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Egy könyvtárat nem lehet írásban bemutatni. A könyvtárat
látni kell. (Bocsánat: -a könyvtárat használni kell!) Az alább
következők tehát legfeljebb kedvcsináló sorok lehetnek, mert
próbálkozni azért muszáj.

1997. augusztus 25-én Horn Gyula, a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke átadta rendeltetésének a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárat. Az MSZP elnöke által
mondott beszédet természetesen rengeteg fejtörés, munka, izgalom
előzte meg, ahogy ez már lenni szokott.

A szolnoki megyei könyvtár tisztességes elhelyezéséről szóló
történet nagyon régen kezdődött. Első eredménye azonban csak
1995 májusában ért be. amikor a megyei önkormányzat a központi
költségvetéstől 250 millió forint céltámogatást kapott, s ezt saját,
ül. városi forrásból 50-50 millió Ft önerővel megtoldva a
beruházás megkezdése mellett döntött.

Az épület, melyet e célra kiválasztottak, jelentős előélettel
bírt. 1891-ben a Pénzügyigazgatóság számára építették, második
emelettel 1921-ben egészítették ki. Egyetemi, levéltári, majd
pártcélokat szolgált, legutóbb középiskolai kollégium volt. Ami
ebből fontos: Szolnokon nem a könyvtárnak lehetett épületet
tervezni, hanem egy meglévő épületszerkezetbe kellett elhelyezni a
könyvtárat, ami azért - ezt minden könyvtáros jól tudja - nem
ugyanaz. Szerencsére gyermekkönyvtárunk, valamint hang- és
videotárunk "régi", kétszintes épülete épp a könyvtárnak
kiválasztott épület mellett helyezkedik el. s az épületegyüttes
udvarán mód nyílt egy ötszintes raktár felépítésére is (tetőtérrel
együtt összesen: 1382 m'J. ami állomány-elhelyezési gondjainkai
egy jó időre megoldotta.
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A végeredmény egy összességében 4455 m-es alapterületű intézmény lett, melynek jelentős része az
olvasók rendelkezésére bocsátható úgy, hogy új szolgáltatások bevezetése esetén sem jelent gondot az
elhelyezés.

A főbejáraton bejövő látogatóink ruhatárral, a kölcsönzőpulttal és - a későbbiekben - egy könyvtártól
függetlenül működő (de az intézményből is elérhető) kávéházzal találkoznak. A földszinten helyet kapott
gyermekkönyvtár 197 m'-es válogatóval, 78 m'-es olvasóteremmel fogadhatja olvasóit. A "felnőtt" részbe
ig\-ekvők a földszinten először egy: 68 m'-es hírlapolvasóba juthatnak, ahol természetesen az intézmény
szolgáltatásairól is információkat kaphatnak. Az épület első emeletén a magyar és idegen nyelvű
szépirodalom, a 7-es és 8-as főosztályba tartozó szakirodalom, egy: e témaköröknek megfelelő folyóirat-
olvasó és olvasóterem, valamint az audio és audio-vizuális dokumentumok várják az érdeklődőket (886 ml).
E szinten kapcsolódik épületünk a régi gyermekkönyvtárhoz, s e. szinten két pontról közelíthető meg az új
raktár is, melyben természetesen külön lépcsőház és lift teszi lehetővé a mozgást és a dokumentumok
szállítását. A második emelet a tudományok szintje lett és itt kapott helyet a helyismereti gyűjtemény is (715
m'j. Innen is megközelíthető - természetesen - a raktár... mert ami jobbsorsú könyvtárakban természetes, az
esetünkben csoda: várakoztatás - több napos várakoztatás! helyett percek alatt kézbe tudjuk adni
dokumentumainkat.

Az intézmény működőképességéről majd később, a használók meglátásai alapján lehet véleményt
alkotni. Amire képesek voltunk, arra felkészültünk. Minden tájékoztatást szolgáló helyre került katalógus (a
szolgálati "feláldozásával"), igaz, ezekbe már csak az 1997-ben megjelenő dokumentumok cédulái kerülnek
bele. Kiépítettük a számítógépes hálózatot, bár elég kevés végpontra sikerült gépet is kapcsolni. A nyitás
napján, 27-én debütált integrált könyvtári rendszerünk (TextLib) kölcsönzési modulja. Aláírt szerződésünk
van 64K-s bérelt vonalra, az Internet már a pincében van...

Jobb, ha befejezem, mielőtt parttalanná válna eleve hiábavaló könyvtárbemutatóm. Remélem, előbb-
utóbb mindenki, aki érdeklődéssel olvasta ezt az írást látogatónk lesz, s mindarról ami kimaradt,
személyesen szerez ismereteket, benyomásokat.

Takáts Béla
VFMK

• Telefonszám-változások

Új telefonközpontunk üzembe helyezésével telefonszámaink az alábbiak szerint változtak:

Központ: 510-110, 414-550; Fax: 421-806

igazgató 510-111

szakmai igazgatóhelyettes 510-112

gazdasági igazgatóhelyettes 510-113

titkárság 510-114

állománygyarapítás és feldolgozás (vezető) 510-119

felnőttolvasó-szolgálat (vezető) 510-125

gyermekolvasó-szolgálat (vezető) 510-127

kölcsönzés és állomány-nyilvántartás (vezető) 421-806

területi szolgálat (vezető) 510-121

számítástechnika 510-117
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A MŰVEL ŐDÉSI ÉS KÖZOKTA TASI MINISZTÉRIUM PÁL YÁZA TI FELHÍVÁSA

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázatot hirdet a közkönyvtárt fenntartó és
támogató helyi önkormányzatok részére a

"Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1997"
cím elnyerésére.

Pályázhatnak azok az önkormányzatok, melyek önállóan, vagy társulási formában
közkönyvtárt tartanak fenn, illetve közkönyvtár fenntartását támogatják.

A pálvázatok 1997. október 15-ig beérkezőleg nvújthatók be az MKM Ügyfélszolgálati
Irodáján és a megyei könyvtárakban beszerezhető adatlap kitöltésével, kizárólag postai úton a
Közművelődési Főosztály címére "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1997" megjelöléssel (1884
Budapest, Pf. l.J. A határidőn túl érkező pályázatokat a kiíró érvénytelennek tekinti.

Az eredményesen pályázó önkormányzatoknak a művelődési miniszter a

"Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1997"

címet

adományozza. A címhez kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás járul, melyet a
település kulturális életének fejlesztésére kell fordítani. A következő pályázati kiírás
időszakában - 1998-ban - a minisztérium be kívánja mutatni a nyilvánosságnak a támogatás
felhasználásának módját és eredményeit.

A pályázatot a: alábbi két kategóriában hirdetjük meg:

A) könyvtárt fenntartó önkormányzatok,

B) könyvtár fenntartását támogató önkormányzatok '

Az elnyerhető támogatások:

A) B)
I. helyezett 1 millió Ft I. helyezett 300 ezer Ft
II. helyezett 800 ezer Ft II. helyezett 200 ezer Ft
III. helyezett 600 ezer Ft III. helyezett 100 ezer Ft

A könyvtárfenntartók kategóriájában további alcsoportokra bontjuk a községek, városok
és megyei jogú városok, fővárosi kerületek, megyék és főváros pályázatait.

A címek átadására 1997 novemberében kerül sor. A pályázattal kapcsolatos
felvilágosítás a Közművelődési Főosztály címén és telefonszámán (302-0600/1696) kérhető.

dr. Magyar Bálint
sk.

Adatlapot minden közkönyvtárnak küldtünk!
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"A meséket az élet írja. "
[Ismeretlen klasszikus]

A. A. Milne
MICIMACKÓ

- részlet, ráadással -

"Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. Afféle Össze-Kell-
Számolni-érzelmek voltak ezek, így például Zsebibaba mellényét, meg hogy hány darab szappan maradt a
kamrában. El is küldte hazulról a gyerekeket, kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel
csukamájolaj is kellett Tigrisnek. Ezeket felpakolták, és elmentek sétálni az Erdőbe. Szép idő volt.

így ballagtak. Tigris arról beszélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte), mi mindenfélét tudnak
csinálni a Tigrisek.

- Tudnak például, izé... repülni? -kérdezte Zsebibaba.

- Hogyne - mondta a Tigris. - A Tigrisek általában jó repülők. Bizony. Híres jó repülők.

- Például, izé... repülnek olyan jól, mint a Bagoly?

- Na hallod?'. Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.

- Miért nem akarnak?

- Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.

Ezt Zsebibaba nem értette, ő úgy képzelte, aranyos dolog lehet repülni. De Tigris biztosította őt, hogy
ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, aki nem Tigris személyesen.

-No és, izé... - mondta Zsebibaba kíváncsian - tudnak olyan messzire ugrani, mint Kanga?

- Hogyne! - bólintott Tigris. - Ha akarnak.

- Nagyon szeretek ugrálni — mondta Zsebibaba. — Versenyezzünk, ki ugrik messzebbre. Jó?

- Biztosan én - mondta Tigris. - De majd máskor versenyezzünk, mert most elkésünk.

- Miről késünk el?

-Akármiről. Amit idejében el kell érnünk.

Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat.

- Én tudok ám úszni! - dicsekedett Zsebibaba. - Beestem a folyóba, és úsztam. Tudnak a Tigrisek
úszni?

- Természetesen. A Tigrisek mindent tudnak. "

- És a Könyvtárakhoz is értenek a Tigrisek?

- A... a kőtárakhoz?

- Könyvtárakhoz. Ahol olvasni lehet és mindenféle kérdésre választ kaphatunk.

- Nem... nem hiszem, hogy a könyvtárakhoz értenek a Tigrisek - hajtotta le fejét a Tigris.

- Ugyan Ti-tigris, ne légy már olyan m-mísz - dadogta zavarában Zsebibaba - előbb-utóbb biztosan
elhiszed...

-tb-

KAPTÁR
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