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Búsi Lajos ezután átadta a megyei kulturális díjakat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjat vett át Czibulás Péter
színművész, a jászkiséri Pendzsom Néptánc Egyesület és a Szolnoki Kodály
Kórus.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott Janó Lajos, a
kisújszállási Városi Ifjúsági és Művelődési Központ intézményvezetője, Rideg
István, a karcagi Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és
Kollégium tanára és Szathmári József, a kunszentmártoni Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója.

A kitüntetettek nevében Rideg István mondott köszönetet.
BA

Szathmári József igazgató úr életpályáját a Kunszentmártoni Hírekben Cseuz
Imre riport keretében mutatta be. A kitüntetés alkalmából ebből közlünk
részleteket:

Az érettségi után családi körülményeim miatt nem gondolhattam felsőfokú
tanulmányok végzésére. Adminisztratív teendőket végeztem, de a szívem
mindig a könyvtárosi pálya felé húzott. Megszerettem a könyvtár csendjét, az ott
tapasztalható rendet, a szorgos könyvtárosokat, akik nem egyszerűen
hivatalnokok, de az olvasók barátai is igyekeznek lenni.

Nos, figyeltem az akkori újságokban megjelenő pályázatokat, így akadtam a
megyei lapban egy hirdetésre, mely Kunszentmártonba keresett módszertani
könyvtárost. Jelentkeztem, s ebben az elhatározásomban segített egyik
osztályársam édesapja, Pigniczki Feri bácsi, aki szólt az érdekemben Táborosi
Péternek, aki aztán fel is vett. Ő akkor a Járási Tanács elnökhelyettese volt. A
könyvtárvezető Csík Mihály azzal fogadott, hogy ez a pálya - úgy, ahogyan azt
én magam elé képzeltem - az olvasók igényeinek teljes, vagy majdnem teljes
kiszolgálására hivatott. Ezt akkor én egy életre meg is jegyeztem. Értük
vagyunk, s a könyvtárügyet kell teljes erőnkkel, tudásunkkal szolgálnunk.
Akkor még községi letéti könyvtárak léteztek, de a 60-as években már
folyamatban volt az átleltározás óriási munkája. Éppen ebbe csöppentem bele,
sokszor hitetlen, hideg helyiségekben kellett a leltárkönyveket körmölnünk
naphosszat a járás valamelyik kis községében is.

- Mikor kezdtél el tanulni?

- 1962-től az Országos Széchényi Könyvtár által szervezett és indított középfokú
könyvtárosképző tanfolyamon. Sikeresen elvégeztem 1964-ben, majd miután
megszereztem a munkám alaposabb végzéséhez szükséges alapokat, ismét
belevágtam a következő, már főiskolai diplomát adó felsőfokú könyvtárosi
képzésbe, melyet szintén sikerrel fejeztem be. 1968-tól kerültem be a közvetlen
olvasói szolgálatba, így személyes kapcsolatom alakulhatott ki az olvasókkal,
hasznát vehettem mindazon ismereteknek, melyeket az elméletben
megismertem.
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- Térjünk vissza a könyvtárosi hivatásodhoz,
mert ez, ahogyan az eddigiekből kiderült, valóban
az volt és nem foglalkozás. Hogyan is alakult az
életed 1968 után?

- 24 évet töltöttem közvetlenül az olvasók között,
úgy, oly módon, ahogyan azt az első napon
hallottam Csík Mihálytól. A sok-sok tanuló,
kisiskolás, akiket úgy ismertem meg, mint a
mesekönyveket, ifjúsági regényeket bújókat, majd
később, mint tanulmányaikhoz komoly tudományos
műveket kérő és kölcsönző értelmiségiek jöttek
hozzánk egy szép napon. Lassan már ők is tanárok,
vezetők, esetleg vállalkozók, netán könyvtárosok ma
éppen. Nagyszerű kollégáim voltak, és vannak, akik
közül többen innen indultak tovább tanulni, s
szereztek diplomát, s akik Széchenyi szavait
megfogadva „... a munka, s csak a munka, de
egyedül a szabad mozgású maga-magát jutalmazó
és ésszel irányított munka emel népet nemzetté."

Elmondhatom, ogy néhai Gyalai Tamás és
felesége, Olasz Katalin, Sipos Magdolna, Ónodiné
Szabó Katalin, s a jelenlegiek közül Csík Mátyásné,
Nagy Judit, Herczeg László, Kársai József és Garáz
Edit mind-mind magáévá tette az alapvető tanítást:
egy olvasó sem léphet ki a küszöbön úgy, hogy nem
kapott valamiféle választ kérdésére.

1992-től, amióta az intézmény vezetője vagyok,
sokszor eltöprengtem azon, mennyire sikerült
megvalósítani szép szándékaimat. Tévednék, ha azt
állítanám, mindent és maradéktalanul. De valamit
belőlük - bizonyára. Ezt bízzuk az olvasókra, a
mindennapi látogatóinkra, akik nélkül nem is igazi
nap az, amikor hiányoznak az olvasóteremből.
Voltak szép terveink: többek között a galéria
megépítése a magas mennyezet alatt. Ez most már
csupán terv marad. Aminek viszont rendkívüli
módon örülök: mi sem maradtunk ki abból a
modernizálási folyamatból, melyet a számítógép, az
Internet fémjelez a könyvtárak életében. Most,
amikor az élet rendje szerint 41 aktív év után
nyugdíjba vonulok, nyugodt szívvel és lélekkel
adom át a stafétabotot kollégáimnak, mert úgy
érzem, képességeim - tudásom szerint szolgáltam,
sőt kiszolgáltam a kedves olvasókat. Ezúttal is
köszönöm helyi hivatali feletteseimnek, a szakmai
elöljáróimnak a sok-sok támaszt, segítséget, jó
tanácsot, türelmet. Köszönöm továbbá az
olvasóknak türelmüket, azt kívánom Nekik, jöjjenek
mindig és szorgalmasan a könyvtárba, s
kérdezzenek minél többet, s kapjanak azokra hiteles,
pontos válaszokat.

- Végül búcsúzzunk el az olvasóktól egy
Általad választott klasszikus idézettel, mely
egyben úgy tudom, életed vezérfonala is!

- Igen. Ez Kölcsey Parainesiséből való, s így hangzik:

„Fontold meg jól, mit kezdesz;
válaszd meg az eszközöket

okosságod szerint;
munkálj fáradhatatlanul;
s ha mindent, amit erőd s

körülményed enged, megtettél:
nem vádolhatod magadat,

bár a kimenetel óhajtásodnak
meg nem felel is."

Kedves Igazgató Úr!

Engedd meg, hogy a megyei könyvtár
munkatársai ez úton is megbecsüléssel és
szeretettel gratuláljanak kitüntetésedhez!

[A szerk.]
A könyvtárról

1952-ben jött létre a Kunszentmártoni Járási Könyvtár,
amely Kunszentmártonban ellátta a helyi könyvtári
tevékenységet A rendszerváltásig a körzet, a Tiszazug
hálózati központja volt, segítette a községi könyvtárak
munkáját

Az intézmény 1953-ban kapta meg a Kossuth Lajos u.
3. sz. alatti, volt kaszinó-épületet, mely azóta is,
megszakítás nélkül otthont ad a dokumentumoknak.

A könyvtárnak 1952-ben, az alapítás idején 3.940 kötet
könyvállománya volt A gyűjtemény 45 esztendő alatt
60.413 kötet könyvtári egységet feltáró, a körzet
lakosságát jól ellátni tudó intézménnyé vált A 60-as évek
elején önálló helyiségbe költözött a gyermekkönyvtár. A
könyvtári állomány növekedése, az olvasószolgálati
munka differenciálódása, a gyermekkönyvtári szolgáltatás
elkülönítése, új szolgáltatási formák megjelenése, mint pl.
a zenei részleg kialakítása szükségessé tette a létszám
bővítését, szakképzett könyvtárosok alkalmazását A
könyvtár vezetője 42 esztendeig Csík Mihály volt

Az 1995-ös esztendő mérföldkő a könyvtári
szolgáltatás eddigi történetében. A képviselőtestület
önkormányzati rendelettel megszűntette a könyvtár
önállóságát és azt összevonta más, közművelődést
szolgáló intézményekkel. A gyermekkönyvtár mint önálló
épülettel rendelkező egység megszűnt létezni, anyagának
csak töredéke kapott helyet a felnőtt részlegben, a többi
külső raktárhelyiségekbe került

Ennek az állapotnak csak 1998. július 1-től szakadt
vége, amikor megszűnt az összevont intézményi státusz.
Ettől a pillanattól könyvtárunk névadója: József Attila.

Könyvtárunk olvasótermében jelenleg 4000 kötetes
kézikönyvtár, mintegy 40 féle periodika, audiovizuális
eszköztár, helyismereti gyűjtemény, mikrofilmes,
számítógépes és reprográfiai szolgáltatások várják a
látogatókat Pályázati forrásokból láttunk hozzá egy
videofilmtár létrehozásához.

Szathmári ]ózsef

[Forrás: http://urww.c3.hu/~libkunsuz/htort.htm]
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Néhány gondolat az „Olvasás éve"
kapcsán

Áru-e a kultúra napjainkban? Egyáltalán érték-e?
Milyen jövője van az irodalomnak? Ki olvas manapság
verset? Lehet-e irodalmi estekre közönséget toborozni?

A mai magyar társadalom gondokkal terhelt Sokan
egyik napról a másikra élnek. Lehet-e ilyen reménytelen
helyzetben vegetáló emberektől számon kérni, hogy nem
befogadói az irodalomnak?

Első találkozásunk az irodalommal
gyermekkorunkban a mesék révén történt. Először csak
hallgatói voltunk, majd olvasói lettünk Benedek Elek,
Andersen és a Grimm testvérek meséinek. Dallamos,
csengő-bongó rímű versikéket tanultunk. Később
robinzonádokat és kalandregényeket olvastunk s
megérkeztünk a szépirodalomhoz serdülőkorunkban.
Idánként leckeírás helyett, sőt tanítási órán sem tudtunk
elszakadni soros kedvencünktől.

Aztán felnőttünk s a szakmai tudnivalók fokozatosan
kiszorították életünkből az olvasás gyönyörűségét

A könyvek ára az utóbbi tíz évben alaposan
elrugaszkodott a valóságtól. Házi könyvtárainkat elvétve
vagy egyáltalán nem gyarapítjuk. Kell a rájuk fordítható
összeg a megélhetésre. Mindennapi szórakozásunk a TV
és videó lett Betört életünkbe a számítógép, ami fontos
munkaeszköz, kapocs a világhoz, de szórakozás is.

Van-e jövője az olvasásnak egy olyan világban, ahol a
számítógépes programok segítségével olyan környezetet
teremthetünk magunknak a képernyőre, amilyet csak
akarunk, vagy csak amilyet képesek vagyunk! S ezt a
képeset szó szerint kell érteni.

A televízió és a Walt Disney filmek előtt az olvasott
történetek megelevenedtek a fejünkben. Fantáziánk
szárnyalt, mint Pegazus. Ma a készen, képben kapott
világot éljük újra, ha egyáltalán érdemes. Sok TV csatorna
kínálatára gondolva, nem érdemes. Csak az tud tanulni,
fejlődni, akinek kreatív a fantáziája. És aki megtanult és
szeret olvasni.

Az olvasás fejleszti a személyiséget, ablakot nyit a
világra. Az olvasmányokat meg lehet eleveníteni, meg
lehet merülni bennünk. El nem vehető tudást, hasznos
információkat szerzünk általa. Szépség lakik az
olvasmányokban. Lehet-e szebben kifejezni egy békés,
boldog nyárestet, mint József Attila szavaival:

„Itt ülök csillámló sziklafalon,
Az ifjú nyár könnyű szellője,
mint egy kedves vacsora melege száll."

Most van az „Olvasás éve". Sok-sok akció, könyves
rendezvény zajlik országszerte. Szakadjunk el időnként a
képernyőtől. Vegyük a kezünkbe egykori kedves
olvasmányainkat, lapozzunk bele kedvenc költőnk
verseskötetébe, szemezgessünk napjaink irodalmából s
üljük körbe az asztalt vacsora után egy jóízű
beszélgetésre.

Az évek gyorsan szállnak és sokkal több figyelmünkre
érdemes könyv van, mint amenynyit el tudunk olvasni.

Legalább most az „Olvasás évé"-ben szánjunk több
időt a lelkünk épülésére, hátha szükségletünkké válik,
mint a munka, a kenyér vagy a jó szó.

Szakái Jánosné
Nagyközségi Könyvtár,

Jászkisér

Finnugor Gyűjtemény a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Verseghy Ferenc

Könyvtárban
„Az ember nem a csillagokon, hanem egyes-egyedül

saját magán keresztül foghatja csak fel a végtelent" E
gondolat Lauri Viita: A végtelen bennünk van című
regényéből származik, s amiért ez eszembe juthatott,
annak több oka van. De a legeslegfontosabb, hogy nagyon
tetszik. A többiről talán később.

A gyűjtemény „magja" 1986-ban ajándékozással került
a könyvtárunkba egykori igazgatónk, dr. Horváth Károly
állhatatos törekvésének eredményeként Az akkoriban
még csak bontakozó nemzetközi könyvtári kapcsolatok
„hozadéka" zárt szekrényekben, kiállítási tárgyként
funkcionált évekig.

Az alapvető változást az akkor még csak házikönyvtár
jellegű gyűjtemény életébe is az egész intézmény
működésére kiható új épület átadása hozta. így 1997
augusztusától beszélhetünk a Megyei Könyvtár
különgyűjteményeként kezelt Finnugor Gyűjteményről. A
különgyűjtemény az első emeleti olvasóteremben kapott
helyet s talált „gazdára" az olvasótermes kollégák
személyében.

A gyűjtemény gyűjtőköre a finnugor népek
történelme, kultúrája, nyelve, a ma már csak
szórványaiban élő népekhez kapcsolódó irodalom,
nyelvrokonságunk kérdései, a mai Finnország, a mai
Észtország, híres személyiségek stb.

A Finnugor Gyűjtemény állománya kb. 700 könyvből
áll jelenleg, két kurrens folyóirat jár a gyűjteménybe (finn
és magyar nyelvű), de van néhány bekötött évfolyam
idegennyelvű folyóiratunk is.

Háromszáz körüli a cikk-kivágatok száma, ezenkívül
kb. száz, alapvetően közhasznú információt tartalmazó
kisnyomtatvány s néhány, a nyelvtanulást segítő hangzó
dokumentum alkotja a gyűjtemény talán
legközkedveltebb részét Van jónéhány „tesztelt",
alapvetően idegennyelvű web-oldal címünk is. (Pl.
Finnország honlapja, a finn városok honlapjai, a finn
könyvtárak honlapja és katalógusa, finn nyelvű Kalevala
stb.)

Természetesen a dokumentumok beszerzése okozza a
legnagyobb fejtörést, hiszen a hagyományos beszerzési
politikával jórészt csak a hagyományos
dokumentumokhoz juthatunk hozzá. Ezért folyamatosan
böngésszük a fölöspéldány-jegyzékeket, az internetet,
kapcsolatot tartunk fenn a civil szervezetekkel,
felsőoktatási intézményekkel, nagykövetségekkel,
kapcsolódó kulturális intézetekkel.

Folyamatosan figyelemmel követjük a sajtót, az
adatbázisokat
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A finnországi testvérkönyvtár pedig rendszeresen
megajándékozza a gyűjteményt egy-egy értékes
kézikönvwel.

haviTapasztalataink szerint a gyűjtemény
gyarapodása kb. tíz dokumentumegység.

Olvasóink nagyrésze a felsőoktatásban részt vevő
hallgatókból áll, de a városunkban tanuló általános és
középiskolás diákok, tanárok s a városban működő
Finnugor Népek Baráti Körének tagjai is megfordulnak
időnként nálunk. Természetesen más és más az
érdeklődési körük, s eltérő az általuk felvetett
kérés/kérdés mélysége is. Kerestünk már finn nyelvű
szakfordítót, kutattuk a múmikat, nyomoztunk a helsinki
Olimpiai Stadion története után, adatokat kerestünk a
finn gazdaságról, tényeket Finnország EU-hoz való
csatlakozásáról, s kértek tőlünk gyászszertartásra is
verset A leggyakoribb kérdések mégis az irodalomhoz, a
finn természethez, tájhoz, a méltán világhírű építészethez
és formatervezéshez, neves finn vagy észt
személyiségekhez, illetve a finn életmódhoz (pl. szauna)
kötődnek.

A gyűjtemény igen színes a nyelvek terén is. Van finn,
észt, lapp, angol, orosz, német és magyar nyelvű
szépirodalom s a magyaron kívül alapvetően finnül,
észtül és angolul szakirodalom. Kiemelkedően szépek a
többnyelvű, a finn természetet, tájat bemutató
fotóalbumok.

A gyűjtemény elhelyezése az ETO szakrendjét követi.
Cikk-kivágataink tárgyszavazva, tematikus
elrendezésben, kartotékokban találhatók.

Mielőbbi terveink között szerepel a könyvtár teljes
állományának „átvilágítása" gyűjtőköri szempontjaink
szerint, a dokumentumok teljes körének honosítása,
valamint az internetes lehetőségek további feltárása. Ezt
követően remélhetőleg már nemcsak olvasóink vihetik
tovább „jóhírünket", de mi magunk is propagálhatjuk
ritkaság számba menő különgyűjteményünket a szakma
és az érdeklődő nagyközönség körében.

S hogy miért is szerepelt az a bizonyos idézet írásom
elején?

A végtelen bennünk van ugyan, de mit érünk vele, ha
nem tudjuk, merre is induljunk, hogy megtalálhassuk. A
könyvtár egy út, amelyen próbálkozhatunk. S minél
színesebb, gazdagabb egy könyvtár élete, tevékenysége,
gyűjteménye, annál több nekiindulásra csábító utat kínál.
„ A legrövidebb út a mozgás irányába mutat, azaz előre.
Ha a tegnap után szaladsz, sohasem fogsz célba érni.

De ha nem felel meg az, ami van, felesleges a holnap
után igyekezni. Sosem létezett, és nem is fog létezni
semmi más, csak a jelen." (L.V.)

Soron Ildikó

Európai információs nap a
könyvtárban

2001. október 1. óta működik a Verseghy Ferenc
Megyei Kön\-vtárban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Európai Információs Pont, mely része a Magyarországon
működő információs pontok hálózatának.

Az EIP legfontosabb feladata, hogy hiteles
tájékoztatást nyújtson a megye állampolgárainak az
európai unióról, a magyar csatlakozási folyamatról,
rendezvényeivel európai vérkeringést indukáljon a térség
életében, felkeltse az érdeklődést az európai információk
iránt

Ennek szellemében az első rendezvényünket 2002.
január 28-án tartottuk, „Unokáink az unió polgárai"
címmel.

Erre a napra a nyugdíjasokat hívtuk meg, mert úgy
gondoltuk, az idős emberek élettapasztalatuk miatt igen
alkalmasak a véleményformálásra, ők azok, akik a
megszerzett ismereteiket családjuk, szomszédaik,
ismerőseik körében terjesztik.

Meghívott előadónk dr. Kocziszky György egyetemi
tanár, a Miskolci Egyetem, Európa Gazdaságtana Intézet
igazgatója volt Hazánk és az Európai Unió „Csatlakozás
előtt..." című 2 órás előadását nagy érdeklődéssel
hallgattuk. Három témakört vázolt fel:

• Amerikai kihívás, európai válaszok;
• Európa fejlődése és világgazdasági súlya;
• Mit és miért kell tudnunk az Európai Unióról.

Délután a vidéki könyvtárosok tájékoztatást hallgattak
az Euro Info Központ (E-mail: eic@jnszmkik.hu)
szolgáltatásairól Rácz Péter ügyvezető igazgató és az EIP
szolgáltatásáról Dankóné Szabó Edit osztályvezető
előadásában.

Örülünk, hogy az Európai Unió iránti érdeklődés és az
uniós rendezvények gyakorisága miatt a vidéki
könyvtárak is bekapcsolódtak és kifejeztek
együttműködési szándékukat

A találkozó a tapasztalatcserére, az együtt
gondolkodásra, a sürgető megoldást kívánó problémákra,
a jövő lehetőségeire és céljaira helyezte a hangsúlyt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai Információs
Pont
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár,
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Telefon: 5^/510-110; fax: 5É/510-114
Honlap: www.vfmk.hu
E-mail: verseghy@mail.vfmk.hu
Nyitva tartás: K-P: 10-18 h

Sz: 8-13 h
Dankóné Szabó Edit

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla (takats@mailvfmk.hu);Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
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