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Emlékezés dr. Balogh Béla tanár úrra

Ha valakire, akkor dr. Balogh Bélára mindenképpen
érvényesek Horatius örökbecsű ódájának sorai: "Non omnis
moriar, multaque pars mei vitabit libitinam". "Nem halok meg
egészen, énemnek jobb fele túléli múlásom."
Nem csupán azért illenek hozzá e szavak, mert tudományos
műveinek, antropológiai tanulmányainak egész sora máig
hatóan éltető forrásai szaktudományának, s nemcsak azért, mert
múzeum- és könyvtáralapító munkásságának gyümölcseként a
szolnoki múzeum és könyvtár országosan elismert gyűjtőhellyé
és tudományos műhellyé érett. Természetesen ezekért is. De
legalább ilyen súllyal esnek latba a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnáziumban a földrajz, természetrajz, egészségtan
tanításával eltöltött középiskolai tanárságának évei. E - talán
túlzásnak tűnő megállapításért is vállalva a felelősséget -
állítom, hogy oktató-nevelő munkájának eredményességét keze
alatt felnövő diáknemzedékek hosszú sora tanúsítja. A
kérlelhetetlen következetességgel tűnő idő egyre kevesebb
egykori szolnoki tanítványának ad lehetőséget, hogy megőrző
emlékezetéből felidézze bölcs és jóságos tanárának alakját,
tanításának tudatba rögzülő tartalmát, szaktanári és emberi
tartásának példamutató erejét.
Mi, még megmaradottak, ezért tartjuk megtisztelő
kötelességünknek, hogy tanúságot tegyünk arról, amit Balogh
Béla tanár úrtól középiskolai tanulmányaink évei alatt
tanultunk. Tesszük ezt még akkor is, ha jól tudjuk, hogy a
gyarló emberi emlékezet megközelítőleg sem adhat teljes képet
arról a szellemi és erkölcsi kincsről, amelyet a tanítási órákon s
azokon kívül is a vele töltött tanévek alatt gyűjtögettünk.
Tévedés ne essék, nincs szándékomban mitizálni Balogh Béla
alakját, hiszen az ő egyéniségéhez ez nem is illenék.
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Csupán megpróbálom feleleveníteni
először óráinak hangulatát. Bizalmat és
gyermekszeretetet sugárzó tanári maga-
tartásával elérte, hogy ne erezzünk
félelmet, pedig feleltetéskor mindig a
táblára vagy a térképtartó állványra
függesztett térkép előtt kellett be-
számolnunk a földrajzórákon. Természet-
raj zóráin pedig a szertár féltve őrzött
tárgyain kellett bizonyságot tenni a
rendszertan ismeretétől a gerinccsigolyák
számáig. Csak zárójelben jegyzem meg,
milyen megtiszteltetésnek éreztük, ha a
szertárból mi vihettük a tanterembe a
szemléltető eszközöket.
Magyarázatait is ez a szemléletesség
jellemezte. Szavai nyomán a térkép zöld
és barna foltjai, kékségei termékeny
síkságokká, hóval borított hegy-
csúcsokká, hajókat ringató tavakká,
tengerekké váltak. Természetrajz óráin
pedig nemcsak a növények, állatok
sajátosságait, rendszertani helyét tanultuk
tőle, hanem a természet szeretetét és
megbecsülését is. S azt is, milyen
kölcsönhatás van az ember és a termé-
szet, a földrajzi adottságok s az ott élő
emberek életformája között. Tanításában
az elmélet és a gyakorlat természetes
egységet alkotott. Ezt szolgálták az általa
irányított gyűjtőmunkák, a rendezett
növény- és rovargyűjtemények meg-
követelése, a vezetése alatt lebonyolított
és emlékezetes tanulmányi kirándulások,
amelyeken tanítványainak figyelmét
széleskörű műveltségéről tanúskodó
magyarázataival mindig lekötötte.
A tanulókkal szemben támasztott
követelményrendszerében első helyen
állt az értelmes, szabatos beszéd és ehhez
kapcsolódóan a pontos tárgyi tudás iránti
igénye.
Eligazodni a térképen, s térkép nélkül ne-

vén nevezni országokat, tájakat,
városokat, helyes sorrendben idézni
folyókat, öblöket, félszigeteket éppúgy
természetes követelménye volt, mint a
növények latin nevének biztos ismerete,
vagy az emberi test felépítésének,
szervrendszerének, működési mechaniz-
musának anatómiai pontosságú leírása.
De e magas követelmények az óhatatla-
nul elkövetett tanulói hibák humánus
elbírálásával, segítőkész javításával
párosultak. Óráit gyakran a derű, soha-
sem a gúny jellemezte. Rendkívüli
beleérző képességgel viseltetett tanulói-
nak életkori sajátosságaiból fakadó
tulajdonságai iránt. Szinte atyai jóin-
dulattal, több dicsérő, mintsem elma-
rasztaló szóval kísérte a középiskolai
tanulmányokat éppen csak elkezdő
kisdiák első, botladozó lépéseit.
Megértő emberként viselte el kamaszkori
időtlenségünket. Felsős diákjait pedig
majdnem munkatársként kezelte az
ismeretszerzés bonyolult és sokrétű
útján. Gyakran bevonta őket régészeti
kutatásaiba, antropológiai vizsgálataiba
vagy éppenséggel kiállítás- illetve
könyvtárrendezési munkáiba.
Úgy vélem, már az elmondottakból is
kirajzolódik Balogh Béla emberi egyéni-
sége, etikai magatartása. Mégis szük-
ségesnek tartom személyisége néhány
eddig nem említett vonására utalni.
Közvetlensége és nyitottsága minden
emberi probléma iránt rokonszenvessé
tették őt a kollégák, a szülők, és a
tanulók között egyaránt. Távol tartotta
magát minden szélsőséges eszmétől; az
emberi faj bőrszínre, nemre, vallásra,
foglalkozásra vonatkozó megkülön-
böztetés nélküli egyenrangúságát
vallotta, és ezt oltotta bele tanítványai
leikébe is.
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Nem utolsósorban munkára nevelt
bennünket és ezzel együtt az emberi
tevékenység megbecsülésére. Dr. Balogh
Béla oktató-nevelő munkájának csak
vázlatosra sikerült képéhez szervesen
hozzátartozik tankönyvírói tevékenysége
is. A XX. század harmincas éveiben
érvényes tanterv és utasítás ugyanis
megkövetelte mind általános, mind
nevelési szempontból az érzelmi kötődés
elmélyítését is szolgáló szülőföldismeret
tanítását a középiskola első osztályában.
Az ehhez hiányzó szakmódszertani
anyagot pótlandó jutott Balogh Béla arra
az elhatározásra, hogy megfelelő
segédkönyvet adjon kartársai és tanulói
kezébe. Az alig 81 oldalas könyv 12
fejezete a város és környékének, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyének ismerte-
tésén kívül a 10-11 éves emberke
felfogóképességének megfelelő módon
eligazít a legfontosabb földrajzi
alapfogalmak világában is. Balogh Béla
mintha a kisdiák kezét fogná, úgy vezeti
be a tájékozódás, a térképen való
eligazodás mikéntjébe. így, jelképesen
kis tanítványai kezét fogva tesz velük
együtt sétát a városban, majd hajón,
vonaton utazva a megyében rámutat a
jellemző nevezetességekre, hogy aztán a
Tisza és a Zagyva bemutatásának ürü-
gyén vízrajzi és éghajlati ismereteket is
nyújtson. Szolnok lakosságáról szólva
pedig alkalmat talál az itt élők munka-
megosztásának ismertetésével az ember
termelő, alkotó munkájának megbecsülé-
sére. Az utolsó fejezetek függelékeként
ráirányítják a tanulók figyelmét a tágabb
horizontra is, hogy aztán kérdések
formájában összegezze, átismétlésre
ösztönözze tanítványait.
A könyv előszava módszertani útmuta-
tásként szolgálhatna a mai tankönyvírók-

nak is. Ezért szabadjon ennek néhány
sorát szó szerint is idéznem:
"Könyvemben lehetőleg kerültem a
leckeszerűséget. A módszeres tanítás
menete a tanulók szemléletei és
önmunkája alapján kérdésekből,
feleletekből, feladatok megoldásából,
rajzolásból és kísérletekből tevődik össze
és csak másodsorban ismeretközlésből.
Szem előtt tartottam, hogy a 10 éves
gyermek nem bírja még a tömörséget,
részletes magyarázatra szorul, mert a
gondolatmenet hiányzó láncszemeit még
alig tudja önmagától kiegészíteni. A
könyvecske terjedelmét lényegesen
növelte az, hogy a tanítás egész
módszeres menetét nyújtom. Ezen a
fokon a siker a helyes módszeren fordul
meg." Személyes tapasztalatom alapján
mondhatom, hogy a mintegy 25-30 óra
alatt játszva elsajátított anyag birtokában
a második félévben már szilárd ismere-
tekkel felvértezve vághatott neki a
kisdiák a nagy szülőföld, Magyarország
földrajza megismerésének. Kicsit talán
többet időztem a tanár úr szakdidaktikai
munkásságának ismertetésénél. Szolgál-
jon mentségemül, hogy a személyes
élmény varázsa jó 70 esztendő múltán is
épp úgy átmelegíti a szívem, mint annak
a néhány elismerő szónak az emléke,
amit első sikeres földrajzfeleletem
értékelésekor kaptam tőle.
Az egykori fekete hajú, örömében akkor
szórni nem tudó tanyasi kisdiák helyett
most egy véndiák - dérütötte fejét mélyen
meghajtva - köszöni meg mindazt, amit
egy életre szóló útravalóként dr. Balogh
Béla tanár úrtól kapott.

Szurmay Ernő

Szolnok, 2004. november 11.
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Arany János-díjat kapott az
Arany János Városi Könyvtár

Kimagasló kulturális tevékenysége
elismeréseként a magyar kultúra napja
alkalmából Kisújszállás Város
Önkormányzatának Arany János
Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díja
elismerésben részesült a kisújszállási
Arany János Városi Könyvtár. A díjat -
mellyel egy szép bronz plakett (Czobor
Sándor képzőművész alkotása),
díszoklevél és pénzjutalom is járt - a
január 22-ei helyi ünnepségen vette át
Gubuczné Tomor Mária igazgatónő.
Dr. Kittiinger Ilona címzetes főjegyző e
szavakkal méltatta a városi könyvtár
kollektívájának munkáját:
„»A kultúra nem tudás, nem művészeti
produkció, hanem életet szabályozó elv«-
írja Németh László. Ennek szellemében
működik 1952 óta a városi könyvtár,
mely feladatait kezdettől fogva az olvasói
igények lehetőség szerinti teljes körű
kiszolgálásával — egyéni kérésekre
történő odafigyeléssel — látja el. A
hagyományos könyvtári feladatokon túl
ennek az intézménynek a dolgozói mindig
többre vállalkoztak és többet is
nyújtottak korábban Ö. Tóth Lajosné,
majd pedig Gubuczné Tomor Mária
vezetésével.
Azért munkálkodnak, hogy a könyv
bölcsebbé, kulturáltabbá tegye az
embereket, szebbé tegye életünket.
Szolgáltatásaikban igyekeznek lépést
tartani az informatikai fejlődéssel. Zenei
könyvtárat hoztak létre, ahol lemezek,
hangos könyvek és klasszikus műveket
tartalmazó videokazetták kölcsönzését és
helyben való használatát tették lehetővé.

Az elsők között kapcsolódtak be a
könyvtárközi elektronikus kölcsönzési
rendszerbe. Csatlakoztak az eMagyaror-
szág programhoz, számítógépparkjukkal
internet-használatot biztosítanak. A világ
információhálózatának elérési lehetősége
mellett fontos küldetésüknek tartják
helytörténeti gyűjtemény létrehozását és
gyarapítását is. Emellett több tematikus
gyűjteményt is összeállítottak, pl. az
Európai Unióról és a roma irodalomból.
A könyvtárfejlesztést eredményes
pályázati munkával valósítják meg.
Kimagasló kulturális szervezőmunkát
végeznek. Példaértékűen jó a kap-
csolatuk a helyi iskolákkal és civil
szervezetekkel. Az igényes művelődés
színterévé váltak a városban: számtalan
kulturális rendezvényt szerveztek és
szerveznek — író-olvasó találkozókat,
irodalmi és képzőművészeti pályázatokat,
konferenciákat, vetélkedőket, film-
vetítéseket, kamara-kiállításokat, elő-
adásokat. Közreműködnek helyi
kiadványok szerkesztésében és terjeszté-
sében. Minden kulturális programban
azonnal megbízható, ötletgazdag, segítő
partnerek, de maguk is sokakat tudnak a
jó kezdeményezések mellé állítani.
A könyvtár közössége az elmúlt
évtizedekben a város kulturális életének
meghatározó intézményévé, egyik
központjává vált. Az önkormányzat -
több civil szervezet és magánszemély
javaslatával egyetértve ezért
adományozott e közösségnek Arany
János-díjat, amellyel elismeri és
megköszöni e kollektíva munkáját. "

Az Arany János Városi Könyvtár minden
dolgozójának gratulálunk, további
sikereket kívánunk. (szerk.)
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Közművelődési Díjat adományozott

Tűhegyi Juliannának

Tűhegyi Julianna 1989-ben Szegeden a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
könyvtár-földrajz szakos általános iskolai
tanár, 1995-ben pedig művelődés-
szervező képesítést szerzett. 1984-ben
kezdett dolgozni Székkutason a Községi
Tanács összevont Művelődési Házában
mint önálló könyvtáros. 1991-től a
fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója. Tevékenységét
1999-ben az önkormányzat kitüntetéssel
jutalmazta.
A lakosság 2002-ben önkormányzati
képviselővé, a képviselőtestület pedig a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökévé választotta.
Az elmúlt 13 évben végzett munkájának
eredménye, hogy községünkben a
közművelődési tevékenység megye
szerte ismertté vált. Közművelődés
szervezőként munkájára a nyitottság, a
befogadás jellemző. A Művelődési Ház
keretén belül 12 szakkör (pl. fafaragó,
citera-, tánccsoportok, női énekkar,
üvegfestő) működik.
Nyitottságának köszönhetően az oktatási
intézményekkel példás együttműködést
tudott kialakítani. Egyre több pedagógust
tud bevonni a közművelődési munkába.
A kisebbségi roma kultúra helyi
hagyományainak felelevenítése is az ő
erőfeszítéseinek az eredménye. Több
cigány folklór együttesnek volt
lehetősége megyei és területi versenyekre
eljutni.
Tűhegyi Julianna mindig is nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy a helyi
közművelődési tevékenységen túl a helyi

és kistérségi civil szervezetekkel jó
kapcsolatot építsen ki, a megye közmű-
velődési munkáját segítse. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési,
Továbbképzési és Sport Intézettel példás
együttműködést alakított ki.
Az intézményében működő művészeti
csoportok rendszeresen részt vesznek a
megyei rendezvényeken (Jászkun Világ,
Kórus Találkozó, Kunhegyesi Jászkun
Citera Találkozó, Túrkevei Juhász
Fesztivál, Éneklő Ifjúság hangverseny).
Az intézményben működő ifjúsági citera
és néptánc csoportok Sopronban az
Országos Német Kisebbségi
Önkormányzat, az ÁFEOSZ szer-
vezésében Pápán, a határon túl.
Romániában, Ukrajnában képviselték
településünket, mint Jász-Nagykun-
Szolnok megyei települést.
Igazi elhivatott művelődésszervezőként
kinevezése után bekapcsolódott a megye
közművelődési életébe. Elsősorban az ő
érdeme, hogy ebben az évben nyolcadik
alkalommal volt házigazdája tele-
pülésünk a megye amatőr művészeti
mozgalma egyik kiemelkedő esemé-
nyének, a Weöres Sándor Gyermek
Színjátszó Találkozónak.
Eredményes munkájáért a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közművelődési Díj
kitüntetésben részesült.

forrás: Fegyverneki Hírmondó

Tűhegyi Julianna kitüntetéséhez
gratulálunk, további sikeres, eredményes
munkát kívánunk. (szerk.)

A fegyverneki könyvtár dolgozója lett
Bognár Annamária, munkájához sok
sikert kívánunk.
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Rendezvények a kunszentmártoni
József Attila Könyvtárban

A kunszentmártoni József Attila
Könyvtárban a Nemzeti Kulturális
Alapprogram pályázati támogatása
jóvoltából 2004 októberétől több
rendezvény szervezésére nyílt lehetőség,
elsősorban az Európai Unióval
kapcsolatos előadásokra, továbbá
szakmai továbbképzés rendezésére.
Ez utóbbira került sor 2005. március 7-én
könyvtárunkban „Helyismereti munka a
könyvtárakban" munkacímmel. A
szakmai napon - a tiszazugi
településeken dolgozó kollégák mellett
részt vettek a kunszentmártoni
Helytörténeti Múzeum, a Szilárdfy Jakab
Hagyományőrző és Városvédő
Egyesület, továbbá a nemrég
szerveződött régiséggyűjtő klub tagjai
valamint helyismereti kutatók is.
Előadók voltak: Károly Nóra könyvtáros
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok) és
Takáts Béla, a Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese.
A szakmai nap témái a következők
voltak:
A helyismereti dokumentumok
gyűjtésének lehetőségei, forrásai,
feltárás, helyismereti együttműködés a
közgyűjtemények, társintézmények kö-
zött, az együttműködés tágabb körei. A
digitalizálás időszerűsége. Helyi lapok,
irodalmi művek feltárása a helyismereti
információk hozzáférhetősége érde-
kében, internetes hozzáférés. A megyei
képeslaptár bemutatása, további lehető-
ségek.
2004 októberétől folyamatosan zajlanak
az „Előadások az Európai Unióról" so-
rozatcímmel meghirdetett rendezvények
könyvtárunkban.
Sorrendben eddig a következő
előadásokat látogathatták az érdeklődők:

2004. október 13.
Az Európai Unió első 50 évének
története, eszmeisége, intézményi
rendszere. Döntéshozatal az EU-ban.
Ea.: Hőrcsik Lajosné főiskolai adjunktus
/Szolnoki Főiskola/
2004. november 17.
Személyek szabad mozgása az EU-ban: a
munkavállalás, letelepedés lehetőségei.
Fiatalok és az Unió. Az oktatás, képzés,
nyelvtanulás lehetőségei.
Ea.: Reimann Anikó uniós szakértő
2004. december 8.
Kis- és középvállalkozások európai uniós
támogatása. Pályázatok.
Ea.: Rácz Péter, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
munkatársa
2005. január 26.
Az Európai Unió szociális dimenziója.
Ea.: Dr. Velkey Gábor szociológus
2005. február 1.
Az életminőség javítása az Európai
Unión belül (egészségügy).
Ea.: Dr. Lepény Éva szakorvos
2005. február 16.
Az európai agrár- és vidéktámogatási
rendszer magyarországi anomáliái.
Ea.: Dr. Ángyán József, Szent István
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási
Intézet
2005. március 18.
Európára váró kihívások a globális
környezetben.
Ea.: Márki Sándor docens, Dunaújvárosi
Főisk. Közgazdaság-tudományi Intézete

A sorozat következő előadása:
2005. március 30.
Az EU új oktatási-képzési programjai a
2007-2013 közötti időszakra.
Ea.: Dr. Vadász István muzeológus,
felnőttképzési szakértő

Herczeg László
könyvtárvezető
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Könyvfesztivál 2005.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
ez év tavaszán 2005. április 21-24. között
immár 12. alkalommal kerül
megrendezésre. Ebben az évben már az
Európai Unió tagjaként, a fesztivál ismét
otthont ad az Unió tagországai
legnagyobb kulturális összefogásában
megvalósuló Európai Első-könyvesek
Fesztiváljának. Idén először a
Könyvfesztiválon kerülnek ünnepélyes
átadásra a Fitz József-díjak, amelyeket a
könyvtárosok szavazatai alapján a
NKÖM adományoz az elmúlt év öt
legkeresettebb és legértékesebb
könyvének.
A Könyvfesztivál sikeres programjai
közé tartozik a Könyvtáros Klub
keretében zajló bemutatók, konferenciák,
melyek a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete szervezésében valósul meg.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a
Budapesti Kongresszusi Központ
második emeletén zajlanak majd a
könyvtárosok programjai, a bemutatókat
és konferenciákat a megszokott
helyszínen rendezik meg.
A tavalyi évhez hasonlóan most is lesz
lehetőség ingyenes belépők igénylésére.
A MKE megyei elnökéhez kell a kérést
eljuttatni. A Könyvfesztiválra vonatkozó
részletesebb adatok találhatók a
www.mkke.hu oldalon.

Könyvtárak az internet és a digitális
kultúra népszerűsítéséért:

2005. március 14-27. között kerül
megrendezésre az internetkultúra
népszerűsítését szolgáló világméretű
programsorozat, az Internet Fiesta 2005.
Programja a Katona József Megyei
Könyvtár honlapján a következő címen
található: http://fiesta.kjmk.hu

Tájékoztató a muzeális intézmények
díjmentes látogatását biztosító

igazolásról
(Kulturális Közlöny, 2005. 1 sz.)

„A 115/2004. (IV. 28.) Korai, rendelet
május 1-i hatállyal módosította a
muzeális intézmények látogatóit
megillető kedvezményekről szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendeletet,
lehetővé téve az állami múzeumok
állandó kiállításainak ingyenes
látogatását. Európai uniós tagságunkból
fakadó kötelezettségeink azonban
további változtatásokat írnak elő,
amelyek kidolgozása és a Római
Szerződéssel történő harmonizációja
most folyik. A jogszabály 2. § (1)
bekezdése e) és f) pontjai alapján kiadott,
2004. december 31-ig érvényes,
díjmentes, állandó múzeumi be-
lépőkártyák cseréjére azonban csak
ennek elfogadása után kerülhet sor; ezért
a nemzeti kulturális örökség minisztere
úgy döntött, hogy a szóban forgó,
jelenlegi belépőkártyák érvényességének
határidejét 2005. december 31-ig
meghosszabbítja. Az új belépőkártyákat
a minisztérium már az Európai Unió
előírásai szerint módosított rendelet
alapján, 2005 folyamán fogja elkészíteni
és elosztani; addig a mostani példányok
maradnak használatban. Egyben
felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra,
hogy a változás a belépőkártyák szoros
elszámolásának rendjét, használatuk
szabályait nem érinti; az NKÖM azokra
vonatkozó, a Kulturális Közlöny 2002.
évi 23. számában megjelent tájékoztatója
továbbra is érvényben marad."

A megyében dolgozó könyvtáros kollégák
a változásokat jelezzék a megyei könyv-
tár területi szolgálatának, ugyanide
juttathatók el a visszavont igazolványok.
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Gyerekkönyvtárosok megyei műhelyének
megalakítása Jász-Nagykun-Szolnok

megyében

A megyében dolgozó gyerekkönyvtárosok
2004 márciusában megalakították a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Gyerekkönyvtárosok
Műhelyét. A kezdeményezés onnan kezdődött,
hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Gyerekkönyvtárosi Szekciójának elnökségi
tagja lettem. Az elnökségi ülések idején jobban
ráláttam az országos helyzetre. Megtudtam,
hogy két helyen működik megyei műhely az
országban, Zalaegerszegen és Nyíregyházán.
Ismerve a megyében dolgozó gyerekkönyv-
tárosokat, akik nagyon lelkesek és kiválóan
végzik a munkájukat, adott volt, hogy mi is
megalakítsuk műhelyünket. Nyíregyházáról
kértem és kaptam segítséget és miután
megismertük a lehetőségeket, márciusban
létrehoztuk a megyei műhelyt.
Az olvasóvá válásban meghatározó
jelentőségűek a könyvhöz fűződő gyerekkori
élmények, a könyvvel, az olvasással kapcsolatos
első benyomások. A család szerepe döntő
fontosságú a könyvek megszerettetésében, de
legalább annyira meghatározó az óvoda, az
iskola olvasóvá nevelő tevékenysége.
A gyermekkönyvtárak, pontosabban a gyermek-
olvasók szolgálatát végző könyvtárak fontos-
ságára utal az, hogy itt dől el - ebben a
fogékony életszakaszban, 5-12 éves korban -,
hogy a gyerek valóban értő olvasóvá és tudatos
könyvtárhasználóvá válik. Mert a tv, videó,
számítógép elterjedésével a gyerekek egyre
kevesebb időt fordítanak olvasásra, ezért
különösen fontos, hogy a gyerekkönyvtárak
intenzív olvasáspedagógiai munkát végezzenek.
A legkisebb községi könyvtár olvasójának is
éreznie kell, hogy gondjaival, problémáival
nincs egyedül, hiszen szükség esetén segít a
városi könyvtárakban dolgozó szakképzett
gyerekkönyvtáros.
E közvetlen és közvetett módszertani
tevékenység hatékonyságának növelése
érdekében hoztuk létre a gyerekkönyvtárosi
műhelyt, amelynek célja mindenekelőtt a
tapasztalatok és módszerek cseréje, valamint a
szakmai érdekképviselet, a közös munkák
összehangolása.
Miután márciusban megalakítottuk a megyei

műhelyt, ezt a tényt alapító okiratban
rögzítettük. Megfogalmaztuk a műhely
tevékenységi körét is:
-bemutató csoportos foglalkozások szervezése
-manuális foglalkozások módszereinek átadása
-közös programok szervezése
-tájékoztatás a megyei és országos tovább-
képzésekről
-módszertani kiadványok készítése, összegyűj-
tése
-negyedéves rendszerességgel tapasztalatcsere
szervezése.
Márciusban megtartottuk alakuló ülésünket, ami
egy nagyon jó beszélgetéssé és tapasztalat-
cserévé alakult.
A következő találkozónkra szeptemberben
került sor. Ekkor beszéltük meg a jövő évi
munkarendünket és határoztuk meg, hogy a
2005 —ös évben a legfontosabb stratégiai feladat
a gyerekek olvasóvá nevelése.
Az olvasás ismeretszerzés, tanulás, de ezmellett
kapcsolatteremtés is. A gyerekek tudása,
világszemlélete kiegészül, gazdagodik az új
információkkal.
Nagy Attila a következőket mondja az
olvasásról: „Egy korábban nem létező kapcsolat
jön létre. Már tudunk egymásról, még akkor is,
ha nem teljes közöttünk az összhang. Már
gondolkodóba esem: hátha mégis neki van
igaza? Utána kell járnom, ellenőriznem kell
saját emlékezetemet, az újszerű információ
forrását, az értelmezési lehetőségeket..."
Meg kell a diákokat tanítani arra, hogy a valódi
tudást a könyvekből szerezhetik meg.
Módszeres munkával meg lehet tanítani a
könyvtár használatára a gyerekeket és főként
arra, hogy ez belső igényük legyen.
Hésziodosz is ezt írja : „ nem a sokat tudó a
bölcs, hanem az, aki tudja, mitévő legyen ..."
Az olvasóvá nevelés legfőbb célja az, amire a
fejlődő léleknek szüksége van : kapja meg a
világban való tájékozódás lehetőségét, a világra
való nyitottságot, esélyt arra, hogy keresse és
megtalálja helyét és keresse és meg is találja
élete értelmét.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében terveztük
meg a következő év munkatervét és tematikáját:
- Új médiák szerepe az ismeretszerzésben -
(Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)
- CD-ROM használata a foglalkozásokon -
(Törökszentmikló s)
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- Manuális foglalkozás - (Mezőtúr)
- Jeles napok - (Karcag)
- Hagyományőrző foglakozás - (Kunhegyes)
Tervbe vettünk még egy kétnapos tanácskozást
is, de ez attól függ, hogy sikerül -e ehhez pénzt
szereznünk.
Még ebben az évben azonban beterveztünk egy
találkozót és a szolnoki Hild Viktor Városi
Könyvtár vendégei voltunk.
A könyvtár gyerekkönyvtárosai szeretettel
vártak bennünket. Először egy mesefoglalkozást
nézhettünk meg, ahol nagyon jól érezték
magukat a gyerekek. A megismert mesét később
bábokkal is eljátszották. A színvonalas
foglalkozás megtekintése után a zsíroskenyér
partin beszélgettünk, ahol folytattuk a
beszélgetést és tervezgettük a jövőt. A
megbeszélés után egy író-olvasó találkozó
látogatói lehettünk, aminek vendége Sohonyai
Edit írónő volt. Egy nagyon jó hangulatú
találkozón vettünk részt, ahol kedvesen
fogadtak bennünket és egész nap kitűnően
éreztük magunkat. A találkozónkról beszámolt a
megyei újság és a szolnoki városi tv is.
Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó hangulatú és
sok tapasztalatot adó találkozásokban lesz
részünk.

Fodor Judit
Gyerekkönyvtáros Szekció titkára

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jász-
Nagykun-Szolnok megyei szervezetének

programjából

Az MKE Szolnok megyei szervezete 2005.
május 26-27-én szakmai konferenciát tart.
Témája a könyvtári marketing. Három előadás
keretében kapunk képet erről a folyamatról, egy
általános bemutatást - nemzetközi — tapasz-
talatokkal, a magyarországi helyzetet meg-
ismerhetjük három megyeszékhelyen folytatott
kutatás tükrében, valamint információhoz
jutunk Szolnok város nyilvános könyvtárai
vizsgálatának kutatási beszámolója alapján. A
három előadás átfogó képet biztosít a könyvtári
marketing helyzetéről, szűkebb
lakókörnyezetünk megítéléséről. Mivel a tavalyi
évben foglalkoztunk a teljesítménymérés lehető-
ségével, technikájával, most a folytatásra
fektetnénk nagy hangsúlyt. Mindannyian
tisztában vagyunk azzal, hogy a teljesítmény-
mérés legmagasabb szintjét jelenti, ha a közvé-

lemény tükrén keresztül vizsgáljuk tevékeny-
ségünket, s így marketingkutatásunk után
marketingstratégiát dolgozhatunk ki, amely
nélkülözhetetlen a tudatos intézménypolitika
érdekében. Sok függ a fenntartó és a könyvtár
kapcsolatán, segítségként tréningezni is fogunk.
A tréninget két témában bonyolítjuk:
-küzdelem a fenntartóval, érdekérvényesítő
technikák
-szociális problémák kezelése a könyvtárakban
Bízom benne, hogy mindenki számára értékes
konferencián vehetünk részt. A jelentkezési
lapot és a részletes programot minden
könyvtárba eljuttatjuk.

Köszönöm azon kollégák lelkes támogatását,
akik tagként regisztrálták személyüket a megyei
szervezetben, tagdíjuk befizetésével hozzá-
járulnak szakmai programjaink bonyolításához.
Tagjaink névsora és információk megte-
kinthetők: www.vfmk.hu/mke/index.html

Illés Julianna
MKE JNSZM Szervezet elnöke

Brit író a Megyei Könyvtárban

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár vendége
Matt Thorne fiatal író volt, akivel Friedrich
Judit, az ELTE Angol Nyelvi Tanszékének
oktatója beszélgetett Cherry című regénye
kapcsán 2005. március 8-án.
A felolvasóest része volt annak a
rendezvénysorozatnak, amit a British Council
2004. ősze óta szervez. Az angliai
könyvtárakban működő klubok mintájára
olvasóköröket szeretnének indítani az
országban. Ezeken a találkozókon kortárs angol
írók olvasnak fel részleteket műveikből, és
osztják meg gondolataikat a hallgatósággal. A
kortárs irodalmi müvek és szerzőjük
megismerése mellett lehetősége nyílik az
olvasóknak az angol nyelv gyakorlására is.
Bővebb információk találhatóak még a British
Council honlapján:
www.britishcouncil.org/hungary
www.britishcouncil.hu; (Events/Reading Club)
Természetesen a megyei könyvtárban is
szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Karoly Nóra, könyvtáros
British Council Brit Információs Pont

szakreferens
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Internet Fiesta a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban

Felnőtt könyvtár: Március 23. Nyílt Nap
Próbálja ki Ön is! Ingyenes számítógép-hasz-
nálat.
10:00 Bemutatkozik a Matáv Pont - Szolnok
11:00 Bemutatjuk a könyvtárunk honlapját
12:00 A Magyar Elektronikus Könyvtár
13:00 A mi városunk.hu - Szolnok CD-ROM
14:00 Bemutatkozik a Karakter Kft. - Szolnok
15:00 TOTÓ eredményhirdetés
Március 24-én ingyenes internetezési lehetőség.
A mi megyénk Jász-Nagykun-Szolnok.hu CD-
ROM bemutató.
Gyermekkönyvtár: Március 24.
Számítógépes rajzverseny.
Hozd magaddal a Nagyit!
Rejtvények, TOTÓ, játékok.
Eredményhirdetés 15 órakor

Hírek
Az OSZK közleménye szerint:
a külföldi könyvtárközi kölcsönzés díja 2005.
március 1-je után 4.500,- Ft-ra emelkedett.

Felhívjuk az érdeklődő kollégák figyelmét,
hogy a 2004. novemberében, országos,
valamennyi könyvtárra kiterjedő internet-
felmérés összegzése és részletes táblázatai
hozzáférhetőek a Könyvtári Intézet honlapján:
www.ki.oszk.hu/statisztika
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei eredmények
szerint: biztosan nincs internetelérhetőség 30
helyen, van internet 47 helyen és 26 településről
nem érkezett válasz.

A Kulturális Közlöny 2005. 2. szám (I. 20.)
adatokat tartalmaz a nyilvános könyvtárak
jegyzékére újonnan felkerült könyvtárakról,
valamint a változásokat is nyomon követi. Az
összesített, aktuális jegyzék az interneten a:
http://www.kultura.hu/nkom/nkom/infothek
címen található.

A NKÖM a 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet
l.§-ának (4) bekezdése alapján a dokumentum-
vásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2005.
évre közleményt tett közzé. A 2005. évben a
hozzájárulás összege 28.500,- Ft.

Könyvbemutató

2005. február 11-én játékos könyvbemutatóra
került sor a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban. Az év elején jelent meg Báli
István Hagyományőrző népi és sportjátékok
Európában című könyve, amely közel száz
játékot mutat be magyar és más nemzetek
kulturkincseiből. A könyv jelentős részét teszik
ki a Jász-Nagykun-Szolnok megye településein
zajló, népi játékokat is felelevenítő,
sportrendezvényekről szóló képekkel bőven
illusztrált tudósítások. Mind a hagyományőrző
játékok, mind a helyismereti vonatkozások miatt
szívesen ajánljuk a megyei könyvtáros kollégák
figyelmébe.
(Báli István: Hagyományőrző népi és
sportjátékok Európában Szolnok: Agrár és
Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete, 2005. 117 p.)

Károly Nóra
VFMK, helyismereti könyvtáros

Pais István új kötetet jelentet meg 2005. május
elején, A filozófia története címmel. 666
oldalon átfogó képet kapunk a görög
kezdetektől, a klasszikus német filozófia végéig.
Interneten található ismertetés, és a
megrendeléssel kapcsolatos információk a
www.bmk.iif.hu címen, a Békés Megyei
Könyvtár jóvoltából. A kötet kedvezményes,
szerzői-kiadói ára: 2500,-Ft.

Megjelent az Új Néplap Almanach 2004. Az
újság méretű kiadvány Abádszalóktól
Zagyvarékasig bemutatja a megye valamennyi
települését. Azokat az oldalakat gyűjtötték
kötetbe, melyeket az Új Néplap munkatársai
megyénk 78 településének történelmi jelenét
villantják fel az Ahol élünk rovatban.
A kötet a szerkesztőségtől megrendelhető.

Tisztelt Kollégák!
A Megyei Könyvtár területi szolgálata továbbra
is várja a könyvtárakban zajló eseményekről,
hírekről a beszámolókat, írásokat.
írjuk együtt a Kaptár következő számait!

Illés Julianna
VFMK, területi szolgálat

Kaptár
Jász-Nagykun-Szohwk megye könyvtárainak híradója
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Kiadja a Jász-N agy kun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
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