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Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!
Kedves Könyvtárosok!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nevében köszöntöm Önöket a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár alapításának 50. évfordulóján. Kiemelt figyelemmel köszöntöm a
könyvtár valamennyi dolgozóját, olvasóját.

Szerencsés, hogy első köszöntőmet épp egy könyvtár jubileumán mondhatom, hiszen
szakképzettségemet tekintve én is könyvtáros vagyok. Vallom a könyvek szükségességét
az ember életében. Tudom, hogy nem egyszeri érvényességű gondolatokat hordoznak, az
igazán jó könyvek évszázadokra előre üzennek. A könyvek a múlt és a jelen nagy
alakjainak fontos gondolatait hagyományozzák ránk, belőlük ismerjük a több ezer éves
emberi kultúra, tudomány és az ezeréves magyar kultúra gyökereit, a tudomány
eredményeit. Tudom, hogy állandó feladat a könyvtárak fejlesztése.

Engedjék meg, hogy felidézzem a könyvtár 50 éves jubileumának jogszabályi alapjait.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 1952 óta megyei

könyvtárként szolgáltató intézmény. A megyei könyvtárak alapítását ugyanis a
2042/13/1952. (5.24.) M.T. határozat szabályozta, ez a dátum szerepel a megyei könyvtár
alapító okiratában is.

Előremutató, hogy 50 éve volt a törvényalkotókban, az emberekben annyi
elkötelezettség és tisztánlátás, hogy olyan irányba fejlesszenek egy intézményt - talán a
legősibb kulturális intézményt - hogy az valóban az emberek érdekeit szolgálja.

Az 50 évvel ezelőtti, a talán beszűkült korszellem ellenére, a könyvtárért dolgozók, a
könyvtárosok képesek voltak a könyvtárat a szabad szellem, az egyéni akarat és a valódi
közösségi cselekvés színterévé változtatni.

Köszönet érte a fenntartó, az olvasó nevében is. Köszönet azoknak, akik a
folyamatosságot a megújulásban találták meg, akik elődeik példáját követve a XXI.
századba juttatták el, fejlesztették ezt az intézményt Mi lehet ma egy korszerű fenntartói
alapállás, mi lehet az a „megrendelés", amit ma kell megfogalmaznunk a könyvtárral, jelen
esetben a mi könyvtárunkkal kapcsolatban?

Természetesen a lokális politika is azokból a nagy kérdésekből kell kiinduljon, melyek a
világot ma meghatározzák: a globalitás, az integrálódás és a nemzeti sajátosságok. Ezt
egészíti ki Jász-Nagykun-Szolnok megyei valóságunk kívánalma: a relatív
elmaradottságunk utolérése bizonyos területeken, az eddig ki nem használt lehetőségeink
újragondolása.

Ha általában igaz Magyarországra, hogy a tanulás, a tudás lehet az egyik lendítő erő,
akkor hatványozottan igaz ez Jász-Nagykun-Szolnok megyére. Ha igaz, hogy a gazdaságba
belépő új korosztályokban a magasan kvalifikáltak arányát, a nyelveket beszélők számát
növelni kell, akkor még inkább igaz ez Jász-Nagykun-Szolnok megyére. Ha a
nemzetgazdaság célkitűzése a növekedés európai átlagának meghaladása, akkor különösen
igaz ez Jász-Nagykun-Szolnok megyére, amennyiben valóban fel kívánunk zárkózni.

Ehhez olyan összehangolt és egymásra támaszkodó kulturális folyamatokra van
szükség, mint amilyenek beindulásának tanúi lehettünk az elmúlt években.

Jász-Nagykun-Szolnok megye nemzetközi kapcsolatai a kultúrához jutás szélesebb
lehetőségét is eredményezik az itt élők számára. A könyvtár a külföldi partnerek révén
idegennyelvű könyvekkel gazdagíthatta állományát, így az olvasók nemcsak
nyelvtanulásban kapnak több segítséget, de más kultúrákkal is megismerkedhetnek
közelebbről.

A megyei könyvtár a felhalmozott tudások szétosztásával jól gazdálkodik, hiszen a
megyére is kiközvetíti a nála lévő értékeket, ugyanakkor a pályázati lehetőségek révén
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össze is fogja a kisebb könyvtárakat. Az itt rendezett
előadások pedig emberközelbe hozzák a folyton fejlődő
világról szóló információkat, segítenek lépést tartani a
kívánalmakkal. Nagy eredmény, hogy az olvasás-kultúra
visszaesése idején megyénkben a legmagasabb az
olvasók száma.

A megyei könyvtár szellemi műhelyként dolgozik és
fogja össze kulturális intézményeinket olyan megyei
felelősséggel bíró integráló tényezőként, mely hatást kell,
hogy gyakoroljon nemcsak a hozzájuk kötődő
intézményekre, tehát a városi, vagy községi
könyvtárakra, hanem a teljes szellemi életre, a
tudományos kutatástól a felsőfokú képzésen át a
tömegkommunikációig. Ma ebben van a lényeg: a
partneri kapcsolatok horizontális kiszélesítése a megyén
belül, a régión belül és országosan, nemzetközileg. Nincs
más lehetőségünk, mint szellemi, kulturális, információs
és gazdasági jelenlétünk megerősítése.

Kérdezhetik, milyen szerepe lehet ebben egy
könyvtárnak? Vélekedésem szerint a tudás- és
információ közvetítő tevékenység erősítése mind az itt
élők, az itt tanulók, az innen tanulni járók, mind pedig az
itteni világunkat megváltoztatni akarók érdekében.

Ismeret- és tudásközvetítés erről a megyéről, a mi
világunkról a nagyvilágnak! Nem lehetünk fehér folt a
világ térképén.

Arra a kérdésre, hogy a könyvtár hogyan segítheti
mai többdimenziós feladatainkat, a következő válaszokat
adhatjuk:

Legnagyobb kihívás hazánk és benne megyénk
számára az Európai Unióhoz való csatlakozás. A
lakosság informálásában számítunk a könyvtárakra, és
koordinátorként is a megyei könyvtárra. Ezen a területen
nagyon sokat kell tennünk az elkövetkezendő időben,
hogy a megye lakossága képes legyen élni a
csatlakozáskor megnyíló lehetőségekkel, illetve
felkészülten fogadja a várható negatív hatásokat.

Nagyon fontos, hogy erősödjön a megye
közgyűjteményeiben és művészeti, tudományos
műhelyeiben lévő értékek hasznosulása, éppen a képzés
színtereiben, az ismeretátadás lehetőségeiben, minden
közvetítőcsatornát kihasználva! Ehhez a könyvtárnak
van eszközrendszere: megyei elektronikus könyvtárat,
internetes honlapot működtet, Európai Információs
Pontja van, konferenciák szervezésével a világra
kitekintés lehetőségét nyitja meg. Napjainkban ez igen
nagy és korszerű erő.

Meg kell valósítani a gyűjtemények unikális
értékeinek digitalizálását. A megyei értékeinket nekünk
kell felmutatni a világ számára. Úgy vélem, hogy a
megyei könyvtár tevékenysége e területen példamutató.

A távoktatás önmagában olyan nagy kérdés, mely
egyértelműen kiköveteli a képzőintézmények és egyéb
tudásközpontok, segítő szervezetek, így a könyvtárak
együttműködését. Mi lehet nagyobb segítség a
távoktatásban résztvevőknek, mint az, ha a könyvtár
biztos dokumentációs hátérrel internetkapcsolatot,
„tanulószobát" biztosít számukra?

Az élethosszig tartó tanulás pedig időben is kiszélesíti

azok körét, akik rendszeresen karbantartják és fejlesztik
tudásukat. Az embereknek egyre inkább szükségük lesz a
magasszintű könyvtári ellátásra.

Nem feledkezhetünk meg azonban a kistelepülések
könyvtári ellátásának korunk igényei szerinti
újragondolásáról sem. Kellenek minden településen azok a
segítő, eligazító, sokszor és még sokáig teret, eszközt - az
eszközök között a fontos internetkapcsolatot is - biztosító
közösségi színterek, melyek közül a könyvtár ma is a
leghatékonyabb.

Joggal kérdezhetik, hogy ha annyi elvárás, igény
fogalmazódik meg, akkor azokhoz milyen segítséget,
támogatást ad a fenntartó? Az állam által juttatott
normatívánál jóval jelentősebb összeget fordítunk a
közgyűjtemények működtetésére.

Mondhatnám azt, amit eddig is a pályázatok saját-
erőjének biztosításához adtunk, vagy azt, amit eddig is az
Európai Információs Pont működéséhez biztosítottunk,
vagy ahogy a könyvtári rendezvényeket, illetve a modern
informatikai fejlesztéseket legutóbb a mikrofilmen lévő
anyagok számítógépes hozzájutását segítő berendezés
megvásárlását támogattuk.

A jövőben ezt a munkát úgy kell folytatnunk közösen,
hogy megtaláljuk az intézmény szerepvállalását, hogy
közösen keressük az ahhoz kötődő forrásokat, hogy a
megye fejlődésében szerepet vállaló szervezetekkel, a
fejlődés mellett elkötelezett személyekkel közösen
megtanuljuk az európai trendekhez, fejlesztésekhez való
kapcsolódás technológiáját.

Azt szeretnénk, ha ez a könyvtár a jövőben is az értékek
befogadásában, adaptálásában, továbbadásában, valamint
saját értékeink „kiajánlásában", kisugárzásában játszana
meghatározó szerepet, ha a jövőben is büszkeségünk
forrása lehetne.

Őszinte megbecsüléssel köszönöm meg eddigi
munkájukat!

A jövőre nézve Irving Berlin gondolatát szánom
útravalóul: „A legkeményebb dolog a sikerben az, hogy továbbra
is sikeresnek kell lenned."

_ Kívánok Önöknek a fenntartó megyei önkormányzat és
a támogatók nevében jó munkát, jó egészséget, családi
boldogságot. Sok ötven évet a könyvtárnak, és így,
továbbra is jó könyvtárat magunknak, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei olvasóknak, könyvtárhasználóknak!
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Ötven éves a városi könyvtárunk
Kisújszállás

Jómagam mint a városi könyvtár egyik tagja, mindig
szívesen emlékszem vissza arra a 45 évvel ezelőtti
pillanatra, amikor még kisiskolásként tagja lehettem az
intézménynek. Szerencsés embernek is mondhatom
magam, hiszen a könyv azóta is hűséges társam maradt
Ezért is vettem örömmel kezembe azt a díszes meghívót,
amely arról szólt: ebben az évben ünnepli alapításának 50.
évfordulóját a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár.
Erről az ünnepi könyvhét alkalmából tartott kulturális
konferencián emlékeztek meg.

Május 30-án a városháza dísztermében tartott
rendezvény meghívott vendégeit, előadóit, a szépszámú
érdeklődőt elsőként Gubuczné Tomor Mária
könyvtárigazgató köszöntötte. „A könyvtár menedéke az
embernek, a könyvnek, a közösségnek. Számomra is az volt,
amikor kisúji diákként még azon versengtünk egymással,
melyikünknek lesz beiratkozáskor kisebb a sorszáma az
olvasójegyén" - mondta megnyitó beszéde elején Halász
János, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
volt államtitkára, országgyűlési képviselő. A
minisztérium ajándékaként a könyvtárnak átadta azt a
négy faragott képet, amelyeken ezeréves történelmünk
legjelesebb királyainak az arcképe látható.

A könyvről, az olvasás öröméről, a könyvtárak mai
feladatiról, a könyvtárosok felelősségteljes munkájáról dr.
Ambrus Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
elnöke szólt a résztvevőkhöz. Ezt követően a környező
települések, Túrkeve, Karcag, Kenderes, illetve
Kisújszállás polgármesterei tartottak érdekes előadásokat
településük kultúrapártoló, hagyományápoló
tevékenységéről. Tokár István, volt országgyűlési

képviselő a parlamentben végzett munkájáról szólt, majd
az ipari szövetkezeti mozgalomban szerzett tapasztalatait
osztotta meg a hallgatósággal. Tájékoztatásul elmondta,
képviselőként a nyolc év során rendelkezésére álló
parlamenti dokumentumokat összegyűjtötte,
rendszerezte, s azokat a városi könyvtárnak
adományozta. Ö. Tóth Lajosné nyugalmazott
könyvtárvezető, aki harminc évet dolgozott a
könyvtárban, visszatekintő előadásában a városi könyvtár
négy évtizedes történetének, fejlődésének legfontosabb
mozzanatait foglalta össze. Őt követte Gubuczné Tomor
Mária, aki az eltelt ötven év utolsó évtizedének főbb
eseményeit vette sorba. Megemlítette, hogy a könyvtárban
jelenleg több mint 60 ezer kötet dokumentum áll az
érdeklődők rendelkezésére. Az olvasóknak a szükséges
információk megszerzéséhez hét fő szakalkalmazott nyújt
segítséget. Pályázatokon nyert ötmillió forintból építették
ki az intézmény védelmi rendszerét, rámpát építettek a
bejárathoz, számítógépeket, technikai eszközöket
vásárolhattak. Két új szolgáltatásuk is nyílt: az EU-kapu,
illetve a Szofi Pont. Ez utóbbi tananyagokkal és Internet-
hozzáféréssel számítógépes képzettségek megszerzésében
nyújt segítséget. A könyvtárvezetők emléklap átadásával
köszönték meg az intézmények, civil szervezetek
vezetőinek, magánszemélyeknek a könyvtár munkájához
nyújtott segítségüket Az ünnepi műsorban
közreműködtek városunk általános iskoláinak tanulói, a
Kossuth Iskola gyermekkórusa, illetve az Arany János
Iskola versmondói. [...]

Ari Géza
[Kisbiró, 2002. június 8.]

Szolgálat
Tiszafüred

50 évesek a közművelődési könyvtárak, köztük a
tiszafüredi is. Füreden a könyvtári kultúra gyökerei ennél
jóval régebbre nyúlnak vissza, viszont tagadhatatlan
érdemei vannak ennek az 50 éves könyvtártörténetnek is.
A kezdeti hőskor, ahol könyvkupacból válogatva hozott
létre 1-2 személy - minden szakmai alapképzés nélkül,
csupán könyvszeretetből - könyvtárat, a messzi múlté,
igen kevesen emlékeznek rá városunkban.

Az 50 éves jubileumra készülve megpróbáltunk utána
nyomozni a régi olvasóknak, naplókból, emlékkönyv
formátumban írott eseménynaptárakból, melyeket aztán
az ünnepre a tárlókba ki is raktunk. Sikerült néhány
„legidősebb" olvasót felkutatni, akik életkorban csak l-l
évvel tértek el egymástól.

Október 22-én tartottuk az évfordulót, amit a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától nyert pályázatból
sikerült ünnepivé tenni. Kicsit nosztalgiázva írom le, mert
az elmúlt évek szegényes világában már azt is
elfelejtettük, milyenek az ünnepek! Pedig a régi kis
könyvtárunkban a 70-es években nem egy előadói estet

rendeztünk, egy-egy ünnepi könyvhét kapcsán is. Valami
hasonlóra készültünk - ünnepre... Közzétettünk egy
felhívást a Tiszafüredi Tudósítóban, melyre néhányan
jelentkeztek is. Rajtuk kívül is igyekeztünk meghívni
azokat az embereket, akikről úgy gondoltuk, szeretnének
velünk - régi avagy újabb könyvtárhasználóként - együtt
ünnepelni. Sikerült! Sokan voltunk... Engem megerősített
abban a nézetemben, hogy a füredieknek változatlanul
szükségük van a könyvtárra, a könyvtárnak meg az
ünnepekre.

Ennek az 50 évnek a könyvtári kultúráját ünnepelni
nem lenne teljes, ha nem vett volna részt rajta nyugdíjas
könyvtárosunk, Mester Sándorné, sokak Ancika nénije,
aki több nemzedéket nevelt a könyvek szeretetére, s a mai
dolgozók közül már csak keveset a szolgálat szépségére
is. Ő volt a „könyvtáros" a nagyközségben, akit mindenki
megállított az utcán, olvasnivalóért, előjegyzésért, néha
csak egy kis beszélgetésre vagy a kölcsönzési határidő
hosszabbítását kérve.

Végül elérkezett az ünnepi nap, okt 22-e. Bertalanné
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Kovács Piroska megyei igazgatónőnk kedves kis
beszédével kezdődött, mely a könyvtárakról, az
olvasókról, a szolgálatról szólt, Keresztury Dezső:
Könyvtár c. versének tolmácsolásával. Méltatta a városi
könyvtárak jelentőségét a város kulturális életében. Két
gondolatot szeretnék kiemelni beszédéből: - A könyvtár
arra való, hogy világosan láthassuk önmagunkat a világban - A
könyvtárosok legtöbbet az olvasóktól tanulnak, úgy tanulják
újra a szakmát, ahogyan az olvasók azt tőlük kérik.

Az ő beszéde után, Gaál Sándor emlékező szavaival
bekonferálva egy mai kis olvasó a régiek nevében nagy
csokor virággal köszöntötte nyugdíjas kolléganőnket, aki
a meghatottságtól csak egy szóval tudott felelni: Drága! A
köszöntő kislány jutalma egy igazi nagymamás ölelés
volt.

Az est fénypontja a Molnár H. Lajos - Meister Éva
házaspár produkciója volt: Csöndes kiáltvány a
vesztesekért. A megyében sokan ismerik őket, ezért nem
elemzem teljesítményüket Aki még nem ismeri, annak át
kell élnie! A hallgatóság tényleg „hálás" volt. Olyan
csend, figyelem, odaadó együtt gondolkodás, amilyet

azon az estén tapasztaltunk, csak igazán értékes
műveknek művészien megszerkesztett és előadott
együttese nyomán mutatkozik meg a közönség soraiban.

Jó volt olvasónak lenni, felemelő érzés volt
könyvtárosnak lenni a forradalom ünnepének előestéjén.
Mindannyiunk örömét fokozták volt kollégáink is
jelenlétükkel: Szentesi Jánosné és Takáts Béla. Sokan
ünnnepeltek velünk, akiknek fontos a kultúra. Az ő
szeretetük és ragaszkodásuk az a megtartó erő, melyből
építkezhetünk a megváltozott, számitógépes, internetes,
időnként könyv nélküli világban az elkövetkező
évtizedekben.

Lassan, beszélgetve oszlott az ünneplők csapata, mi
könyvtárosok még egy kicsit maradtunk. Baranya Pál, a
város jegyzője pohárköszöntője után kötetlen
beszélgetésben nosztalgiáztunk. Ez már a könyvtárosok
ünnepe volt, megerősítés az elkövetkező hétköznapokra,
az olvasók további szolgálatára.

Fodorné Hámori Ágnes
feldolgozó könyvtáros

Karcag
A karcagi Városi Csokonai Könyvtár szeptember 12-

13-14-én könyvtári napok keretében ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. Ezen jeles esemény
alkalmából átadásra került a nyáron felújított felnőtt
kölcsönző és ünnepi programmal vártuk olvasóinkat és
szakmabeli kollegáinkat. Dr. Fazekas Sándor
polgármester köszöntőjében a fenntartó felelősségét, a
könyvtár szükségességét, eredményeit méltatta és
elismerte a könyvtárosok munkájának fontosságát.
Biztatóan nyilatkozott a könyvtár felújításának jövőbeli
folytatásáról is.

Dr. Bellon Tiborné, aki több mint 30 évet igazgatóként
dolgozott a könyvtárban, részletezte a megtett 50 év
történetét. Jómagam a könyvtár jelenlegi vezetőjeként,
természetesen a jövő elvárásait, kihívásait próbáltam
felvázolni. A szakmai perceket csodálatosan felzaklató és
elgondolkoztató irodalmi műsor követte „ CSÖNDES
KIÁLTVÁNY A VESZTESEKÉRT" címmel Meister Éva
szolnoki színművész előadásában. A dramaturgiát férje,
Molnár H. Lajos készítette, melyhez jól illett saját írói
hitvallása.

Az ünnepi műsort az olvasókkal és a vendégekkel való
pezsgős koccintás a jövőre, illetve a születésnapi
tortabontás fejezte be.

Az évforduló alkalmából cikksorozat jelent meg
könyvtárunk történetéről a Karcagi Hírmondóban és
megújult könyvtárunk honlapja is,melyen az érdeklődők
archív felvételeket találnak könytárunkról.

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

http://www.vcsk.hu
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50 éves
Városi Csokonai Könyvtár

A képviselő vidékre megy
Bistey András válogatott elbeszélései

Ezzel a címmel jelent meg Bistey András új, immár
nyolcadik önálló kötete, amely az elmúlt évtizedekben írott
elbeszélései javát gyűjti össze. A budapesti Hét Krajcár
Könyvkiadó kiadásában megjelent kötet címadó elbeszélése
szerepelt a müncheni Wilhelm Heyne Verlag által 1999-ben, a
frankfurti könyvvásárra kiadott magyar prózai antológiában.

Bistey András új könyve, A képviselő vidékre megy,
Szolnokon jelenleg a Kossuth téri Stúdium könyvesboltban és a
Kápolna utcai Könyvdiszkonban kapható, illetve
megrendelhető a kiadó címén: Hét Krajcár Kiadó 1062
Budapest, Bajza utca 18. tel.: 1-342-8146; fax: 1-321-3419, vagy
1181 Bp., Darus utca 10.

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla ftakats&mail. vfmk.hui:Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

=> 5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


