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REGIONÁLIS GYERMEKKÖNYVTÁROS TALÁLKOZÓ MARTFŰN

1998. november 10-én a martfűi Városi Könyvtár a MKE Jász-Nagykun-
Szolnok megyei szervezetével közösen regionális gyermekkönyvtáros
találkozót rendezett Martfűn. A tanácskozás témája: „Gyermekkönyv-
tárak megváltozott szerepkörben. Hogyan tovább a kulturális törvény
után?"

A szakmai napra meghívtuk megyénk valamennyi könyvtárosát, a
szomszédos megyék, valamint az alföldi régió könyvtárosait. Örö-
münkre mintegy nyolcvanan elfogadták meghívásunkat.

Évek óta tapasztaljuk, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak,
hiszen annyi minden [videó, TV, CD, számítógép stb.] vonja el figyel-
müket az olvasástól. A negatív folyamat megváltoztatásáért sokat tehet
a család, az iskola, de legalább annyit a gyermekkönyvtár is. A tanács-
kozást azért rendeztük meg, hogy megvitassuk a témával kapcsolatos
„közös dolgainkat".

A 10 órakor kezdődő találkozón köszöntöttem a megjelent kedves ven-
dégeket, a kollégákat. Utána Kozma Imre, Martfű város polgármestere
szólt a megjelentekhez. Örömét fejezte ki azért, hogy ennek a rendez-
vénynek Martfű ad otthont, s néhány mondatban összefoglalta a város
történetét. Hangsúlyozta, hogy a város életében fontos szerepet játszik
a kultúra, a művelődés, így a könyvtárügy is. Mivel Martfű lakóinak át-
lagéletkorát tekintve „fiatal" település, még inkább fontosnak tartja a
gyermekekkel való foglalkozást, a jelen konferencia megrendezését.
Végül meghívta a vendégeket egy délutáni városnézésre.

A délelőtt első szakmai előadója Bariczné Rózsa Mária címzetes főta-
nácsos, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának munkatársa
volt. Mondanivalóját az új kulturális törvény adta feladatokra összpon-
tosította. Elmondta, hogy korábban a gyermekkönyvtárak látták el az
iskolai könyvtárak szerepét a települések többségében. Ez a NAT szel-
lemében már nem tartható. Eszerint az iskolai könyvtárban kell megta-
nítani a gyerekeket a könyvtár, a kézikönyvek használatára, a könyvtári
rendben való eligazodásra. Ezen túlmenően minden olyan tanórát ott
kell megtartani, amelyhez a könyvtár szakkönyvei, egyéb segédeszkö-
zei segítséget nyújtanak. Az iskolai könyvtáros dolga, hogy a gyereke-
ket megismertesse a település könyvtáraival.

A gyermekkönyvtár speciális szerepköre más. A gyermekek szabadidős
tevékenységét hivatottak segíteni, kiscsoportos foglalkozások, baráti
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körök szervezésével. Egyben a gyermekek közösségi színterei is. Eltér a nyitva tartási idő is. A
gyermekkönyvtár akkor is nyitva van, amikor az iskolai könyvtár már bezárt. A gyermekkönyvtáros
egyénileg foglalkozik a gyerekekkei, megbeszéli velük olvasmányélményeiket, alakítja, irányítja ol-
vasási szokásukat, ízlésüket. A gyermekkönyvtárosok sokat tehetnek a hátrányos helyzetű gyerekek
felzárkóztatásáért, de a tehetségesek továbbfejlesztéséért is.

Az előadás után dr. Horváth Attiláné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
gyermekolvasó szolgálatának vezetője egészítette ki megyei tapasztalatokkal, adatokkal a korábban
hallottakat. Hasznos összefoglalót adott a gyermekirodalom jelenlegi „sivár" helyzetéről is. Ezután
szakmai eszmecsere alakult ki a hallottakkal kapcsolatban, ahol a kérdésekre Bariczné Rózsa Má-
ria és dr. Horváth Attiláné válaszolt.

A délelőtti programot „büfés" ebéd követte, majd a vendégek megtekintették a könyvtárat és a mű-
velődési központot.

A tanácskozás délután 13 órakor folytatódott. Az előadó dr. Bartos Éva, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár tudományos főmunkatársa volt. A téma: „A 10-14 éves gyerekek olvasási szokásai". Elő-
adónk megdöbbentőnek találta az erre vonatkozó számadatokat és a könyvtárosok tapasztalatait.
Egyre kevesebben iratkoznak be a könyvtárba, egyre kevesebben töltik szabadidejüket olvasással.
Az is sajnálatos, hogy a szülőknek egyre kevesebb idejük, energiájuk marad a mesélésre, az olva-
sásra, pedig ez érzelmi okból is fontos lenne. Az anya ölében mesét hallgató kisgyermeket nem he-
lyettesítheti a videó, vagy a tv-ben mesét néző gyermek. Ugyanis az első esetben erős érzelmi kö-
tődés van, a gyermek kérdezhet a hallottakról, beszélgethetnek, a gyermek értelme, fantáziája fej-
lődik. A második esetben pedig csak passzív befogadó. Az otthoni mesélés, olvasgatás, könyvnéze-
getés az olvasóvá nevelés szempontjából is nagyon fontos. A család ugyanis modellértékű a gyer-
mek számára, azt képezi le kicsiben, amit a felnőttektől lát. Dr. Bartos Éva szerint a
gyermekkönyvtárosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a világ sokat változott, a gyerekek ter-
mészetesen vonzódnak a technikai eszközök kínálta látványhoz, a számítógéphez. A baj ott van,
hogy ezek a programok „előre gyártott fantáziát", látványt közvetítenek. Az olvasás során a gyerek
saját fantáziája szerint képzeli el a leírt világot, és ez nagyon fontos a későbbi kreativitása szem-
pontjából. A gyermekkönyvtárosoknak az a feladatuk, hogy a könyvtárba járást, az olvasást a sza-
badidő eltöltésének egyenrangú alternatívájaként kínálják fel a gyermekeknek a videó, a számítógép
és az Internet kínálta lehetőségek mellett.

Az előadást konzultáció követte, ahol több gyakorló könyvtáros számolt be a témával kapcsolatos
tapasztalatairól.

A téma lezárása után a vendégekkel megtekintettük az új városközpontot, a városházát és a temp-
lomokat. Ezután a kollégák hazautaztak, bízunk benne, hogy hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal
gazdagodva.

Hála a szponzoroknak [sörgyár, növényolajgyár] arra is volt lehetőségünk, hogy egy kis ajándék-
csomagot adjunk vendégeinknek.

A nap végén jóleső fáradtsággal összegeztük a tapasztalatokat, megköszönve minden közreműkö-
dőnek a segítséget, a munkát. Munkánkat mindvégig segítette Asztalosné Kocsis Enikő, a martfűi
Művelődési Központ igazgatója, valamint a népművelő kollégák is, akiknek itt is köszönetet mondok.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Csáti Petemének az ötletet, a kivitelezéshez nyújtott
anyagi és szakmai segítséget.

Martfű, 1999. január 13.

Csernus Gyuláné
a martfűi Városi Könyvtár

vezetője
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KÖNYVTÁRKÖZI KÉRÉS E-MAIL-BEN A MEGYEI KÖNYVTÁRTÓL

Könyvtárunk katalógusának meghívása

http://tlwww.vfmk.hu

után a pörgő kérdőjelre, itt. a „TUDNIVALÓK,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖZÉS" feliratra kattintást kö-
vetően az alábbi szövegű segítség jelenik meg
felhasználóink számára:

Tisztelt Látogatónk!

Számítógépes katalógusunk használatakor
tisztában kell lenniük azzal, hogy annak
alapja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
által készített ún. „Új Könyvek" adatbá-
zis, mely az állománygyarapítási tanács-
adóban 1964 és 1991 között ajánlott köny-
vek adatait tartalmazza. Találati halma-
zába tehát olyan dokumentumok adatai is
belekerülhetnek, melyeknek nincs példánya
könyvtárunkban!

A példányok megléte a következőképpen de-
rül ki:

Cim: Légy jó mindhalálig
Alcim: Regény
Szerző: Móricz Zsigmond (1879-1942)
Kiadás: Budapest : Móra, 1976

• A keresett leírás elmére kattintva a

dokumentumról részletesebb információkat
nyerhetünk:

Cim: Légy jó mindhalálig
Alcim: Regény
Szerző: Móricz Zsigmond (1879-1942)
Szerz.közl.: Móricz Zsigmond ; [ill.
Reich Károly]
Kiadás: Budapest : Móra, 1976
ETO jelzet: 894.511-31Móricz
Cutter: M 90
ISBN: 963-11-0561-X
Oldalszám: 317 p.
UK azon.: 762408
Példányok: 1 van a könyvtár tulajdonában
[Könyv kérés]

• A „Példányok: . . ." sorra kattintva a
mű adott kiadásának könyvtárban meglé-
vő példányairól kaphatunk pontos és
naprakész adatokat:

Móricz
(1976)

leltári

Zsigmond: Légy jó mindhalálig

kölcsönözhető
szám

1. 206091 Igen Kölcsönözve: 1998-08-25-ig

• A „[Könyv kérés]" feliratra kattintás-
sal könyvtárközi kérést kezdeményez-
het:

Könyv kérés

Mórica Zsigmond : Légy j ó naadhalálig

A dokumentum adatait nem kell megadnia, azok automatikusan bekerülnek a levébe!

Intézmény: |

r
Ügyintéző: |

Jekzó :)

Postacím ; Megjegysés:

J
Kérés elküldése Törlés

• •
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Kérjük, az 'Intézmény', 'Ügyintéző',
'Postacím' mezőket feltétlenül töltse

ki!
A 'Jelszó' mezőbe (egyelőre) semmit nem

kell irni!

A könyvtárközi kérés e formája kísérleti
üzemben működik!

Ha bármilyen rendellenességet észlel,
kérem, küldjön egy „hagyományos"

e-mail-t a takats@mail.vfmk.hu címre!

A tudnivaló tulajdonképpen ennyi. Az előforduló
„rendellenesség" az lehet, hogy a böngésző va-
lamilyen hibás beállítás miatt üres levelet küld.
Ha ilyet kapok, természetesen azonnal jelzem!

Remélem, új szolgáltatásunk gyorsabbá, ké-
nyelmesebbé és biztonságosabbá teszi a
könyvtárközi kölcsönzést valamennyi partner-
könyvtárunk számára!

Takáts Béla
könyvtáros

Hírek
Könvvtáralapítási évfordulók

1998-ban volt 120 éves a kőtelki klubkönyvtár.
1998-ban volt 50 éves a jászteleki közkönyvtár.
1999-ben 50 éves a tószegi községi könyvtár és
a zagyvarékasi községi könyvtár.

Az MKE úi vezetősége

Elnök: dr. Ambrus Zoltán

Elnökségi tagok: Balogh Mihály, Bényei Miklós,
Biczák Péter, Gellért Ferencné, Mader Béla, Vajda
Erik, Varga Róbert
Póttagok: Haraszti Pálné, Rády Ferenc
Az ellenőrző bizottság elnöke: Ottovay László
Tagjai: Billédi Ferencné, Csomor Tibor, Elekes
Eduárdné, Kertész Károly
Póttag: Herczigné Mlakár Erzsébet

Statisztika, 1997
Település

Szolnok, megyei kvt."
Szolnok, városi kvt.
Szolnok összesen
Jászberény
Törökszentmiklós
Karcag
Mezőtúr
Tiszafüred
Kisújszállás
Tiszaföld vár
Túrkeve
Kunszentmárton
Jászapáti
Kunheqyes
Jászárokszállás
Martfű
Újszász
Jászfényszaru
Városok összesen
Községek összesen
Megye összesen

Kiadások
összesen
(ezer Ft)

97.305
23.484

120.789
22.285
16.464
10.428
10.681

9.560
7.183
3.898
3.905
6.955
9.810
6.588
5.177
5.000
1.722
3.482

243.927
75.291

319.218

Ebből
bérjellegű

(járulékokkal)
(ezer Ft)

47.404
16.230

63.634
16.392
11.033

8.048
7.822
7.542
4.876
2.650
2.39JL
4.722
5.681
4.909
3.611
3.500
1.468
2.176

150.457
48.517

198.974

Fenntartói
támogatás
(ezer Ft)

79.107
21.436

100.543
19.408
15.076

9.850
9.694
9.355
6.304
3.648
3.362
6.170
8.753
6.201
5.177
4.300
1.687
3.376

212.904
71.039

Beiratkozott
olvasók
száma

8.164
5.381

13.545
4.411
3.102
3.211
2.878
1.663
1.573
1.644

672
1.608
1.752
1.769
1.652

931
765

1.075
42.251
22.211

283.943 \ 64.462

Látogatók
száma

61.802
68.080

129.882
61.658
35.540
51.450
36.717
15.464
30.846
14.137
14.986
20.431
26.272
17.101
24.230
10.814
11.600
19.200

520.328
253.365

773.693

Kölcsönzők
száma

42.478
50.606

93.084
32.744
16.989
23.086
22.526
12.048
13.255
10.286
12.506
16.279
11.309
10.098
16.923

6.952
5.026
9.291

312.402
184.448

496.850

Kölcsönzött
állományegységek

száma

153.593
196.615

350.208
131.263

63.298
62.025
93.813
40.422
64.437
48.975
44.307
53.688
54.668
38.687
85.159
35.597
40.553
26.325

1.233.425
697.050

1.930.475
A megyei könyvtár esetében 1997 az építkezés, költözködés éve volt. A statisztikai adatok alakulását e tény nagyban befolyásolta!

Kaptár
Jász-NagykwSzolnok megye könyvtárainak híradója
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Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár =p 5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


