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RIPORT EGY HAJDANI KÖNYVTÁROSSAL
(részletek)

A 81 éves Mester Sándomé Attcika nénire bizonyára sok tiszafüredi
könyvtárlátogató gondol vissza jó szívvel, ugyanis 20 évig dolgozott
könyvtárosként A városi könyvtár felhívására jelentkezve készítettem vele
riportot.

- Hogyan kezdődött az olvasás szeretete? Hogyan lett Anáka néniből könyvtáros?
- Amikor ideje volt a tanulásnak, nem volt rá lehetőségem, de a felszabadulás

után elvégeztem a hat elemimet kiegészítő két osztályt, azaz összesen mind a
nyolc osztályt, utána pedig a négy gimnáziumot. Ezzel a végzettségemmel
kerültem rögtön a tiszafüredi könyvtárba '59-ben. Akkor még nem sok
érettségizett élt a városban.

- Munkába állása előtt már működött állandó könyvtár Tiszafüreden ?
- Húszas éveimben jártam akkor, már férjes asszony voltam, három

gyerekkel, és a gyerekeim jártak könyvtárba, egy kezdetleges könyvtárba,
amelyből csak időszakosan, bizonyos napokon lehetett kölcsönözni. A
gyerekeim által kihozott könyveket olvastam, de könyvtári tag akkor még nem
voltam.

- Hol működött a régi könyvtár, ahol később Anáka néni is dolgozott?
- A régi könyvtár a Deák Ferenc tér sarkán volt, s az utcafrontra nézett a

bejárata, közös udvarral az ott lakó három családdal. Ebben az épületben azelőtt
minden volt borbélyüzlet, lakások, és itt jött létre a járási könyvtár.

- Tehát 1959-ben állt munkába a tiszafüredi könyvtárban ...
- Igen, akkor érettségiztem, '58-ban és 59-ben már kerestek, hogy vállalnám-e

a könyvtáros állást. Örömmel elvállaltam.
- És meddig tetszett itt dolgozni?
- Ebben a könyvtárban kereken 20 évig dolgoztam, s egészségi állapnrnm • -

miatt kellett elhagynom munkahelyemet, talán még ma is dolgoznék...
- A könyvtárosság nagyon szép foglalkozás, de tudna-e Anáka néni olyat mondani,

amit e munka hátrányának róna fel? ••••«J_r

- Mint ahogy az életben is van jó és rossz, ugyanúgy ennek is létezett előnye
és hátránya, talán úgy mondanám, sokat változott a kollektív szellem és a
módszer, ami könnyítette a munkát.

- Sok látogatója volt a könyvtárnak? Nagy volt rá az igény Tiszafüreden?
- Évről évre nőtt az olvasók száma, és ahogyan a tanulási lehetőségek

növekedtek, ugyanúgy a könyvek iránti igény is erősödött.
- Mindezek mellett nagynak tetszett ítélni a könyvtár választékát? Az olvasók

nagyrészt megtalálták, amit kerestek?
- Viszonylag nagy volt a választék. Általában a szakkönyveink voltak

korlátozottak. Nem vehettük meg még a szükségest se, a megszabott keretek
határozták meg, mennyi könyvet rendelhettünk.

- A frissen megjelent könyvek megtalálhatók voltak a könyvtárban?
- A rendelésnél mindig az olvasók igényét vettük figyelembe, a várhatóan

keresettebbeket vásároltuk és igyekeztünk, hogy értékes irodalomban is
gyarapodjon a könyvtár. A régi bibliotékánkban plafonig érő magas polcokra
kellett fölmászni egyes könyvekért, mert ilyenek voltak az állapotok, később,
modernebb bútorok között már kényelmesebb volt a könyveket kiválasztani.
Egyébként szabadpolcos kölcsönzés folyt, az olvasó kedvére „portyázhatott", s
választhatott, ahogy kedve tartotta, de általában igényelték a könyvtárosok
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ajánlását. Bennem is nagyon megmaradt, szinte
olvasónként, hogy ki milyen témát szeretett, és
azokat a könyveket mindig igyekeztem megkeresni
nekik, különösen ha újdonságként került a
könyvtárba. Ezzel az olvasó és a könyvtáros
kapcsolata is egyre szorosabbá vált.

Nagyon szerettem az olvasókat, és éreztem, hogy
viszontszeretnek, ragaszkodnak hozzám. Egy kitérő,
amelyet említhetek példának: volt egy olvasóm, aki
eljáró munkásként dolgozott és hétvégén, mikor
hazajött, nem jutott rá ideje, hogy eljöjjön a
könyvtárba, ezért mindig a felesége cserélt neki
könyvet. Egyszer megesett, hogy nem én
kölcsönöztem, nem én voltam benn és az asszony
mesélte el, hogy a férje csak ránézett a
könyvcsomóra és azt mondta: ezt nem Mesterné
adta! Szóval ilyen kapcsolatom volt az olvasókkal,
akik szinte bizalmasan elmondták problémáikat, én
pedig meghallgattam s jó szóval vigasztaltam őket,
vagy tanácsot adtam nekik.

- Ancika néni mellett hány könyvtáros dolgozott még
a könyvtárban ?

Amikor odakerültem, már volt külön
gyermekrészleg és külön felnőtt részleg. Egyedül
voltam kezdetben a felnőtt könyvtárban, a másik
részlegben pedig egy kolléganőm végezte a munkát.
Volt még egy adminisztrátorunk, aki a
kölcsönzésekkel és egyéb könyvtári teendőkkel
foglakozott.

Az új könyvtárban az ragadta meg a figyelmem,
hogy a katalógus, amelyet még annak idején én
gondoztam, ma már muzeális érték, mert
számítógépen dolgoznak a kollégák... Nos,
visszatérve a kérdéshez, még csak hárman
dolgoztunk a régi könyvtárban. A létszám
bővülésével kaptam magam mellé két fiatalt, őket én
avattam be a könyvtárosi munkába. Ez olyan szép
dolog volt, szinte anyának éreztem köztük
magamat...

- Utolsó kérdésem pedig már nem is igazán a
könyvtárhoz kapcsolódik. Ugyebár az olvasás szeretete az
aktív könyvtárosi munka után is megmaradt. Tetszene-e
tudni egyes könyveket kedvencként említeni?

- Az olvasás szeretete megmaradt miután
nyugdíjba kerültem, s egészségi állapotomnál fogva
már nem tudok a könyvtárba járni. Ezért iratkoztam
fel a Magyar Könyvklub tagjai közé, ahonnan
rendszeresen kapom a katalógust, annak kínálatából
tudok válogatni, s táplálom magam... Hogy melyik a
legkedvesebb könyvem, arra úgy nem tudok
válaszolni, mint ahogyan egy anya nem tudja
megmondani, hogy melyik a legkedvesebb
gyermeke, mert mindegyiket egyformán szereti.
Tehát ha valami irodalom, akkor az nekem
mindenképp kedves olvasmány.

Ehhez a kérdéshez kapcsolódik még egy olyan
emlékem, amely úgy gondolom, még ide tartozik. A
könyvtártól való elválásom óta eltelt már 20 év, s
egykori munkatársaim meghívtak a könyvtár
ötvenedik születésnapjának ünnepére.

Végül, bár nemleges választ kellett volna adnom,
nem tudtam ellenállni a vágynak, hogy újra
láthassam régi munkahelyemet, hiszen az új
könyvtárban nem jártam még, nyugdíjazásom óta
házhoz kötötten élek, járókerettel mozgok. Aztán
taxit rendelve mégis csak elmentem, s átélhettem
gondolatban az éveket, amelyeket a könyvtárban
töltöttem, és úgy léptem be az új könyvtárba, mint
egy szentélybe. Olyan szeretettel fogadtak, mely
talán nagyobb volt, mint amekkora bennem él a
könyvtár iránt. Mikor elhatároztam, hogy mégis
elmegyek, megfogalmaztam néhány gondolatot,
hogyan is köszönöm majd meg a meghívásukat, ám
amikor egy virágcsokorral is üdvözöltek, nem
tudott hang kijönni a torkomon, nem tudtam szólni
a meghatottságtól. Nagyon-nagyon fölemelő érzés
volt, és ez kihat az egész életemre.

Köszönöm a riportot és további kellemes, olvasással
töltött eveket kívánok Ancika néninek!

Magyar Zsuzsanna
Tiszafüred

TUDNIA KELL!!!

Nagyon sok problémát okozott az
intézményeknek a 2002. évi könyvtári statisztika
készítése során a költségvetési adatok megadása,
mert pl. nem készül külön költségvetés a
könyvtárra!

Ajánlom figyelmükbe az 1992. évi XXXVIII.
törvény (az államháztartásról) 69. §-áfc

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési
rendeletének tartalmaznia kell a működési és
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül
költségvetési szervenként a személyi jellegű
kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a
dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli
juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a
költségvetési létszámkeretet, illetve a helyi
önkormányzat által kijelölt felhalmozásokat
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú
kiadások, támogatások) előirányzatait. A költségvetési
rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és
költségvetési szerveire, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia
kell"

Feltételezem, hogy ezt így el is készíti minden
önkormányzat, a testületi jóváhagyás után
nyilvános is - tehát kérni kell belőle (vagy róla)
egy másolatot!

Csné
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Március 11-én került sor az OSZK dísztermében
az MKE küldöttközgyűlésére, melyen a küldöttek
több mint 90%-a megjelent. Az elnökség, a tanács és
az EB beszámolójának megvitatása és elfogadása
után kitüntetések átadására került sor. MKE
Emlékérem kitüntetést kapott Jaki Éva, az egyesület
titkára és Magyari Béláné, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezet tagja. A választási bizottság
elnöke, Hegyközi Ilona elmondta, hogy előzetesen
sem az elnöki, sem a főtitkári posztra nem
vállalkozott senki, illetve visszalépett valaki a
javasoltak közül, ezért helyszíni jelölésre kerül sor
az elnök személyében, a főtitkár választása és a
közhasznúsági jelentés a májusi küldöttértekezleten
lesz esedékes. Javasolta még, hogy a Könyvtáros
Egyesületek Nemzetközi Szövetsége mintájára 2
éves ciklusok legyenek, hátha akkor hatékonyabb
szervezeti működést lehet kialakítani.

Ambrus Zoltán, az MKE elnöke Bakos Klárát, a
Műszaki Szekció titkárát javasolta elnöknek, melyet
a jelenlévők megszavaztak. A szavazásra két
fordulóban került sor, először az elnök, az EB elnök
és az elnökség került megválasztásra, majd az EB
tagjait választottuk meg. így az MKE elnöke Bakos
Klára (...), MKE elnökségi tagok: Bartos Éva, Bényei
Miklós, Biczák Péter, Haraszti Pálné, Mader Béla,
Teveli Judit, Varga Róbert, póttagok Barátné
Hajdú Ágnes, Dán Krisztina. Az EB eknöke
Ambrus Zoltán, tagjai Czupi Gyula, Kiss Gábor,
Murányi Lajos.

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció
hírleveléből átvett szöveg

Tisztújítás történt a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezetben is. Az új vezetőség adatai a
következők:

Elnök:
ILLÉS Julianna

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár
5001 Szolnok, Postafiók 139.
Tel: (56) 510-110/48
E-mail: illes@vfmk.hu

Elnökségi tagok:
CSERNUS Gyuláné

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
5435 Martfű, Mártírok út 1.
Tel.: (56) 450-389

GUBÁNÉ ECSÉDI Erika
Hild Viktor Városi Könyvtár
5000 Szolnok, Karczag L. utca 2.
Tel.: (56) 523-000

HERCZEG László
Városi Művelődési Központ és József Attila
Könyvtár
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 16.;
Postafiók 42.
Tel.: (56) 461-109

SZŰCSNÉ BOLDOG Mária
Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: (56) 350-075

Ellenőrző bizottság:

Elnök:
NAGY Mihályné

Városi Csokonai Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa György utca 29.; Postafiók: 19.
Tel: (59) 503-152

Tagok:
NÉMETHNÉ MATASTTK Magdolna

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
5435 Martfű, Mártírok út 1.
Tel.: (56) 450-389

VINCZÉNÉ NAGY Mária
Hild Viktor Városi Könyvtár
5000 Szolnok, Karczag L. utca 2.
Tel.: (56) 523-000

Gazdasápi ügyintéző:
PÉTER Ferencné

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár
5001 Szolnok, Postafiók 139.
Tel.: (56) 510-127 (hétfőn és pénteken!)

Felhívunk minden Jász-Nagykun-Szolnok megyei
könyvtárost az érdemi egyesületi munka érdekében
végzendő tagtoborzásra.
Tájékoztatásul közöljük a tagdíjak mértékét

Szintek
I.

n.
m.
rv.
V.
VI.

vn.

jövedelmi kategóriák
0-30.000

30.000-50.000
50.000-70.000

70.000-100.000
100.000-150.000
150.000-200.000

200.000,- Ft fölött

tagdíj mértéke
1.000,- Ft
1.500,- Ft
2.000,- Ft
3.500,- Ft
4.000,- Ft
6.000,- Ft
10.000- Ft

Ide tartozó hír még, hogy az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete tisztújítása során Takáts
Bélát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár szakmai igazgatóhelyettesét
választotta elnökéül.
Az új elnök kéri minden megyei, a helyismereti
munka iránt érdeklődő könyvtárostársának
támogatását, segítségét!
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Az NKA KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATAI

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet a
2003. évi szakmai és szolgáltatási feladatok támogatása céljából az
alábbi témakörökben:

1. Könyvtári innovációs projektekre
Teljesítménymérés - a szolgáltatások hatékonyságát, a
különböző célcsoportok használati szokásait, igényeit
megjelenítő szakmai mutatók gyakorlati
alkalmazásának tapasztalatai;
Könyvtáros életpálya - a hivatás el- és megismerésével
kapcsolatos koncepcionális és módszertani kérdések;
Távmunka és könyvtár - a könyvtárosok távmunka
végzésének szervezési, vezetési és ellenőrzési kérdései,
valamint a könyvtár szerepe a hazai munkavállalók
távmunkára való felkészítésében.

Pályázatot nyújthatnak be: könyvtárak felsőfokú könyvtáros
képző intézmények, szakmai szervezetek

2. Könyvtár-szakmai kiadványok előkészítésére
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok - kivéve
bibliográfia és repertórium -, tanulmányok,
könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészít-
tetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában.

Pályázatot nyújthatnak be: könyvtárak, felsőfokú könyvtáros
képző intézmények szakmai szervezetek

3. Könyvtár-szakmai kiadványok megjelentetésére
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok - kivéve
bibliográfia és repertórium -, tanulmányok,
könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy
elektronikus formában történő megjelentetésére.

Pályázatot nyújthatnak be: könyvtárak felsőfokú könyvtáros
képző intézmények szakmai szervezetek

4. Szakmai programokra
4.1 Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári
jegyzéken szereplő közkönyvtárak a lakosság Internet
és elektronikus szolgáltatások ismereteinek
elsajátítására szervezett tanfolyamokra. A pályázathoz
csatolni kell a tanfolyam tematikáját Előnyben
részesülnek azok a könyvtárak, ahol már korábban is
szerveztek ilyen képzéseket
4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő
közkönyvtárak pályázatot nyújthatnak be a gyermekek
érzelmi intelligenciájának, kreativitásának fejlesztésére
szervezett - irodalomközpontú - programokra.
4.3 Pályázni lehet olyan szakmai továbbképzés
megszervezését, amely a minőségbiztosítás gyakorlati
bevezetésére, a szakma korszerű ismereteinek
átadására irányul. Elsősorban a minőségbiztosítási
képzésen részt vett könyvtárosok gyakorlati tréningjére
pályázhatnak könyvtárak szakmai szervezetek és
felsőfokú könyvtáros képző intézetek.

5. Könyvtári rendezvényekre, kiállításokra
A pályázat célja olyan országos, regionális és több
településen megtartott megyei rendezvények
megszervezésének támogatása, ahol a szakma
eredményeinek mások számára történő színvonalas
bemutatása széles körű kapcsolatteremtő szándékkal
érvényesül.

6. Intézményi akkreditációra
Pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtári
jegyzéken szereplő közkönyvtárak, amelyek felnőtt-
képzést folytatnak és intézményeiket akkreditáltatni
szeretnék a 48/2001. (XII.29.) OM-rendeletben foglaltak
alapján. A támogatás - a 7/2002 (XII.6.) FMM rendelet
szerint - kizárólag az akkreditációs díjra fordítható, így
maximum 400 ezer Ft lehet

7. Elektronikus kommunikációra - digitális kultúrára
Pályázni lehet webes szolgáltatások kialakítására, új
adatbázisok, információs szolgáltatások létrehozásával.
(Ez nem lehet dokumentumok katalogizálása.) A
szolgáltatást legalább két évig elérhetővé kell tenni a
weben.

8. Szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre
8.1 Ellátórendszert működtető (kistelepülésen letéteti
állományt biztosító) nyilvános könyvtári jegyzéken
szereplő közkönyvtárak pályázhatnak új gépkocsi
beszerzésére a vételár 50 %-áig, de maximum 2 millió
Ft-ig.
8.2 Fénymásológépre pályázhatnak nyilvános
könyvtári jegyzéken szereplő területi munkahelyi
könyvtárak az ötezer lakos alatti városok könyvtárai,
községi könyvtárak valamint az országos szakmai
szervezetek A támogatás mértéke a gép árának
maximum 50 % -a, de legfeljebb 300 ezer Ft lehet
8.3 CD íróra, DVD lejátszóra, szünetmentes
áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyilvános
könyvtári jegyzéken szereplő városi és főiskolai
könyvtárak. A támogatás az eszközök árának
maximum 50 % -a lehet. Egy pályázó legfeljebb két
eszközre pályázhat maximum 250 000 Ft értékben.

9. A fogyatékkal élők könyvtári szolgáltatásának támogatására
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak
pályázhatnak olyan dokumentumok (hangoskönyv,
öregbetűs könyvek), eszközök, (nagyító, olvasóléc,
kerekesszék stb.) költségeire, amelyek a fogyatékosok
könyvtári ellátását javítják. A támogatás a pályázat
költségeinek maximum 50 %-a, de legfeljebb 200 ezer Ft
lehet

10. Nemzetközi kapcsolatokra
10.1 Hazai és határon túli könyvtárak együttesen
pályázhatnak a határon túli könyvtárakban lévő, a
magyar kulturális örökség részét képező
dokumentumállomány elektronikus feldolgozására. A
pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak
kell - részletes szakmai programterv kidolgozásával -
benyújtania, amelyek koordinálják a szakmai
programot. Előnyben részesülnek azok, akik egy
megkezdett munka befejezésére pályáznak
10.2 Hazai könyvtárak, könyvtáros-képző intézmények
pályázhatnak - mindkét fél nyilatkozatával
alátámasztott - nemzetközi együttműködésen alapuló
könyvtár szakmai program lebonyolítására. A
támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a közös program hazai könyvtárügyben felhasználható
szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk,
elektronikus dokumentum, Internet), amely
elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.

11. Állománybővítésre
A program első lépéseként a 2003. évben a 10 ezer lakos
feletti városok nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő
önkormányzati fenntartású könyvtárai nyújthatnak be
pályázatot állományuk bővítésére.

A pályázatok részletes feltételei a
http v/www.nka.hu/paiyazatok/ikonyvtar_lf.html

Internet címen, ÜL az országos könyvtári sajtóban olvashatók Az
adatlapok a

httpv/www.nkaJiu/palyazatok/adatlap.html
dmről tölthetők le.
A pályázatok elkészítéséhez intézményünk Területi Szolgálata
segítséget nyújt az (56) 510-121-es telefonszámon. Kérjük, a
pályázatokról tájékoztassátok módszertanos kollégáinkat.

Kaptár
Jász-Nasrykun-Szoírtok megye könyvtárainak híradója
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