.

Szerwzeti élet

A szekció vezetősége kéthavonta (esetenként
gyakrabban is) ülésezett, lehetőség szerint az ország
különböző városaiban, az ott folyó munka megisme-
rése, a közös gondolkodás kialakítása céljából.
Évente egy, a fővárosban rendezett taggyűlésen (no-
vemberben) találkoztunk a tagsággal, amikor be-
számoltunk a végzett munkáról és a jövő terveiről, s
közösen értékeltük azt.

Nagy gondot fordítottunk a taglétszám megtartá-
sára és gyarapítására, a Gyermekkönyvtáros Szekció
tagsága a Közkönyvtári Szekció után messze a leg-
népesebb az MKE elnöksége 1996. évi nyilvántartása
alapján.

Továbbképzések konferenciák

- Gyermekkönyvtár! konferencia (Sárospatak-
Kassa) -1995. március 23-24.

Téma: Gyermekkönyvtárak szakemberellátottsá-
ga Magyarországon a 90-es évek elején, gyermek-
könyvtáros képzés.

Látogatás a Kassai Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárába.

A szakmai programok kiegészítéseként megis-
merkedtünk a két város kulturális nevezetességeivel
is.

- OJvasótábori vezetőképző tábor Erdélyben (Ár-
kos)

1995 június 21-25. (A Magyar Garabonciás Szö-
vetséggel és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület Könyvtári Szakosztályával közös rendezésben.)

Téma: Az olvasótábor elméleti, módszertani kér-
dései. Bemutató foglalkozások, videofelvételek
elemzése.

Az utazás során megismerkedtünk Erdély kulturá-
lis nevezetességeivel.

- 27. Vándorgyűlés'(Eger)
1995. augusztus 9-12. (Olvasószolgálati szekció-

val és a Közkönyvtári Egylettel közösen.)
Téma: Gyermekkönyvtárak helye a közművelődési

könyvtári ellátásban.
- Mai magyar dokumentumpiac és a gyermek-

könyvtárak konferencia(Bp. OSZK)
1995. november 23-24. (OSZK KMK-val közös

rendezésben)
Téma: Mai magyar dokumentumkiadás - írók,

kiadók, gyermekolvasók, gyermekkönyvtárosok
szemével. Gyermekkönyvkiadók bemutatkozó kiállí-
tása.

- Gyermekkönyvtárak közönségkapcsolatai kon-
ferencia. (Szombathely-Burgenland) 1996. május 30-
31.

Téma: A PR értelmezése, nemzetközi és hazai
helyzete. PR gyakorlata a gyermekkönyvtárakban.
Kiállítás a gyermekkönyvtárak PR dokumentációjá-
ból.

Látogatás Unterwartban, az Őrvidéki Magyar In-
tézetben, s Oberschültzen, Gleisdorf és Hauberg
gyermekkönyvtáraib an

- Verseghy Nyelvművelő Verseny (országos)
1995 és 1996 júniusában
A gyermekkönyvtárak részt vállaltak a szervezés-

ben, felkészítésben, selejtezők lebonyolításában.
- Vendégségben Magyarországon - I. Európai

Gyermekkönyvtár Konferencia (Debrecen, Hajdúszo-
boszló, Kunhegyes, Hortobágy)

1996. augusztus 7-10.
Téma: Európai körkép (Hollandia, Ausztria, Cseh-

ország, Szlovákia, Románia, Magyarország) a gyer-
mekek közkönyvtári ellátásáról, a fejlesztési irányok-
ról, az együttműködés lehetőségeiről.

Könyvtárlátogatások Debrecenben (AMK, családi,
ifjúsági, iskolai könyvtárakban), bemutató foglalko-
zások a Kunhegyesi Városi Könyvtárban.

- 28. Vándorgyűlés (Debrecen)
1996. augusztus 8-11. (Könyvtárostanár és Olva-

sószolgálati Szekciókkal közös rendezésben)
Téma: Gutenberg a szupersztrádán
- Multimédiák és használatuk - módszertani tanfo-

lyam gyermekkönyvtárosoknak (OSZK)
1996. november 14-15.

Rendezvényeinkről folyamatosan hírt adunk (két
év alatt 7 alkalommal) a könyvtári szaksajtóban - 3
K.Könyvtári levelező/lap, Könyvtári figyelő.

Rendszeresen részt vettünk a gyermekkönyvtári
műhelyek által szervezett regionális továbbképzése-
ken (pl. Békés és Hajdú megyei könyvtárak - önisme-
ret, önbizalom fejlesztése, gyermekek olvasása, NAT
támogatása programjain).

Pályázatot 3 alkalommal nyújtottunk be.

Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi
Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla
Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska

Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Szolnok, Mártírok u. 8-10.


