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Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója

Városunkat érte az a megtiszteltetés, hogy június 2-án megrendezhettük az ünnepi
könyvhét megyei megnyitóját. Sokan elfogadták meghívásunkat, így közel 60 vendég
könyvtáros jött el Jászapátira.
A szakmai délelőtt programjában dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetője
tartott előadást „Könyvtárak a holnapért" címmel olvasási szokásainkról egy felmérés
kapcsán, melyet az MTA Szociológiai Intézete készített a 14-és 70 év közötti lakosság
körében. Ennek alapján a megkérdezettek 86%-a olvas valamit. A manapság
elterjedőben lévő internetes olvasásra is kiterjedő vizsgálat szerint az internetezők
egynegyede használja olvasásra a világhálót. Hasznos tanácsokat kaptunk az olvasás
újranépszerűsítése és a könyvtárba járás presztízsének erősítése terén.
A délelőtt másik előadója dr. Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazgatója volt, aki „A
könyvtári fejlesztések irányai Európában és alkalmazásuk a magyar könyvtárügyben"
címmel tartott a jelenlévő könyvtárosok részére sok segítséget nyújtó előadást.
Bemutatásra került a „Könyvtárpártoló önkormányzat 2004." pályázaton városi
kategóriában III. helyezett Jászapáti Önkormányzat könyvtári fejlesztése, melynek során
új technikai eszközeinket láthatták a jelenlévők, s azok könyvtári alkalmazását a
gyakorlatban.
Az ebéd utáni program már a nagyközönségnek is szólt, közel százan vettek részt Kóródi
Anikó és Szőke Tünde komolyzenei előadásán. Szabó Lajos, Jászapáti polgármesterének
köszöntője után Bertalanná Kovács Piroska, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója hivatalosan megnyitotta a 76. ünnepi könyvhét Jász-Nagykun-Szolnok
megyei rendezvénysorozatát.
A záró részben Nemcsák Károly és Tóth Enikő színművészek , József Attila és a nők"
című produkciója hangzott el nagy sikerrel. A Jászapátiak Baráti Egyesülete könyvkiadói
tevékenységéről és a legutóbb megjelentetett Jászapáti képekben kiadványról beszélt dr.
Suba Györgyné, a könyv szerkesztője és Lóczi Miklós, a Jászapátiak Baráti Egyesülete
elnöke.
Bízunk abban, hogy nyitó rendezvényünket követően a könyvhét további programjai is
sikeresek, olvasókat mozgósító és érdekes események voltak szerte a megyében.

Friczné Urbán Magdolna
igazgató

Sok szeretettel és tisztelettel köszönöm a vállalkozó kedvű, szakmailag elhivatott
könyvtáros kollégáknak és segitőiknek, hogy megszervezték, színvonalasan
lebonyolították a 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitóját. Gondoskodtak egész nap
könyvtárosokról, olvasókról, látogatókról. Örömmel voltunk részesei az aktuális szakmai
kérdések megvitatásának, és értékes kulturális programjaiknak. Ismét találkozhattunk
megyebeli könyvtárosok, egy jól működő, színvonalas könyvtár falai között.
Sok sikert kívánok további szakmai munkájukhoz.
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Szakmai munka - Kiadós beszélgetések a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban

2004. június - 2005. június

Az utóbbi években indította el a megyei könyvtár Kiadós
beszélgetések címmel azt a szakmai rendezvénysorozatát,
amely minden esetben a szakmát érintő aktuális
problémákat hivatott ismertetni, illetve a felmerülő
kérdésekre megoldást találni. Volt év, amikor könyvtárat,
fenntartót, munkavállalót érintő jogi sorozatban
fogalmaztuk meg a korlátokat és kereteket, melyek
körbevesznek munkánk során mindannyiunkat.
Próbáltuk a pályázatok lehetőségeit úgy kihasználni, hogy
együttgondolkodásra teremtsen lehetőséget. Ezen
alkalmakkor tájékoztatást, tapasztalatcserét biztosítottunk
a megyében élő könyvtárosok számára, melyekre a
visszajelzések alapján nagy szükség volt - és van
napjainkban is. A tapasztalatok szerint az együttműködés,
az elért eredmények másokkal való megismertetése,
megvitatása, a problémák megoldásának közös keresése
nagyban hozzájárul a sikeres szakmai és emberi
kapcsolatok kialakulásához, erősödéséhez - mely
szakmánk elismertségét is növeli.
Az elmúlt egy évben több alkalommal találkozhattak a
megyében élő kollégáink a Kiadós beszélgetések kapcsán.
Ezekre a programokra a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumához benyújtott sikeres
pályázatunk támogatásával kerülhetett sor.
Sorozatunk első szakmai napját 2004. június 3-án, az
újszászi Városi Könyvtárban, a 75. Ünnepi Könyvhét
megyei megnyitója alkalmából rendeztük. Hagyomány
megyénkben, hogy a megnyitót vidéken tartjuk meg,
ezzel is alkalmat adva a megye könyvtárainak,
könyvtárosainak a bemutatkozásra, tapasztalatcserére.
Ezen alkalmakkor a kollégák mellett a település, a
közoktatási és társintézmények vezetői, érdeklődő
könyvbarátok is megjelennek a rendezvényen.
Az ünnepet Bertalanné Kovács Piroska, a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója nyitotta meg.
Beszédében felhívta a figyelmet az önkormányzatok és a
közművelődési intézmények közötti összefogás
fontosságára, hiszen a helyi értékek megtartása,
felmutatása is csak így lehetséges.
A szakmai programban dr. Nagy Attila
olvasásszociológus, a Könyvtári Intézet munkatársa
tartott előadást „Munkálkodásunk és ennek társadalmi
visszhangjai" címmel. Az előadásból többek között
megtudhattuk, hogy értő olvasásban a nemzetközi rangsor
utolsó harmadában állunk, míg Finnország az első helyen.
Ennek okairól is hallhattunk. Az elhangzottak
végkövetkeztetése: a szépirodalom olvasása nemcsak
kikapcsolódást nyújt, hanem elgondolkodtat, bizonyos
magatartási mintákat ad. Ebben van a szülők, a családok
felelőssége a könyvtárosok mellett.
Az előadás után Jenéi Gyula főszerkesztő az ESŐ című
irodalmi folyóiratot mutatta be. Megtudtuk, hogyan
történik az egyes számokba való válogatás, milyen
tematikus számok jelentek meg eddig. Ezt követően két
helyi származású szerző könyvbemutatójára került sor.
Thurza Ferenc verseskötete „Fakéreg íze van a
levegőnek" címmel a könyvhét előtt került ki a nyomdá-

ból. Varga Ferenc készülő könyvéről, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei sportalmanachról, ifj. Varga Ferenc
történész-újságíró a kiadó szemszögéből beszélt. A két
könyv bemutatása között az Ádám Jenő Művészeti Iskola
tanárainak és tanulóinak produkcióját élvezhette a
közönség. E rendezvény kapcsán is bebizonyosodott,
hogy szűkebb környezetünkben is milyen kulturális
sokszínűség van jelen. Figyelemmel kísérhetjük a
megyénkben születő irodalmat, az itt működő kiadókat.
Módot adhatunk arra, hogy a könyvtárlátogatók is
megismerhessék ezeket. A bemutatkozás lehetőségére az
alkotók is igényt tartanak, és egyre bővülő irodalombarát
tábor várja ezeket az alkalmakat.
A következő szakmai beszélgetésre 2004. szeptember 13-
án került sor a megyei könyvtárban. Igen sokrétű,
aktualitásokkal foglalkozó, hasznos program részesei
voltak kollégáink. Zselinszky Lászlóné, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
főtanácsosa ismertette a kistelepülési könyvtári ellátás
fejlesztési terveit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Ennek folytatásaként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár Ellátórendszerének
munkájáról hallhattunk beszámolót Illés Juliannától, a
területi szolgálat osztályvezetőjétől, majd Dankóné Szabó
Edit EIP irodavezető beszélt aktualitásokról, illetve
információs csomagokat adott át a jelenlévőknek.
Ezek után a 2004. májusában rendezett
„Minőségmenedzsment a könyvtárban" című kétnapos,
tréninggel összekötött konferencia hozadékáról,
tapasztalatairól hallhattunk a karcagi Városi Csokonai
Könyvtár munkatársaitól. Folytatásként Bertalanné
Kovács Piroska iránymutatásával az Összefogás a
könyvtárakért országos akció megyebeli egyeztetése,
lehetőségeinek megbeszélése következett. Örömmel
vették tudomásul a kollégák, hogy az NKA támogatásával
ezt a rendezvénysorozatot anyagilag is segíteni tudja a
megyei könyvtár. A szakmai nap zárásaként Lászlóné
Nagy Ilona segítségével áttekintettük az aktuális pályázati
lehetőségeket, végül a programban nem szereplő, a
szakmát foglalkoztató problémákat, eseményeket
beszéltük meg. Ezek után Károly Nóra, a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár munkatársa beszélt a
kötelespéldány-szolgáltatás helyi problémáiról, majd
Dankóné Szabó Edittől friss EU mformációk hangzottak
el, konkrétan a felnőttképzéssel kapcsolatban.
Befejezésként az IHM-ITP 15 pályázat nyertesei közül a
tószegi, jászberényi, nagyrévi, szolnoki és martfűi
kollégák tapasztalatait hallhattuk az eMagyarország
pontok működésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy sok
kistelepülési könyvtár csak ilyen módon tudott
számítógépekhez, interneteléréshez jutni. Kíváncsiak
voltunk a könyvtárosok és a használók tapasztalataira,
véleményére. 2004. novemberében és decemberében 3
alkalommal találkoztak azok a kollégák a megyéből, akik
a TextLib integrált könyvtári rendszert használják. Az
utóbbi időben egyre több kérdést kapott a területi
szolgálat a rendszer használatával, illetve a gépi
kölcsönzés indításával kapcsolatban. Ezért tartotta
könyvtárunk szükségesnek - a kívánt témákban -
előadások szervezését. Előadónak Pilissy Erzsébetet, a
megyei könyvtár volt munkatársát kértük fel. Ezen
alkalmakkor megbeszélhették kollégáink a rendszer hasz-
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nálatával kapcsolatos problémáikat, tapasztalataikat.
November 11-én a mezőtúri városi könyvtár adott otthont
a találkozónak. Itt személyes tanácsadásra is sor került,
hiszen a könyvtár a gépi kölcsönzés bevezetését tervezte a
gyermekrészlegében. A mezőtúri kollégák nagy szakmai
felkészültségét igazolja, hogy még 2004. decemberében
be is indították a gépi kölcsönzést, melyet azóta is
problémamentesen végeznek. November 30-án a
jászberényi városi könyvtárban folytatódott a konzultáció
- a felújított épületben már ők is szeretnék indítani a gépi
kölcsönzést. December 3-án a szolnoki Hild Viktor
Városi Könyvtárban találkoztak a kollégák, ahol
különböző adatrögzítési problémák megvitatására,
megoldására került sor. A megyében élő kollégáink
munkájának segítése a szakmai napok rendezésén kívül is
folyamatosan működik, hiszen a sürgős és fontos
információkat körlevelekben és e-mailben juttatjuk el az
érintettekhez. így történt ez decemberben is, mert ekkor
már nem volt alkalmunk a személyes találkozásra. Ekkor
a következő lehetőségekre, információkra hívtuk fel a
kollégák figyelmét:
Az MSZA Kuratóriuma pályázatot hirdetett kulturális
célú civil szervezetek támogatására.
A NKÖM pályázatot hirdetett 2005-ben megvalósuló
programokra, József Attila születésének 100. évfordulója
tiszteletére.
2005 — A Vers Éve — József Attila Centenárium: a
Magyar Versmondók Egyesülete és a NKÖM Nemzeti
Évfordulók Titkársága közösen hirdette meg ezt a
programsorozatot. Ezzel kapcsolatban aktuális honlapokat
és műsor- összeállításokat ajánlottunk.
Értesítettük az érintett városi könyvtárakat az NKA
Könyvtári Szakmai Kollégiumához benyújtott Könyvtári
dokumentumok újrakötése című nyertes pályázatunkról. 7
városi könyvtár számára tudjuk így biztosítani 116 db
könyv vagy 58 db folyóirat bekötését.
Tanulmányozásra ajánlottuk a 23/2004. (XI.20.) NKÖM
rendeletet a könyvtárak és közművelődési intézmények
2004. évi többlettámogatásáról és annak felhasználásáról,
illetve a közbeszerzéssel kapcsolatos aktualitásokat.
Kértük kollégáink segítő együttműködését a 2004. évről
szóló statisztikai jelentőlap határidőre való
beérkezéséhez.
2005. január 26-án a 2004. évi statisztikai adataik:
továbbításával kapcsolatos tanácsadásra vártuk a megye
könyvtárosait. Már második alkalommal rendeztük meg
az internetes statisztikai jelentéssel foglalkozó szakmai
napunkat. Az elmúlt évben az ISTAR programot
ismerhették meg - és alkalmazhatták - az intemeteléréssel
rendelkező könyvtárak munkatársai. Ebben az évben
pedig azok a kollégák kaphattak segítséget, akik még
tavaly nem ilyen módon jelentettek, illetve azok, akik
még bizonytalanok voltak a program használatában.
Számukra azt is biztosítottuk, hogy a megyei könyvtár
számítógépein adhassák le jelentésüket. Ezeken a
napokon módunk van a statisztikai adatok egyeztetésére,
ellenőrzésére, a felmerülő kérdések tisztázására. Ezt a
lehetőséget a jövőben is szeretnénk biztosítani kollégáink
számára.
2005. március 21-én került sor a következő kiadós
beszélgetésre. Az előadás első részében fő téma volt a
statisztika. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa a

„Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat tükrében"
című tanulmányát ismertette. A tanulmányban néhány
ellátórendszer adatait hasonlította össze, s ez alapján
valós képet kaphattunk a kistelepülések ellátásának
gyakorlatáról a megyékben. A szolnoki megyei könyvtár
által működtetett ellátórendszer több megvilágításban is
az élen jár ebben az összehasonlításban, derült ki az
előadó részletes ismertetőjéből. Somogyi József, a
Könyvtári Intézet munkatársa a „Mérés, adat, statisztika"
című kiadványát mutatta be, majd megtudhattuk, milyen
változás várható a következő években a könyvtári
statisztikai mérés területén. Illés Julianna, a megyei
könyvtár területi szolgálatának vezetője a megye 2004-es
könyvtári statisztikai adatait értékelte, kitérve az
ellátórendszer statisztikai adatainak ismertetésére is. Jó
eredményeket tudhatunk magunkénak, hiszen a 102
adatszolgáltató könyvtár közül 55 interneten küldte
jelentését az ISTAR programmal. A rendezvény második
része az év aktualitásával foglalkozott: a Nagy Könyv
projekt megbeszélésével. Zárásként Bertalanná Kovács
Piroska a Regionális Fejlesztési Holding Rt-vei való
könyvtári együttműködés jelenlegi helyzetét ismertette.
Dr. Horváth Attiláné, a megyei könyvtár gyermek-
könyvtárának vezetője a Verne Gyula irodalmi vetélkedőt
mutatta be az érdeklődőknek. Dankóné Szabó Edittől
EIP- információkat hallhattunk.
2005. május 10-én rendeztük következő szakmai
napunkat a megyei könyvtárban. E nap egyik fő része a
Nagy Könyv projekt meghívásos pályázatának
eredményhirdetése, technikai megbeszélése volt.
Folytatásként Siposné Nagy Julianna előadását hallhattuk
„Szomszédolás" címmel. A tószegi könyvtár által - 2005.
március 31-én és április l-jén - megrendezett kétnapos
konferencia összefoglalása hangzott el. A konferencián 3
megye (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-
Nagykun-Szolnok) községi könyvtárainak helyzetét
ismerhettük meg. Az esemény részletes leírása a
szaksajtóban is megjelent. Ezek után Gulyás Erzsébetnek,
a jászberényi Városi Könyvtár igazgatóhelyettesének
Könyvtár és Európai Uniós Sarok című előadása hangzott
el. Képet kaphattunk arról, hogy mit jelent szakmánknak
az elmúlt év - egy éve az EU-ban. A következő előadó
Peszeki Imréné, a kenderesi Városi Könyvtár vezetője
volt. Kenderes fiatal város, hiszen 2004. augusztus 20-án
kapott városi rangot. Arról hallhattunk, milyen
változásokat jelentett ez a könyvtár működésében, a
könyvtárosok munkájában. Befejezésül Egyedfi Gizella -
a jászberényi Városi Könyvtár gyermekrészlegének
vezetője - Könyvtári órák - Órák a könyvtárban című
előadása hangzott el. A gyermekkönyvtár munkáját
bemutatva, az itt folyó csoportos foglalkozások
szervezéséről, előkészületeiről, típusairól, a munkát segítő
könyvekről hallhattunk hasznos információkat.
Május 26-27-én kétnapos szakmai konferenciát rendezett
az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a
Megyei Könyvtár, az NKA és a NKÖM támogatásával,
amely a Tiszaligetben zajlott. Az első nap délelőttjén a
következő előadások hangzottak el:
A könyvtári marketing (Vidra Szabó Ferenc, Könyvtári
Intézet).
Marketingvizsgálat, kutatási beszámoló (Péterfi Rita,
Könyvtári Intézet).
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Könyvtári marketing a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban (Takáts Béla, igazgató helyettes).
A program folytatásaként egy jó hangulatú, hasznos
tapasztalatokat nyújtó tréningen vettek részt a jelenlévők.
Ennek témája a fenntartóval való küzdelem volt, illetve
különböző érdekérvényesítő technikákat ismerhettünk
meg. Szerepet kapott még a konfliktusok kezelése:
munkatársak között, könyvtáros és olvasó között.
2005. június 2-án került sor a 76. Ünnepi Könyvhét
megyei megnyitójára Jászapáti városának könyvtárában.
A programot Szabó Lajos, a város polgármestere és
Bertalanné Kovács Piroska, a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A délelőtt folyamán
került sor a Szakemberek, akik az ablakot kitárják című
szakmai programra. Ennek keretében a következő
előadások hangzottak el:
Könyvtárak a holnapért: az olvasás és a
könyvtárhasználat időszerű kérdései - előadó dr. Bartos
Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetője.
A könyvtári fejlesztések irányai Európában és
alkalmazásuk a magyar könyvtárügyben - előadó dr.
Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazgatója.
Korszerű technika a könyvtárakban: a Jászapáti Városi
Könyvtár 2004-ben elnyert új technikai eszközei és
alkalmazásuk a gyakorlatban.- előadó Friczné Urbán
Magdolna, a könyvtár igazgatója.
A megnyitó délutánján sokszínű kulturális programon
vehetett részt a hallgatóság. Elsőként Kóródi Anikó
operaénekesnő műsorát hallhattuk, majd József Attila és a
nők címmel Nemcsák Károly és Tóth Enikő irodalmi
műsora következett. Befejezésül a Jászapátiak Baráti
Egyesületének könyvkiadói tevékenységéről Lóczi
Miklós, az egyesület elnöke beszélt. A Jászapáti
képekben című könyvet dr. Suba Györgyné mutatta be.
Utolsó szakmai napunkra 2005. június 6-án került sor a
megyei könyvtárban. E nap témaválasztására is jellemző,
hogy a kollégákat foglalkoztató aktuális kérdések
megválaszolását hivatott segítem a meghívott előadókkal,
a választott témákkal. Elsőként Szabó Jánosné, a
Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatója beszélt az intézményben folyó felújítási
munkálatokról, az átépítés jelenlegi állapotáról.
Megtudtuk, hogy a könyvtár kivételes lehetőséghez jutott:
címzetes állami támogatással, illetve városi segítséggel
tud a régi épületből egy felújított, korszerű épületet
„varázsolni". Következő előadónk Soós Ágnes, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság vezetője
volt. A szakmát foglalkoztató kérdésről tartott előadást:
Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzésének
rendszere, különös tekintettel a FEUVE-ra címmel. Az
előadás végén konzultációra is volt lehetőség, ahol
kollégáink konkrét kérdéseikre kaphattak választ. A
program zárásaként Bertalanné Kovács Piroska, a megyei
könyvtár igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos aktuális
tudnivalókról.
A megyei kollégák szakmai munkájának támogatását
természetesen a pályázat lejárta után, a jövőben is
szeretnénk folytatni. Újabb pályázati lehetőségeket
kihasználva próbáljuk az anyagi lehetőségeket
megteremteni erre a célra. Ezen kívül a megyei könyvtár
saját erőből is igyekszik támogatni a jól bevált gyakorla-

tot, hiszen a fent leírtakból is kitűnik, hogy a pályázati
támogatással megrendezett Kiadós beszélgetés című
szakmai rendezvényeink sikeresek voltak. A siker oka
valószínűleg az, hogy ezeken a szakmai napokon
igyekeztünk a kollégákat érintő aktuális szakmai
kérdésekkel, problémákkal foglalkozni. A legtöbb esetben
az előadások, illetve az azt követő beszélgetések
alkalmával a felmerülő kérdésekre kimerítő vagy
iránymutató választ kaptak a jelenlévők. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
honlapján iwww.vfink.hu — Aktuális - Programok,
eseménynaptár) időrendben tudósítunk a szakmai
napokról és azok anyagáról. így segítve azon kollégáink
munkáját, akik akadályoztatva voltak és nem tudtak részt
venni az előadások valamelyikén, valamint
emlékeztetőnek, vázlatnak a későbbi szakmai munkához.
A területi szolgálat kollektívája köszöni a megyében
dolgozó könyvtáros kollégák aktív közreműködését,
részvételét, munkánk iránt tanúsított igényét. Bízunk
abban, hogy a továbbiakban is konstruktív
együttműködéssel tudjuk megyénkben a könyvtáros
szakma színvonalát emelni, a használók érdekeit
képviselni.

Némethné Matastik Magdolna
VFMK, területi szolgálat munkatársa

A Jászok találkozója Jánoshidán

A jászok világtalálkozójának első megrendezésére 1995-
ben került sor Jászberényben, a redemptió 250.
évfordulóján. Azóta mindig más-más jász település volt
házigazdája ennek a jászok számára fontos
rendezvénynek. A világtalálkozó alkalmat ad arra, hogy a
jász identitású személyek, közösségek együtt ünnepeljék
a jászok közösségtudatát, hagyományait, bárhol éljenek is
e hazában, vagy elszármazottként a világban.
Ebben az évben rendhagyó módon Jánoshida község
vállalta és kapta meg a világtalálkozó megrendezésének
jogát, egy olyan község, amelyik csak a kiegyezés után
1876 óta része hivatalosan a Jászságnak. Bízunk benne,
hogy ennek az ősi településnek kulturális öröksége, az itt
élő emberek lelkisége gazdagítani fogja a jászok
közösségét. 2005. június 24-e emlékezetes dátum marad a
község történetében, ugyanis ekkor került sor a XI. Jász
Világtalálkozó ünnepélyes megnyitójára a községi
szabadidőparkban. Eszes Béla polgármester megnyitó
szavai után Járvás István országgyűlési képviselő és
Tokár István a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte az összesereglett jászokat. Az ünnepi
megnyitó keretében látványos műsorra és könyv-
bemutatókra került sor. Ünnepélyes keretek között került
beajánlásra Selmeczi László „A jászok eredete és
középkori műveltsége" című könyve, amelyet H. dr.
Bathó Edit múzeumigazgató ismertetett. A másik két
Jászságról szóló könyvet szerzőjük, dr. Kocsis Gyula és
dr. Nemes András mutatott be. A találkozók sorának
legnagyobb számú kiállítását, 13 kiállítást nyitott meg a
községi Faluházban a Jász Múzeum igazgatója: „10 év
képekben a jászok világtalálkozóiról és a Jászságról",
„Bartók Béla által Jánoshidán gyűjtött népdalok
kottáiból", „Iráni népművészeti tárgyakból", „Jász
népviseletről", „Múltunk, amire a jövőnk épül" fotókiállí-
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tásról, ,3erényi Műhely festőinek kiállításaiból", „Szedő
László festményeiből", „Úttörő Vadásztársaság
gyűjteményeiből", „A Dósai Alkotótábor festményeiből",
„Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör munkáiból",
„Helyi alkotók munkáiból", „Jász Színfolt Foltvarró Klub
kézimunkáiból", „Hidai Szemmel" c. fotópályázat
anyagából. A megnyitót követően került átadásra a megye
egyik legkorszerűbb sportöltözője. Az átadást a jászok-
kunok polgármestereinek labdarúgó találkozója követte.
A péntek este a Magne Cum Laude és a Lord együttes
könnyűzenei koncertjével ért véget. Június 25-én
szombaton a rendezvények sorában elsőként Varga Gábor
szobrászművész alkotásának - a Fő út mentén felállított
díszkút - átadására került sor. A redemptiós ünnepség a
római katolikus templomban folytatódott, ahol kezdetét
vette a jászok főpapi szentmiséje. E jeles alkalomra igen
nagy számú vendégsereg érkezett a Jászság minden
településéről, akik gyönyörű viseleteikben igazi
látványosságot mutattak. Mise után a több ezres közönség
hintókon és gyalogosan vonult végig a község Fő utcáján
a rendezvény színhelyére. A látványos és színpompás
díszünnepség a jászok legendás kürtjének hangjával,
valamint Eszes Béla polgármester köszöntő szavaival
vette kezdetét. Megtisztelte jelenlétével a jászok
ünnepségét dr. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, dr.
Boros Péter, volt miniszterelnök, dr. Csányi Sándor, az
OTP Bank Rt vezérigazgatója, dr. Szekeres Imre,
országgyűlési képviselő, és munkatársával képviseltette
magát az Iráni Nagykövetség. Köszöntőjükben
valamennyien fontosnak tartották a hagyományok
ápolását, hiszen erre az értékre az európai közösségekben
is nagy szükség van. A rendezvény keretében a
Jászságért" Díjat Tálas Emő operaénekesnek a Svéd
Királyi Opera magánénekesének adta át dr. Dobos László,
a Jászok Egyesületének ügyvivője. Ezek után került sor a
találkozó látványos eseményére: a jászkapitány
beiktatásának ceremóniájára. A kapitány személyét
mindig a világtalálkozót szervező település
önkormányzata választja, s annak döntését a Jász
Önkormányzatok Szövetsége is jóváhagyja. Az újkori
jászkapitányt egy esztendőre választják, feladata inkább
protokolláris jellegű, de személye önmagában a jászok
összetartozását szimbolizálja. Az ünnepélyes beiktatásra
felsorakozott a Jász Lovasbandérium és a
Huszárbandérium, felsorakoztak a színpadra a korábbi
években megválasztott jászkapitányok és a csodálatos
jász viseletbe öltözött asszonyok. Elsőként Gubicz István
leköszönő jászkapitány tartotta meg beszámolóját, majd
az újonnan jelölt kapitány, Zámbori János eskütétele
következett a kapitányok tanácsa előtt. A Jász Múzeum
igazgató asszonya átadta a tisztséghez járó kapitányi
jelképeket: a nyakravalót, a zsinóros mentét, a süveget, a
kapitányi pecsétet, a tanúsítványt és a jászkürt másolatát.
A kapitány a kürt öblébe töltött borral köszöntötte a
vendégsereget és ivott minden jász egészségére. A
szokások szerint az új kapitány lovat rendelt és az
egyesített bandérium élén ellovagolt a rendezvény
helyszínéről, s ezzel a találkozó hivatalos része be is
fejeződött. A délután a művészeti csoportoké, a vidám
szórakozásé volt. A rekkenő hőség sem tudta elvenni az
ünneplők kedvét. Felvonultak a motorosok,
bemutatkoztak a Pioneer huszárok, az esti órákban pedig

Kökény Róbert és Varga Antal amatőr fellépők műsorát
láthatta az érdeklődő közönség. Több ezer ember
fergeteges tapssal szórakozott Hevesi Tamás és barátai
koncertjén. Csodálatos és felejthetetlen élményt nyújtott
valamennyi ide látogatónak az éjszakai tűzijáték. Több
mint negyedórán keresztül szinte fényárban úszott az
egész település, látványa elkápráztatta a nézőket.
Mindannyiunk szívét megdobogtatta a Kormorán együttes
jánoshidai himnuszának ősbemutatója. Koltay Gergely
„Ez a hely a tiéd" c. szerzeménye nagy meglepetés és
élmény volt a találkozó résztvevőinek. Az Experience
együttes hajnalig tartó koncertjével, majd vasárnap a
magyar válogatott labdarúgó mérkőzésével ért véget a
gazdag rendezvénysorozat. Felemelő érzés volt részese és
szervezője lenni ennek a nagyszerű ünnepségnek. Jó volt
látni együtt ennyi sok ünneplő és megelégedett embert.
Bízunk benne, hogy ez az összefogás, a hagyományok
őrzése jó példaként szolgál majd az utókor számára.

Zámbori Jánosné
intézményvezető, Jánoshida

Megtaláltuk Jászberény kedvenc regényét

Olvasóink nagy része már csak céltudatosan az előírt
„szakirodalmat" olvassa. Az olvasás, a regény olvasása,
az olvasás élményéért olvasás egyre inkább a háttérbe
szorul. Ezért is örültünk és jelentkeztünk „ A Nagy
Könyv" programba. Még mielőtt az országos szavazás
elkezdődött volna, városunkban egy önálló akciót
indítottunk. Ezt először a helyi Jászkürt újságban
hirdettük meg. Kíváncsiak voltunk, mi lesz városunk
kedvenc regénye. Tíz regényből álló listával lehetett részt
venni ebben a szavazásban, amelyet reklámoztunk a helyi
médiában, szórólapokon, plakátokon. A szavazásban részt
vevők közül egy szerencsés nyertest jutalmaztunk.
10.000,- Ft értékű könyvcsomagot vehetett át ünnepélyes
keretek között, a helyi kábeltévé jelenlétében. Érdekesen
alakult a szavazás Jászberény kedvelt regényére. A
magyar szerzők közül Gárdonyi Géza, Egri csillagok
című műve nyert. A külföldiek közül Rowling Harry
Pottere lett a kiválasztott (nem vettük külön az egyes
köteteket). Nagy örömünkre szolgált Jókai Mór
regényeinek szeretete. Sokkal többen szavaztak rájuk (67-
en), mint az előző két szerzőre, csak a sok jó mű között
megoszlottak a szavazatok. A kőszívű ember fiai 21, Az
arany ember 17, Egy magyar nábob 8 szavazatot kapott.
A második Gárdonyi Géza 41 szavazattal, amiből a
vezető az Egri csillagok lett, de kapott szavazatot A
láthatatlan ember (8), Isten rabjai (7), Ábel és Eszter (1)
című mű is. A harmadik Fekete István lett 31 szavazattal.
Regényei közül a Tüskevár 12 szavazatot kapott. A ma
élő magyar szerzők között Szabó Magda 26, Kertész Imre
Sorstalansága 18 szavazattal előkelő helyet foglalt el.
Móricz Zsigmond (26), Mikszáth Kálmán (21), Rejtő
Jenő (17) szavazatos jelenléte a klasszikusok iránti
vonzalmat mutatta.
A külföldi regények és szerzők között előkelő helyet ért
el Róbert Merle 25, Dosztojevszkij 14 (Bűn és bűnhődés
11), Tolkien 13 (A gyűrűk ura 11), Garcia Marquez 13 és
Alexandre Dumas 13 (Monté Cristo grófja 8) szavazattal.
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A helyi szavazás befejeződött, de kértünk mindenkit,
hogy szavazzon a most már folyamatban lévő „A Nagy
Könyv" országos akcióban kedvenc regényére, s kísérje
figyelemmel a további eseményeket. Több alkalommal
készült beszélgetés jászberényi lakosokkal általában a
regényekről, az olvasásról, az országos programról. Ezek
olvashatók voltak a napilapokban, hallhatók voltak a
különböző rádióadásokban is. Mindenesetre, a több
évtizede dolgozó könyvtárosoknak újra élmény
könyvekről, szépirodalomról, olvasásról beszélni,
megosztani gondolatainkat másokkal.

Maga Ágnes
Könyvtáros, a program felelőse,

Városi Könyvtár és Információs Központ, Jászberény

Ünnepi könyvhét 2005-ben Mezőtúron

Az idei 76. Ünnepi Könyvhét alkalmából Hogyan halt
meg József Attila? címmel dr. Garamvölgyi László az
ORFK kommunikációs igazgatója tartott nagysikerű
előadást a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi
Házban. A nagyszámú érdeklődő irodalombarát
meggyőző és hiteles magyarázatot kaphatott arra a rég
vitatott témára, hogy a költő nem öngyilkosság, hanem
baleset áldozata lett. „Régi adósságomat törleszteni ezzel
a kötettel. Most már az irodalomtörténeten a sor", - írja a
szerző, kinek nemrég látott napvilágot könyvének
második, javított kiadása, melyet az ünnepi könyvhétre
megjelent könyvek mellett helyben megvásárolhattak az
érdeklődők.

Papp Erika
Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház, Mezőtúr

Konferencia Debrecenben

Az Újkerti Nevelési Oktatási Központ és a Debreceni
Városi Könyvtár Újkerti Könyvtára juttatta el a felhívását
a megyei könyvtárhoz. 2005-ben ünneplik könyvtáruk
fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból
országos szakmai napot szerveznek ámk-ban, nevelési
központokban és többfunkciós könyvtárakban dolgozó
könyvtáros kollégák részére 2005. november 3-án.
Témájuk: A többfunkciós könyvtárak múltja és jövője
Magyarországon. Programjuk a következő:
2005. november 3. csütörtök 10-13 óra:
„25 éves az Újkerti Könyvtár" fotókiállítás megnyitása;
Naprendszerben a Nap?" - visszaemlékezés, és az
Újkerti Könyvtár 25 éves szakmai munkájának elemzése;
A többfunkciós könyvtárakban dolgozó könyvtáros
kollégák korreferátumai;
13-14 óra: ebédszünet
14-16 óra:
„Többfunkciós könyvtárak múltja és jövője
Magyarországon", - szakmai konferencia országos
szakmai szervezeteink munkatársainak előadásával.
18-20 óra:
„Zenés műsoros est" - olvasóik közreműködésével;
„Törzsolvasók jutalmazása"; baráti találkozó; késő esti
séta Debrecenben.
2005. november 4. péntek: „Városnézés Debrecenben"
(Debreceni Egyetem, Református Kollégium,
Nagytemplom, Déri Múzeum stb.)
Remélik, sokan szeremének véleményt nyilvánítani és

cserélni ebben a témában, fontosnak tartják a megszerzett
tapasztalatok megismerését a jövő kialakítása céljából.
Címük: Újkerti Könyvtár, 4032 Debrecen Jerikó út 17-19.
Telefonszámuk: (52) 535-550; fax: (52) 535-551
e-mail: ujkert@konyvtar.c3.hu
Kérik a kollégáktól, jelezzék a részvételi szándékukon
kívül azt is, a szakmai konferencián szeretnének-e, és
milyen időtartamban, milyen címmel korreferátumot
tartani.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

(szerk.)

Könyvtáros asszisztens képzés a megyei
könyvtárban

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár 2004/2005-ös tanévre könyvtáros asszisztens
tanfolyamot hirdetett meg és bonyolított le. Nyilvántartási
száma: 16-0170-04. A képzés a nemzeti kulturális
örökség miniszterének 11/2004. (IV. 14.) NKÖM
rendelete a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról
(...) 9/2002. (TV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról
szerint történt. FEOR száma: 3711; OKJ azonosítója
52842201. 13 hallgató részvételével folyt a képzés:
Domokos Antal Péter, Kiss Ágnes, Kocsis Lajos, Lóczi
Melinda, Lóczi Miklósné, Markó Mária, Molnámé Fekete
Mária, Nagy Balázs, Nagyfejeő János, Rajna Tibor,
Séráné Domokos Györgyi, Szálai Árpád, Tóth Karolina.
A hallgatók tanárai és tantárgyai a következők voltak: dr.
Pető Hajnalka (formai és tartalmi feltárás), Dankóné
Szabó Edit (olvasószolgálat), Szécsi Annamária (doku-
mentumismeret), Máté Ágnes (állományszervezés, -
gyarapítás, -gondozás), Takáts Béla (könyvtártörténet),
Tóth Etelka (nem hagyományos dokumentumok,
ügyvitel), dr. Horváth Attiláné (olvasószolgálat, tájékoz-
tatás, gyermekkönyvtár), Bertalanné Kovács Piroska
(könyvtártan), Csáti Péterné (könyvtártan), Szűts Ferenc
(számítástechnika). A tanfolyam résztvevői folyamatosan
látogatták a tanórákat, ami meghaladta a 200 órát. A 30
napos gyakorlatnak a lehetőségét is biztosítottuk az
igénylőknek, itt Pilissy Erzsébet nyugdíjas kolléganőnk
volt segítségünkre. Kellemes hangulatú, családias légkör
alakult ki a képzés ideje alatt, a vizsgaidőszak pedig még
jobban összekovácsolta a megyéből érkező hallgatókat.
Bízom abban, hogy az itt kialakult személyes
kapcsolataikat a könyvtárügyben is hasznos együtt-
működéssel tudja kamatoztatni mindenki. A színvonalas
oktatás természetesen a hallgatóink szorgalmával
párosulva meghozta eredményét. A vizsgabizottság elnöki
teendőit dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet fő-
osztályvezetője látta el. A vizsgabizottság tagjai:
Bertalanné Kovács Piroska igazgató, Illés Julianna
osztályvezető volt, kérdezőtanárként dr. Pető Hajnalka
segítette munkánkat. A jegyzői teendőket Papp Gézáné
látta el. Minden vizsgázónk eredményesen teljesített. A
szakmai elmélet átlageredménye 4,15 volt, a szakmai
gyakorlaté pedig 4,53. Köszönöm minden résztvevő
segítőkész együttműködését. Gratulálok ezekhez a szép
eredményekhez, és a további szakmai munkájához
mindenkinek sok sikert, erőt, egészséget kívánok.

Illés Julianna
tanfolyamvezető
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Ez az előadás 2005. június 6-án a Szakmai napon
hangzott el, diavetítéssel színesítve. A képek
megtalálhatók könyvtárunk honlapján,
www. c3. hu/~libjbereny/epiteskep. htm címen.

Felújítási munkálatok
a jászberényi Városi Könyvtár és

Információs Központban
Tisztelettel köszöntök minden kedves kollégát, aki szánt
rá időt, hogy meghallgassa azokat a sok gonddal, de annál
nagyobb örömmel járó feladatokat, amelynek részesei
jelenleg a jászberényi Városi Könyvtar dolgozói.
Terveim szerint szeretnék bemutatni néhány képet az
épület korábbi állapotáról, a látványtervből, valamint az
építkezés jelenlegi állapotáról. Közben elmondom a saját
benyomásaimat, amelyek ezzel a feladattal kapcsolatban
értek az elmúlt évek során.
Előzmények
Könyvtárunk épülete Jászberény egyik legjobban
frekventált helyén található, a város központjában. A
történetem a 19. sz. végén kezdődik. 1890. októberében
fejeződött be városunkban a zsidótemplom építése.
Látható a képen, hogy egy szép, tekintélyes épület, a
város egyik meghatározó épülete volt abban a korban.
1967-ben megszűnt a zsidó hitközség Jászberényben,
ezután az épület átkerült a város tulajdonába. Ezzel egy
időben indult egy kezdeményezés egy új könyvtárépület
létrehozására. (Az addigi szűk kereteket teljesen
kinőtték.) Az akkori könyvtárigazgatónak, Móra
Sándornak ebben jelentős szerepe volt. Az új könyvtár
helyét a zsinagóga helyére képzelték el az akkori
tervezők. A történet sok szálon futott, végül a tekintélyes
zsinagógából 1970-re lett egy kocka alakú, lapos tetős
„valami", ami abban a korban teljesen modemnek
mondott, tágas, minden igényt kielégítő helyet adott a
városi könyvtárnak. Ez adott otthont és teret
működésünknek egészen ez év jan. 20-ig. A képeken
látható az óriási különbség, nem kell hozzá kommentár. A
lapos tetős épületek sajnos nagyon sok gondot okoznak az
üzemeltetőnek. Akármilyen jól meg van „csinálva"
műszakilag, egy idő után beázik, romlik az esővíz
elvezető rendszere is. Ezt különösen nagy esőzések idején
sokféle formában megtapasztaltuk. Az eseti javítások nem
mindig vezettek eredményre. 1998. novemberében
kezdődött tulajdonképpen az a történet, aminek
eredménye remélhetőleg egy színvonalas, korszerű épület
lesz. A felújítás első tervei 1999-ben készültek. 2000
januárjában már a lakosságnak is be lett mutatva,
mindenfajta médialehetőséget kihasználva. Nagyon sokan
nagyon jó véleménnyel voltak róla. Volt olyan olvasónk,
aki azt hitte, már napokon belül zár a könyvtár s kezdődik
az építkezés. No, hát ez nem ment olyan gyorsan! 2000-
ben indult a város önkormányzata először címzett
támogatásért a kormány pályázatán. Ez nem sikerült A
következő próbálkozás 2003 tavaszán történt, amely már
eredményes volt. 2003 szeptemberében igen örömteli
napjaink voltak. Akkor olvastuk a támogatás tényét
először az Önkormányzati Közlönyben. Itt egy pár
mondatban szeretnék visszatérni a tervek készítéséhez.
Az épület rekonstrukciójának gondolatával magam men-
tem a polgármesterhez, frissen kinevezett igazgatóként.

Ugyanis, ha nem alakítjuk át magas tetős épületté a
„kockát", tönkrementek volna a falak. Ez volt a
legfontosabb indok a változtatásra. Jó gazda módján
próbáltam kezelni ezt a feladatot. Első „látásra" ezt a
gondolatot támogatta a polgármester úr, sőt felajánlotta,
hogy közvetít a főépítész felé. Mint az lenni szokott
velem, hittem is, nem is, de már akkor megcsapott annak
a szele, hogy részese lehetek egy nem mindennapi
munkának, melynek során városunk egy szép épülettel
lesz gazdagabb. Csodák csodája, maga a főépítész lépett
hamarább, mint gondoltam. Ezzel kezdetét vette egy
különleges munka. Készültek a tervek. 1999. év végére
megvalósult egy közös elképzelés. Közben
megismerkedtem az önkormányzat néhány bizottságával.
Ugyanis a tervkészítéshez pénz kellett, sőt legelőször
harcolni kellett azért, hogy készüljön egy terv, amivel
később pályázni lehet. Az önkormányzat különböző
bizottságaival is tárgyalni kellett, hogy induljon a testület
a címzett támogatásért, egyáltalán az indulásért is meg
kellett a magam harcát vívni. Meggyőzni a képviselőket
személy szerint, egyenként. A végső döntésnél egy
szavazaton múlt, hogy pozitív döntés született az
induláshoz. Bár akkor azt mondták, úgysem nyerünk! S
mit ad Isten, nyertünk!
Jelen
Nagy örömmel készültem, készültünk a kollégákkal erre a
nem mindennapi munkára. Az épületből teljesen ki kellett
költözni. Ennek megszervezése sem volt egyszerű.
Örömmel mondhatom, hogy egy emberként állt a
kollektíva ehhez a munkához. A december hónap teljesen
ennek jegyében telt. Közben a közbeszerzési eljárás is
zajlott. Van egy lebonyolító cégünk, amely összefogja,
irányítja, ellenőrzi előbb a közbeszerzést, majd a
kivitelezési munkálatokat. Sok vállalkozó jelentkezett az
építés lebonyolítására. A versenyt végül egy budapesti
cég nyerte. Ez év januárjában adtuk át a terepet, s azóta
nagyon sok változás történt. Az építési munkálatok
először bontással kezdődtek, majd amikor látványosra
fordult az építés menete, a lakosság kedvező véleménye is
kialakult. Korábban sajnos nem fogadta mindenki jó
szívvel a felújítást.
Végül
Néhány adat az építkezéssel kapcsolatban:
A terv készítése során napirenden tartottuk a kapcsolatot a
tervezővel és munkatársaival. 2 alkalommal pályázott az
önkormányzat címzett támogatásért. Mindkét esetben
előzőleg tárgyalta a Kulturális biz., Városfejlesztési biz.
Pénzügyi biz. + a képviselőtestület. Minden egyes ülés
előtt a biz. tagjaival személyesen tárgyaltam az ügy
érdekében, ez 2x15 főt jelent. Ezután a jászsági
országgyűlési képviselők kerültek sorra, szám szerint 4
fö. A közbeszerzés során a bizottság tagjaként kb.10
alkalommal tárgyaltunk. A kivitelezés megkezdése óta
pedig minden héten csütörtökön részt veszek a
kooperációs tárgyaláson, ami helyszíni szemlével együtt
az építkezés területén zajlik. Tervező: Sáros László Ybl-
díjas építészmérnök, városunk szülötte, harmadéves
egyetemista volt, mikor a zsinagógát lebontották. Ezért
nagy odafigyeléssel, némi nosztalgiával készítette a
terveket. Jelenleg is aktív, alkotó résztvevője a
felújításnak. Kivitelező: Royal Bau Rt., Bp. Lebonyolító
cég: ÉPINBER Kft., Kecskemét.



8 KAPTÁR 2005. 2-3.

Végiggondolva az elmúlt évek eseményeit, csak annyit
tudok mondani, hogy nagyon nagy munkában vagyunk,
felelősségteljes, de életem nagy élménye. Rengeteget
tanultam már eddig is belőle, sok emberrel
megismerkedtem, akiknek szintén élmény egy ilyen
épület létrehozása. A szívem csücske az épülő könyvtár.
Az összes problémájával együtt szeretem csinálni, amit
most kell csinálnom. Kívánom, hogy legyen benne része
minden könyvtárigazgatónak, akinek ilyen tervei vannak.
Lokálpatriótaként úgy gondolom, hogy egy szép, korszerű
épülettel lesz gazdagabb Jászberény.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Szabó Jánosné
igazgató, Jászberény

Jászberényi Városi Könyvtár és Információs
Központ - Európai Uniós sarok

A Magyar Köztársaság Külügyminisztérium EU
Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
2001 szeptemberében pályázatot hirdetett közkönyvtárak
számára, Magyarország Európai Uniós csatlakozását
előkészítő közvélemény-felkészítési program keretében a
témával kapcsolatos különgyűjtemény kialakítására. Az
első 30 nyertes könyvtár között voltunk. 2001. december
19-én sajtótájékoztató keretében városunk polgármestere
adta át az olvasóknak az Európai Uniós Sarkot. A
különgyűjtemény az olvasóteremben került elhelyezésre,
kezdetben kb. 30-35 könyvet tartalmazott. A
kölcsönzőből is kiválogattuk a témával foglalkozó
dokumentumokat, és az első vásárlási listával együtt az
akkori honlapunkra is feltettük. 2002-től minden évben a
minisztérium meghívásos pályázatán továbbra is részt
veszünk, folyamatosan bővítjük az állományunkat
Jelenleg 240 db könyv, videó, CD-ROM található a
gyűjteményünkben, valamint 4 féle folyóirat: Európai
Szemle; Falu, Város, Régió; Régió Magyarország; Uniós
Értesítő. A felnőtt részleg kölcsönzőjében külön polcokon
találhatók a kölcsönözhető kiadványok, valamint a
gyermekrészlegben is létrehoztuk az EU-s polcot. 2003-
ban a porteleki fiókkönyvtárba is elhelyeztünk néhány
alapvető müvet Szolgáltatásaink: (A szolgáltatásainkról
egy tájékoztatót meg is jelentettünk.)
Tájékoztatás a különböző dokumentumokról: könyv,
videó, folyóirat illetve az internetről a különböző
adatbázisokból;
Könyvek kölcsönzése, más könyvtárak állományából is
könyvtárközi kölcsönzéssel;
Dolgozatok, diplomamunkák elkészítésének segítése;
Vetélkedők, rendhagyó órák szervezése diákok részére;
Bibliográfiák, ajánlójegyzékek készítése;
Fórumok, előadások, kiállítások szervezése, valamint
kiállításokon való részvétel;
Gyűjtemény bemutatása csoportoknak: diákoknak,
nyugdíjasoknak stb.
Együttműködés az országos könyvtári hálózat
könyvtáraival: közös rendezvény a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei EEP-pel; a helyi általános és
középiskolásokkal; a közkönyvtári programban
bekapcsolódó jászapáti és jászfelsőszentgyörgyi
könyvtárral. A rendezvényekről a helyi sajtóban cikkek
megjelentetése, a helyi kábeltelevízióban tudósítás.

2002-től folyamatosan minden évben több rendezvényt
tartottunk, országosan ismert szakemberek
közreműködésével. „Amit tudnunk kell!" sorozat
keretében (2002-ben) három, 2003-ban, pedig hat
előadást az „Engem is érint" című sorozatban.
2004. november 17-én konferenciát tartottunk - „Szakmai
nap" a jászsági települések könyvtárosai számára -
„Kistérségi könyvtárak szerepe az Európai Uniós
tájékoztatásban" címmel. A vendégeket városunk
polgármestere köszöntötte. Előadóink voltak: dr. Jerney
Zoltán, JNSZ Megyei Közgyűlés Európai Integrációs és
Regionális Bizottság elnöke; Bertalanné Kovács Piroska,
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója; Dányi
Olga, Jászsági Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
térségmenedzsere; Czákné Szomor Ildikó, az
Országgyűlési Könyvtár EU letéti gyűjteményének
munkatársa. A jászapáti, a jászfelsőszentgyörgyi és a
jászberényi könyvtárak munkatársai bemutatták a
gyűjteményeiket. A jól sikerült rendezvényen 32-en
vettek részt.
2003. július 31. - augusztus 3.: részt vettünk a JÁSZ
EXPO-n, a Gazdasági Minisztérium standján európai
uniós információs szolgáltatást végeztünk az expo teljes
ideje alatt. A standot sok érdeklődő kereste fel, a
különböző kiadványoknak nagy sikere volt. Erre az
alkalomra készítettük el „Az Európai Információs
Gyűjtemény bibliográfiáját", mely könyvtárunk
állományát tartalmazza. 2004. februárjában a Szent István
Egyetem Jászberényi Főiskolai Karának IH. éves könyvár
és művelődésszervező szakos hallgatói - négyen -
Európai Uniós gyakorlaton vettek részt az intézményben.
Ezzel a főiskola is elismerte az uniós tájékoztató
munkánkat. A hetvenes évektől egyébként könyvtári
gyakorlat színtere az intézmény folyamatosan. Ennek
keretében - természetesen segítséggel - a hallgatók
elkészítették az uniós gyűjtemény bibliográfiájának
bővítését. 2003. őszén 13-14 éves jászberényi tanulóknak
kétfordulós írásos vetélkedőt szerveztünk, „UNI
SÜNIVEL AZ EURÓPAI U(NIÓBA(N)" címmel,
amelyre 52 csoport jelentkezett — 156 tanuló - az első
forduló anyagát 49 csoport vitte el, végül negyvenhetén
fejezték be. 2004. tavaszán, pedig a jászsági kistérség hat
középiskolájának a 15-18 éves diákjainak hirdettünk
szintén kétfordulós írásos vetélkedőt, „Irány az Európai
Unió" címmel, amelyre 42 csapat jelentkezett 3-3 fővel.
Az első forduló válaszait 30 csapat küldte vissza, 25-en
mind a két forduló kérdéseit megfejtették. (A vetélkedő
lebonyolításában a gyakorlaton lévő hallgatók is részt
vettek.). Mindkét vetélkedő nagyon sikeres volt. Minden
évben az EURÓPA NAP alkalmából könyvkiállítást
rendeztünk. Az elmúlt évben az Európai Uniós
Vándorkiállítás anyagát a könyvtárban is bemutattuk.
Városunkban 2000-től működik az „Európai Klub",
amely előadásainak többségét intézményünkben tartotta,
2001-től 2003-ig. A civilszervezet vendégei is országosan
ismert szakemberek, újságírók, írók voltak. A gyűjtemény
felelőse a minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Hivatal
által szervezett továbbképzéseken, valamint 2003-ban
brüsszeli tanulmányúton vett részt. 2005. márciusától egy
külön telefon áll az olvasók rendelkezésére, ahonnan az
EU-vonalat ingyen hívhatják. Minden hétköznap 8-18
óráig nyújt információt az Európai Unióról.
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A különgyüjteményünket hetente közel száz érdeklődő
keresi fel, elsősorban középiskolai és felsőoktatásban
tanuló diákok. AZ EU forródrótot is használják már a
könyvtárhasználók. 2005-ben elkészült az intézmény új
honlapja: www.c3.hu/~libjbereny/index.hrm, ahol az
európai uniós tevékenységünkről is lehet tájékozódni.
Tevékenységünk során nagyon jó kapcsolatot építettünk
ki a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban működő EIP-
pel, a Magyar Köztársaság Külügyminisztérium EU
Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztályának munkatársaival, (a főosztály a tavalyi
évben átkerült a Miniszterelnöki Hivatalhoz), a
közkönyvtári programban résztvevő könyvtárak
munkatársaival. Az interneten működő levelezőlista
segítségével szinte napi kapcsolatban vagyunk a
könyvtárosokkal. A mindennapi munkánkat nagyban
segíti ez a lehetőség. (A levelezési lehetőség 2004-től
működik.) 2004-ben a Regionális Fejlesztési Holding Rt-
vel vettük fel a kapcsolatot, a tájékoztatási munkánkat
különböző kiadványokkal támogatták. 2001-ben
kezdődött, de az utóbbi években fejlődött komoly
gyűjteménnyé intézményünkben az Európai Uniós
Információs Sarok. Kölcsönözhető és helyben
használható dokumentumaink is hozzájárultak a téma
iránt érdeklődők tájékoztatásához. A könyvekből,
folyóiratokból, videofilmekből, és egyéb nyomtatott
anyagból álló készlet hasznos ismereteket nyújtott a
többségében diákoknak, továbbképzéseken részt
vevőknek és természetesen az átlagpolgároknak.

Gulyás Erzsébet
igazgatóhelyettes, Jászberény

József Attila emlékév - ahogyan mi
emlékeztünk

József Attila századik születésnapjának alkalmából
országszerte sok megemlékezés folyt, hangzott el.
Mezőtúr sem kivétel ez alól, könyvtárosaink és a
Közösségi Ház gondoskodott a méltó megemlékezésről,
és azok lebonyolításáról. Neves színészektől hallottunk
verseket, József Attila és a nők" című összeállításukban,
dr. Garamvölgyi László pedig legújabb könyvét mutatta
be nekünk „Hogyan halt meg József Attila" címmel. Na
és persze a már hagyománnyá váló olvasópályázati
munkafüzet sem maradhatott el...
Tavasszal egy egész hónap a rendelkezésünkre állt, hogy
kitöltsük a füzetet, mely rendkívül komplex, de
ugyanakkor igen érdekes volt. Számunkra a legnagyobb
kihívást a megzenésített versek felkutatása, bogarászása
jelentette. Csapattársaimmal már a tavalyi Móricz
emlékévre elkészített munkafüzeten is dolgoztunk. Már
akkor tudtuk, hogy jövőre is lesz, és áshatjuk bele
magunkat valamelyik nagy költőnk életébe. Nagy
örömünkre bejutottunk a megyei döntőre és nagyon
izgultunk. Számunkra ugyanis nagy tétje volt a dolognak,
mert a Telekiben a hatosztályos gimnazistáknak a
nyolcadik év végén kisvizsgát kell tenni két választott
tantárgyból. A magyar tanárunk azzal biztatott bennünket,
hogy ha benne leszünk az első hatban (és választott
humán tárgyunk az irodalom lesz), felmentést kapunk az
irodalom vizsga alól. így hát hajtottunk...

A döntő a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár Gyerek-
könyvtárában volt megrendezve. El is láttak minket
minden jóval. A tíz doboz pogácsából semmi sem maradt.
Nem is csoda, hatvan gyerek plusz a tanárok! Később
kicsit oldódtunk, és minden rendben lett, sikerült dobogós
helyezést elérnürűc... Jutalmunk, hogy május 3-án részt
vettünk egy budapesti kiránduláson, ahol ellátogattunk a
budapesti Szabó Ervin Könyvtárba. Rendkívül gazdag
gyűjteménye és csodálatos külleme teljesen elvarázsolt
minket. A Sárkányos Gyermekkönyvtár "dühöngőjét"
még ki is próbáltuk. Ez egy mélyedés volt tele szivacs-
kockákkal. A könyvtáros figyelmeztetett bennünket, hogy
óvodások részére van fenntartva, de mi mégis a lehető
legjobban éreztük magunkat benne! Ugyanebben az
épületben volt a Leonardo da Vinci kiállítás, melyet
szintén megnéztünk. Abban egyetértettünk, hogy ez volt a
kirándulás csúcspontja. Bámulatos, hogy miket akart
elérni és hogy mi mindent vitt véghez ez a tudós ember!
A búvárruha, vagy az ejtőernyő, a harckocsi és még
nagyon sok, korát több száz évvel meghaladó "alkotás"
modelljét vizsgálgattuk. Sajnos képeket nem készít-
hettünk, mivel a kiállított iratok, modellek nemzetközi
védelem alatt álltak. Ezek után még bejártuk a Nemzeti
Múzeum udvarát is, leültünk, hűsöltünk. Benéztünk a
Petőfi Irodalmi Múzeumba is. Rengeteg élménnyel, és új
ismerettel tértünk haza. Engem ugyan egy kissé
elszomorított a felismerés, hogy valószínűleg utoljára
vettünk részt ilyen pályázaton. Ezek felső tagozatos
általános iskolásoknak készülnek. Bár megkérdeztem,
hogy nem lehetne-e kilencedikesek számára is
"elérhetővé tenni" ezeket a versenyeket, de nem sok jóval
biztattak. Hiába, elszálltak az évek egyszer nekünk is meg
kellett öregednünk. Hát most úgy érzem megtörtént...
Június 22-én biciklitúráztunk egyet. Ahogy tavaly
Móricz-emlékgyaloglás néven sétáltunk ki a peresi
tájházig, úgy most Öcsödre kerekeztünk, ahol
megtekintettük József Attila egykori iskoláját, ottani
bizonyítványait, és egyéb tárgyait, valamint az öcsödi
helytörténeti kiállítást. Verssel-dallal, kis koszorú
elhelyezésével emlékeztünk a költőre. Mielőtt beértünk
volna Öcsödre, megnéztük a békésszentandrási vízlépcsőt
is. Nagyon érdekes és lebilincselő volt látni a természet
igazi erejét, a bődületes víztömeget. Öcsödről a gáton
mentünk vissza Békésszentandrásra, ahol a "Csücsök
csárdában" ebédeltünk meg. Szarvasnál a kompon jöttünk
át és onnan egyenesen haza. A "kiváló minőségű" útnak
köszönhetően testileg, lelkileg, és "bicikliileg" is teljesen
szétrázódtunk. Hatvanöt kilométert tettünk meg, a
kerekek öt óráig forogtak, átlagosan tizennégy km/h-val
száguldoztunk!! Tavaly harminc kilométert gyalogoltunk,
idén a dupláját tettük meg két keréken. Vajon jövőre mi
lesz az úticél? Úgy gondolom, nekünk gyerekeknek ennél
jobb megemlékezéseket nem is lehetett volna szervezni.
Ezúton is szeretném megköszönni gyerekszerető,
áldozatos munkájukat gyerekkönyvtárosainknak:
Némethiné Tornai Edit néninek, és Szűcsné Boldog
Marika néninek. Nekik sikerült az, ami sokaknak nem:
tartalmas, érdekfeszítő programokat és emlékezetes
élményeket szerezni a város gyermekeinek.
Köszönjük!

Polgár Péter
olvasó
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Kistelepülések könyvtári ellátása
ellátórendszer keretében

Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár 1997-ben ellátórendszert hozott létre a
kistelepülések könyvtári szolgáltatása színvonalának
emelésére. Az ellátórendszer 9 alapító taggal indult
100.000 Ft-os könyvállománnyal, melyhez pályázat útján
jutott. 2004-ben már 15 önkormányzat csatlakozott a
megyei könyvtár ellátórendszeréhez. Az általuk vállalt, s
befizetett állománygyarapítási összegből vásárolt, ill. a
megyei könyvtár által biztosított dokumentumokkal
összesen 4.962 db könyv, 3.645.692,- Ft értékben állt
rendelkezésére az ellátórendszernek, mellyel teljesíteni
tudta az együttműködési megállapodásban rögzített
feladatokat.
Az együttműködési megállapodás célja:
A rendszerhez tartozó községi könyvtár gazdaságos
könyvellátásának megoldása.
Az ellátórendszer nyújtotta lehetőségek határain belül a
település nagyságához, a lakosság összetételéhez igazodó,
folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat
biztosítása.
A könyvtár állományának állandó tartalmi gondozása.
Az ellátórendszerhez kapcsolódó könyvtárakban
felhalmozott szellemi értékek megőrzése, illetve a
hozzáférést biztosító szolgáltatóhely szakszerű
működtetésének segítése.
A községi könyvtár vezetőjének munkájához adott, a
szakmai követelményeken alapuló segítség annak
érdekében, hogy a szolgáltatóhely funkcióját a
kívánalmaknak megfelelően tölthesse be.
Az ellátórendszer minden pályázati lehetőséget
kihasznált, s kihasznál a jövőben is. így sikerült 1998-
ban, 2001-ben és 2003-ban az NKA pályázatán nyemi
100-100 ezer Ft-ot gyermekrendezvényekre. A községi
könyvtárak vendégei voltak többek között: Gera Pál író,
dr. Főzy István paleontológus, Marék Veronika,
Döbrentei Ildikó gyermekkönyvírók; rendhagyó irodalom
órát tartottak Sellei Zoltán, Várszegi Tibor stb. Több
helyen zenés irodalmi műsort adott Torda Ferenc
előadóművész. 2002-ben és 2005-ben a ,3udapest Bank
az Oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért"
Alapítvány pályázatán közgazdasági és jogi témájú
dokumentumok beszerzésére nyertünk 100, ill. 200 ezer
Ft-ot. Sikeres volt az NKA-hoz benyújtott "Könyvtári
dokumentumok állományvédelme" című pályázatunk is
2003-ban. A pályázaton nyert összegből az
ellátórendszerben lévő könyvtárak elhasználódott
könyveinek egy részét kötötte be kötészetünk. A
kistelepülések nagy örömmel fogadták a lehetőséget,
hiszen hosszú évek óta nem volt alkalmuk a sokat
forgatott, s már állagukban elhasználódott könyvek
újrakötésére. Igen tetszett a könyvtárosoknak és a
használóknak az újrakötött könyvek megújult formája. Az
is könnyebbség volt számukra, hogy a könyveket a cserék
alkalmával szállítottuk el, illetve vissza, így a nehéz
anyagi helyzetben lévő önkormányzatoknak a szállításról
sem kellett gondoskodnia. A kötési terv szerint összesen
1541 db könyvet kötött be kötészetünk az ellátórendszer

tagjai részére. (Tiszabő 135 db, Tiszaroff 127 db,
Alattyán 102 db, Csataszög 94 db, Kétpó 125 db,
Mezőhék 94 db, Szelevény 90 db, Tiszainoka 95 db,
Tiszajenő 137 db, Tiszasas 100 db, Tiszavárkony 121 db,
Vezseny 126 db, Rákócziújfalu 102 db, Örményes 93 db.)
Nagy örömünkre szolgált, hogy 2004-ben is kiírta az
NKA a Könyvtári dokumentumok állományvédelme című
pályázatát, melyen ez alkalommal 311.735,- Ft-ot
nyertünk kötészeti szakmai anyagok vásárlására. Ebből az
összegből — kötészetünk kapacitását is figyelembe véve
— a Verseghy Könyvtár könyvein kívül 7 városi könyvtár
(Jászapáti, Jászberény, Kenderes, Kunszentmárton,
Martfű, Szolnok, Tiszafüred) állományvédelméhez
járulunk hozzá. Számukra könyvtáranként 116 db könyv
vagy 58 db folyóirat bekötését tudjuk elvégezni. Bízunk
abban, hogy a jövőben a megye könyvtárainak egyre
szélesebb körét tudjuk ilyen módon segíteni. Terveink
szerint ősszel, ha kiírásra kerül a pályázat, újra felhívással
fordulunk a városi könyvtárakhoz igényfelmérés céljával.
2004-ben könyvtárunk 4 millió forintos — szintén az
NKA által kiírt — pályázatot nyert meg az ellátórendszer
állományának bővítésére, melynek teljesítése 2005. június
végén fejeződött be. Az állomány bővítésekor figyelembe
vettük a tagkönyvtárak igényeit, s ennek megfelelően
történt a szerzeményezés. A négymillió forint összegben
megvett dokumentumok a csereállomány értékét 5,2
millió forinttal növelték, mivel átlagosan 30 %-os
kedvezménnyel sikerült vásárolnunk. Első lépésként a
hiányzó alapvető kézikönyvekből, enciklopédiákból,
szótárakból szereztünk be l-l példányt minden
tagkönyvtárunk számára (pl. Midi világatlasz, Osiris
helyesírási szótár. Angol-magyar kéziszótár, Magyar-
angol kéziszótár, Német-magyar kéziszótár, Magyar-
német kéziszótár, Francia-magyar kéziszótár, Magyar-
francia kéziszótár, Könyvtári ismeretek kisszótára,
Irodalmi fogalmak kisszótára). Vásároltunk a tovább-
tanuláshoz szükséges alapvető tankönyvekből (Aronson:
A társas lény, Atkinson: Pszichológia, Andorka:
Bevezetés a szociológiába, Könyvtárosok kézikönyve 1-
5., Magyar művelődéstörténet stb.), valamint általános,
ill. középiskolai kötelező olvasmányokból is. Ezeket
igény szerint fogjuk kiszállítani a kérő könyvtárakba.
Pályázati feltétel volt, hogy a beszerzett művek 60 %-ban
magyar szerzők alkotásai legyenek. Ezt a feltételt is
teljesítettük. Bármely témakörben elsőként a magyar
szerzők által írt, összeállított, illetve a Magyarországról
szóló műveket válogattuk. (Pl. Wass Albert, Tamási
Áron, Nyírő József, Szabó Magda, Fekete István, Magyar
írók novellái című sorozat kötetei, Csodaszép
Magyarország, Magyar kódex stb.) Ez az eljárás érvényes
volt a felnőtteknek és gyermekeknek szóló
ismeretterjesztő és szépirodalmi művekre is. Kötelező
olvasmányok esetében természetesen igény szerint
külföldi szerzők műveiből is válogattunk. Örömmel
vásároltuk meg az állományunkból még hiányzó TOP
100-as listára került szerzők műveit, valamint a 76.
Ünnepi Könyvhét kiadványait. Vásárlásainkat internetes,
illetve könyvesbolti vásárlás útján bonyolítottuk.
Kimutatásaink szerint 1724 féle dokumentum 2159
példányban került feldolgozásra, 1.852.- Ft-os átlagárban.
A kiválasztott dokumentumokból többségében 1-2
példányt vásároltunk — gondolva a jövőre.
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Szeretnénk ellátórendszeri tagjaink számát növelni, s
véleményünk szerint csak ilyen kis példányszám esetén
lesz biztosított — a jelenlegi állományból — a vállalt
cserék hosszú távú bonyolítása. A pályázati támogatás
segítségével sokszínű, tartalmas, időtálló és folytonos
érdeklődésre számot tartó állományt sikerült
összeállítanunk, s így nagyságrenddel jobb ellátást tudunk
a jövőben biztosítani a szolgáltatást igénybevevők
részére. Az ellátórendszer tagjai nem csak könyvcsere
útján jutnak könyvekhez, hanem a megyei könyvtárba az
olvasók felajánlása által bekerült könyvekből is adunk át
ajándékként. Nyolc tagkönyvtár összesen 244 db ajándék
dokumentumot kapott eddig, ezzel is gyarapítva saját
állományát. Ezt a lehetőséget ezután is szeretnénk
kihasználni. Már az előző ismertetésből is kitűnik, hogy
az ellátórendszerhez hasznos csatlakozni azoknak az
önkormányzatoknak, akiknek anyagi lehetőségük igen
korlátozott könyvtáruk állománygyarapítására. Ezt
szeretnénk a következő számokkal is érzékeltetni. 2004-
ben az önkormányzatok által befizetett összeg így alakult:

Dokumentum vásárlási keret
Szolgáltatási díj
Szállítási költség
Összesen:

178.300.- Ft
64.400,- Ft

101.200,-Ft
343.900,-Ft

Ezért az összegért évi négyszeri csere alkalmával a 15
tagkönyvtárba összesen 2437 db könyvet 2.554.195,- Ft
értékben szállítottunk ki az alábbiak szerint:

Település
Alattyán

Csataszög
Kétpó

Mezőhék
Örményes

Rákócziújfalu
Szelevény
Tiszabő

Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszaroff
Tisza sas*

Tiszavárkony
Vezseny

Szászberek**

Példány
185
185
138
180
180
184
170
164
174
190
186
42

168
217

74

Érték (Ft.)
184.156
181.356
154.302
206.152
162.379
225.017
171.760
167.602
188.817
220.584
155.067
38.047

167.828
241.716

89.412

* Felújítás miatt csak egy alkalommal történt csere
** Új belépő, csak egy alkalommal történt kiszállítás.

Továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük az új
könyvek megjelenését - így a több éves tapasztalat
alapján minden könyvtárba a helyi használók igényeinek,
érdeklődésének megfelelő dokumentumokat tudunk
szállítani. A könyvek tartalmi és formai feltárását a
feldolgozó osztályunk végzi, látja el szak- és cutter
jelzettel, megfelelő számú katalóguscédával.
Az önkormányzatok évente a pénzügyi elszámolás és
beszámoló segítségével tájékozódhatnak rendszerünk
gazdasági működéséről, szakmai munkájáról. Az
ellátórendszer működtetését a Megyei Könyvtár területi
szolgálatának munkatársai végzik. Amennyiben bővebb
tájékoztatót szeretne megtudni az ellátórendszer működé-

séről, a rendszerhez történő csatlakozás lehetőségéről,
felvilágosításért kérem keresse a Megyei Könyvtár
igazgatóasszonyát: Bertalanné Kovács Piroskát, vagy a
területi szolgálat munkatársait. Az alábbi e-mail címeken,
illetve telefonszámokon lehet érdeklődni:
Illés Julianna osztályvezető: tel.: 56/510-121; e-mail:
illes@mail.vftnk.hu; Modla Dezsőné: 56/510-110/48;
modla@mail.vfmk.hu; Némethné Matastik Magdolna:
56/510-110/48; nmmagdolna@mail.vfmk.hu

Modla Dezsőné
VFMK, területi szolgálat munkatársa

„Szomszédolás" - az Észak-Alföldi Régió
községi könyvtárosainak találkozója

Szöveges összegzés

Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos találkozót az
Észak-Alföldi Régió községi könyvtárosainak. A
rendezvény szervezője a tószegi Községi Közkönyvtár
volt, mely a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz
benyújtott pályázatból, a helyi önkormányzat és a
Könyvtári Védegylet anyagi hozzájárulásával valósította
meg a programot.
A rendezvény ötlete hiányból fakadt, hiszen legutóbb
1998. szeptemberében Szolnokon a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár szervezett ennek a körnek országos
találkozót. Annak a konferenciának egyik előadója
voltam, előadásomat a Könyvtáros folyóirat hasábjain
olvashatták. Azóta hiába várom a folytatást. A Szolnoki
kistérség községi könyvtárosait először 2003-ban hívta
Hellenpach Rozália, rákóczifalvi kolléganő szakmai
beszélgetésre, együttgondolkodásra. 2004-ben Tószegen
találkoztunk. Fontosnak tartom, hogy a hasonló
helyzetben levő könyvtárosok ismerjük egymást, tudjunk
egymás munkájáról, öröméről, sikereiről és természetesen
ismerjük a nehézségeket, kudarcokat is. Ismerjék a
kistérségek, a megyék és legalább a régió községi
könyvtárosai egymást, minél többen és többször
találkozzanak. Mi, az egy-kétszemélyes könyvtárakban
dolgozók nehezebb helyzetben vagyunk, mint a nagyobb
települések könyvtárosai. Nekünk egyedül kell megoldani
a szakmai, az emberi, a technikai problémákat nap, mint
nap. Bíztam abban, hogy a találkozó végére nemcsak
hasonló helyzetben levő könyvtárosok leszünk egymás
számára, hanem egymást segítő kollégákként, barátokként
búcsúzunk. A három megye könyvtárosai március 31 -én
délelőtt érkeztek a településre. Múzeumlátogatással és
egy kis tószegi sétával indult a találkozó. A szakmai
programok előtt néhány képet láttunk a falu
intézményeiről, emlékhelyeiről és a könyvtár rendez-
vényeiről. Majd Papp István polgármesternek és
Bertalanné Kovács Piroskának, a szolnoki megyei
könyvtár igazgatójának köszöntője és megnyitója
következett. Ez után videofilmét vetítettünk a településről
és a könyvtári programokról. Ebéd után a községi
könyvtárak szakemberei kaptak szót.
Szabolcs-Szatmár megyét dr. Simainé Varga Lívia, a
csengeri városi könyvtár igazgatója képviselte, aki a
kistérségükhöz tartozó községek könyvtári ellátására kiírt
és beadott pályázatukról beszélt. A kistérséghez tartozó
11 település könyvtári helyzetének bemutatása után a
könyvtári ellátás tervezett módjáról szólt.



12 KAPTÁR 2005. 2-3.

A könyvtárral rendelkező településeken az
alapfelszereltség és a könyvtári helyiség felújítása a cél, a
meglevő állomány alapbázisa lesz a mobil
szolgáltatásnak. Minden településen biztosítják a
szélessávú internetszolgáltatást. A szolgáltatóhellyel nem
rendelkező falvakban korlátozott nyitva tartással tervezik
a könyvek kölcsönzését. Minden település biztosítja a
szükséges helyiséget. A jelenlegi pályázati program
három éves időszakot ölel fel. Őt követte a szabolcsiak
másik képviselője, Pásztor Zoltánné, a gávavencsellői
könyvtár igazgatója. A Nyíregyházától 40 km-re levő
település bemutatása és az általa szerkesztett címertár
ismertetése után beszélt a kettős funkcióból - iskolai és
nyilvános könyvtári funkció - adódó sajátos feladataikról,
ezt hogyan valósítják meg, milyen rendezvényeket
szerveznek. Könyvtárukban 31 ezer dokumentum van,
melyet 869 beiratkozott olvasó használ, 3 könyvtáros látja
el a feladatot. 2004-ben 864 ezer Ft-ot fordítottak
állománygyarapításra. Rendezvényeik közül kiemelte az
író-olvasó találkozókat, nyári gyermekfoglalkozásokat,
sakk szakkört. Feladatuk a helyi újság szerkesztése,
közművelődési szakember híján ünnepségek szervezése,
rendszeresek az ifjúság és gyermekek számára kiírt
pályázatok, szerkesztik a településről megjelenő
kiadványokat. Igyekeznek úgy működtetni az intézményt,
hogy nélkülözhetetlenné váljanak a település életében.
Hajdú-Bihar megyéből Földes és Zsáka községek
könyvtárosai tartottak előadást.
Földesen 1945-ben alakult meg a könyvtár 500 kötettel,
jelenleg 25 000 dokumentum várja az 1100 olvasót. 1980
jelentős változást hozott az intézmény életében,
létrehozták az AMK-t, melynek tagintézményeként
működött a könyvtár, és ez közös épületbe költözést is
jelentett. Ekkortól a könyvtár kettős funkciójú, nyilvános
és iskolai könyvtári feladatokat lát el. 1989-ben felvették
Karácsony Sándor nevét, a könyvtár külön
dokumentumtárban kezeli köteteit, kéziratait, fotóit.
Rendszeresek a névadóhoz kapcsolódó rendezvényeik,
vetélkedők, emlékülések. 1999-ben visszakapta a
könyvtár a szakmai önállóságát, de továbbra is kettős
funkciót tölt be. Állományfeltárásra és kölcsönzésre is a
Libtech programot használják. Pályázat útján jutottak 6
db számítógéphez és egyéb eszközökhöz, valamint az
internethez - számolt be munkájukról Ványi Lajosné a
könyvtár igazgatója.
Zsákéról Bíró Miklósné vállalta az előadást, aki
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. 1998-tól a
felújított Rédey-kastélyban működik az összevont
intézmény. Előadásában kitért a kastély, a benne működő
több kiállítás részletes bemutatására, az eredeti
bútorokról, a családi hagyatékról is tett említést. Speciális
helyzetük a műemlék épületből, az összevont két
intézmény munkájának szerves együtteséből, az ott
dolgozó népművelők, könyvtárosok harmonikus közös
munkájából adódik. Kiemelte a hátrányos helyzetű
gyermekeknek rendszeresen pályázati pénzekből
szervezett nyári táboraikat, foglalkozásaikat A könyvtár
ad helyet a faluban megjelenő két újságnak is. A
településen működő Teleház, a Zsáka Jövőjéért
Alapítvány és a „Zsákai Rédey kastély a
Közművelődésért" Közalapítvány az intézményekkel
közösen dolgozik az ott élőkért.

Jász-Nagykun-Szolnok megyét Jászfelsőszentgyörgy
könyvtárvezetője és a házigazda képviselte. Az 1700 fos
Jászfelsőszentgyörgyön Megyeriné Nagy Magdolna
vezeti a könyvtárat, a Teleházat, itt működik a falu
eMagyarország pontja is, és napi egy órában az iskolai
könyvtárosi feladatot is ellátja. Ezen kívül európai uniós
külön gyűjteményt is fenntartanak egy sikeres,
Külügyminisztériumhoz benyújtott pályázat
eredményeként. A több funkció igen sokrétű feladatot ró
az egyszemélyes intézményben dolgozó Magdira. A
fenntartó által biztosított költségvetésen túl rendszeresen
nyer pályázatokon, hol kisebb, hol nagyobb összegeket.
2004-ben 249 dokumentummal gyarapodott a könyvtár,
aminek 340 olvasója volt. Nagy gond, hogy a településről
már az általános iskolás korú gyerekek is ingáznak. Az
intézmény igyekszik mégis minden ott élőnek
programokat szervezni, vetélkedőket rendez, köröket
működtet. Bekapcsolódott A Nagy Könyv akcióba is,
olyan programokkal, ami a nagyobb könyvtárak számára
is mintaértékű. A Teleház sokrétű szolgáltatással áll a
lakosok szolgálatában: irodai munkák, számítógépes
játékok, internethasználat, tájékoztatás, oktatás (nyelvi,
alapfokú számítógépes, internethasználati tanfolyamok
szervezése), civil segítő központ, a helyi újság
szerkesztése (Felsőszentgyörgyi Hírek), írása,
nyomtatása, terjesztése 1999. augusztusa óta, kiállítások
(festmény, fotó stb.) - évente kétszer, Teleház Kupa
kispályás labdarúgó mérkőzések őszi, tavaszi fordulója.
December 5-én Mikulás szolgáltatás megszervezése,
lebonyolítása a faluban.
A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én tartottam
rövid ismertetőt. (Ekkorra már az időnk is egyre fogyott a
busz indulásáig.) Az 1959-től számított folyamatos
működésig korábban többször volt próbálkozás könyvtár
létrehozására a faluban, így 1900-ból való az első utalás
erre, de adatok nem maradtak fenn. A személyi és tárgyi
feltételeken túl beszéltem a szolgáltatásainkról,
rendezvényekről, számokban mérhető adatokról, az
intézmény támogatására alakult ez évben 10 éves
egyesületről, a könyvtár és a Védegylet nyertes
pályázatairól, terveinkről. A 4800 lakosú községben a
főállású vezetőn kívül egy 6 órás könyvtárosasszisztens
dolgozik, 15 200 dokumentum és 8 jól felszerelt
multimédiás számítógép szolgálja a 444 olvasó ellátását.
2004 óta eMagyarország pontként biztosítjuk a szélessávú
internet-hozzáférést. Öregbetüs könyvekkel és
hangoskönyvekkel várjuk a látásproblémákkal
küszködőket. Kiemelem még a Tószegi Könyvtári
Védegylet (egyesület) tevékenységéből, hogy a
rendezvényekhez nyújtott anyagi segítség mellett
dokumentumok beszerzésével is segíti a könyvtárat.
Példaértékű lehet, hogy a könyvtár és az egyesület 1999
óta 12 nyertes pályázattal bír, közel 5 millió Ft-ot jelentett
ez együtt. Az első nap programja Szolnokon a Tiszaligeti
Turisztikai és Szabadidő Központban folytatódott. A
rövid, de kalandos utazást (melyen megtapasztaltuk: a 15-
ös busz nem vár) vacsora és beszélgetés követte. Az
éjszakába nyúló beszélgetésen minden résztvevő szót
kapott. így betekinthettünk az előadóként nem szereplő
könyvtárosok sokszínű munkájába is. Kiderült, nem
mindenhol működik az összevont intézmény olyan
harmonikusan, mint Zsákán, de minden könyvtáros ellát
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nemcsak könyvtárosi munkát is. Talán legkirívóbb a
Bihartordán működtetett asszonykóras, ahol a kolléganő
időnként napközis nevelő, néha szociális munkás, de egy
biztos, a település nélkülözhetetlen szakembere. Láttunk
példát Kismarjáról egyesület által működtetett
intézményre. Mindannyiunk életében adódnak
nehézségek, amik időnként már az egészségünket is
veszélyeztetik, de mindenki rövid kihagyás után újult
erővel és lelkesedéssel folytatja a munkát. Töretlen
kedvvel kezd bele a helyi adottságoknak, fenntartói
elvárásoknak megfelelő rendezvények szervezésébe,
programok megvalósításába.
A második napon a megyei könyvtárak képviselőinek
előadásait hallottuk.
Elsőként a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtárból Szilágyi Iréntől hallottunk megyéjük
községi könyvtárainak helyzetéről. Az első részben a
„Hazai trend a községben élők számára" címmel
ismertette napjaink helyzetét, jogszabályi hátteret,
lehetőségeket. A folytatásban a Hajdú-Bihar megyei
KSZR-ről beszélt. Ismertette a tagkönyvtárakat, az
előzményeket, motivációt, működtetést, dokumentum-
ellátást, információszolgáltatást, egyéb pl: nemzeti és
etnikai kisebbségeket érintő speciális gyűjtemény
gyarapítását, a megkötött megállapodásokat és a
tagkönyvtárak ellátását. Átfogó és teljes képet kaptunk a
megyei könyvtár községi könyvtárak munkáját segítő
tevékenységéről.
Ezt követte Gosztonyi Enikő módszertani könyvtáros
előadása a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárból. Az előadásban az Sz.-Sz.-B. megyei
helyzetképet a megye általános bemutatásával, illetve a
megye jelenlegi helyzetét statisztikai mutatókkal
illusztrálva vázolta fel. A népesség megoszlása, az
alapterület, az állomány összetétele, az állomány-
gyarapítás mutatói, valamint a könyvtárhasználati adatok
elemzésével pontos képet kaptunk a megye községi
könyvtárairól. Az adatok alapján a 208 községből
megközelítőleg 90 településen azonnali beavatkozásra
van szükség, mivel 32 településen nincs, 51 településen
pedig elégtelen a könyvtári szolgáltatás színvonala. A
folytatásban a megyei könyvtár kistelepülések ellátását
szolgáló eddigi és a továbbiakban szükséges
tevékenységéről beszélt. Elmondta, hogy a KSZR
útmutatásai milyen lehetőségeket kínálnak megyéjük
kistelepülési könyvtári ellátására.
Harmadikként Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója kapott
szót. Ismertette a házigazda megye községeinek helyzetét
és beszélt az általuk kistelepülések számára működtetett
ellátási rendszerről. Megyénkben 79 önkormányzati
könyvtár működik, ebből 66 községben. 2003-ban 41
teljes munkaidős, 33 részmunkaidős főfoglalkozású
könyvtáros dolgozott a községekben. Elég magas a kettős
funkciójú és összevont intézmények száma. A
községekben élő 153 642 lakosból 20 911 beiratkozott
olvasó, ebből 8522 gyerek, a könyvtárhasználók száma
248 414, ebből gyerek 132 436, a kölcsönzők száma:
154 994, amiből 79 421 a 14 év alatti. Az ellátó-
rendszemek 14 település a tagja, 4483 dokumentummal
rendelkeztek 2003-ban. Ezeket cserélik évente négy
alkalommal, vándoroltatják a tagkönyvtárakban.
A KSZR adta lehetőségekkel megyénk egyetlen kistérsé-

ge sem tud élni, mivel l-l olyan könyvtár van, ami nem
szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Nekünk
valami más utat kell találni a nehéz helyzetben levők
megsegítésére, ellátására.
A községi könyvtárak országos állapotáról Fehér Miklós,
a Könyvtári Intézet osztályvezetője tartott előadást.
Előadásának első részében ismertette a községi
könyvtárak országos helyzetét, benne a községi
könyvtárellátást - országos trendeket, a könyvtárellátás
jelenét és jövőjét (a települések, települési vezetők,
önkormányzatok feladatait), a könyvtári munka
átalakulását - a könyvtár jövőjében a könyvtáros
feladatait. Az országos elemzésnél összehasonlítást
láttunk a megyei, a városi és a községi könyvtárak
helyzetéről. Érdekes volt a számok tükrözte képben azt
látni, hogy a városok helyzete, eredményei rosszabbak a
községieknél. Kiemelem, miben látja a könyvtáros
feladatait az előadó:

a (potenciális ) használók számbavétele
igénykutatás
szolgáltatások tértől független szervezése
együttműködés
partnerség
helyi érintettségű, tartalmú adatbázis

Küldetésünk:
esélyteremtés
érték és hagyományőrzés
új érték létrehozása

A ma könyvtára:
tanító
szükségletismerő és kielégítő
kapu a tudásalapú társadalomhoz
felzárkóztató és esélyteremtő intézmény
identitás és kultúraközvetítő

Előadásának második részében a KSZR kiépítésének
lehetőségeit ismertette.
A két nap programját a szolnoki megyei könyvtárban tett
látogatás zárta.
A találkozó visszhangja pozitív, ez visszaigazolás arra,
hogy az ötlet jó volt és erőt adott mindennapi munkánk
folytatásához. Bízom abban lesz folytatás, veszi valaki a
bátorságot és 1-2 év múlva másik megye községi
könyvtárában találkozhatunk.

Tószeg, 2005. március 31-én és április l-jén.

Siposné Nagy Julianna
könyvtárigazgató

A területi szolgálat vezetőjeként nagy örömmel vettem
részt munkatársaimmal együtt a szolnoki kistérség
községi könyvtárosait először 2003-ban vendégül látó
rákóczifálvai, majd 2004-ben a tószegi könyvtárban
megtartott találkozón. Ez a kétnapos konferencia, mely
már régiónkra kiterjedő volt, nagy szakmai sikernek
könyvelhető el. Értékesnek tartottam az elhangzott
előadásokat, de őszintén be kell vallanom, jó volt
találkozni a régióban dolgozó módszertanos kollégákkal
is. Bízom abban, ez a konferencia a mi munkánkat,
együttműködésünket is segíti, és hamarosan találkozunk
hasonló rendezvényeken.

Illés Julianna
VFMK
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Készül a Jászság nyomdatörténete

A Jászok Egyesülete megkezdte a Jászságban a XX.
század első felében működő helyi nyomdák történetének
felkutatását. Céljuk: az 1950 táján megszületett helyi kis
nyomdák kiadványainak (könyvek, újságok, hitbuzgalmi
füzetek, meghívók, stb.), illetve a nyomdák működése
dokumentumainak (alapítás, éves jelentések, tulajdonosi
viszonyok, nyomdászok nevei, a megszüntetés
körülményei, stb.) összegyűjtése. Jelentősebb nyomdák
voltak többek között Jászberényben a Brünauer, a
Novotha, a Pesti Péter-féle, Jászárokszálláson a Nigrinyi,
a Raffai, Jászapátin az Imrik, a Teleki, Jászladányon a
Tűzkő Jenő-féle. A kiadványokat és dokumentumokat
vagy megvásárolják, vagy lefotózzák és visszaadják
tulajdonosuknak. A nyomdatörténet elkészítéséhez
segítséget nyújtók nevét közzéteszik. A Jászok
Egyesületének e-mail címe: info@jaszokegyesulete.hu

Nyelvek Európai Napja

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001-ben, a
Nyelvek Európai Éve alkalmából került kijelölésre a
Nyelvek Európai Napja. Azóta szeptember 26-án számos
országban, állami és civil szervezetek események egész
sorával hívják fel a figyelmet a nyelvek sokszínűségére,
az élethosszig tartó nyelvtanulás és a nyelvtudás szinten
tartásának fontosságára. A Nyelvek Európai Napjának
honlapja a www.ecml.at/edl címen található. Az Országos
Idegennyelvü Könyvtár munkatársai elhatározták, hogy
hagyományteremtő jelleggel, minden évben egész napos
rendezvénysorozat keretében ünneplik meg ezt a napot.
Felhívással fordulnak a könyvtárak vezetőihez,
munkatársaihoz, hogy helyi rendezvényekkel
csatlakozzanak a Nap megünnepléséhez. így a széles
közvélemény figyelmét még hatékonyabban fordítva a
nyelvtanulás, -tudás felé. Amennyiben a csatlakozásról
értesítést kapnak a programokat szívesen közzéteszik az
OIK honlapján: www.oik.hu. A tájékoztatást a következő
e-mail címre várják: igazgatosag@oik.hu.

Internetes antikvárium

Galambos Lajos cégvezető laptulajdonos hívja fel a
könyvtáros kollégák figyelmét a közel egy éve indított
online internetes antikváriumára. A www.regikonyvek.hu
címen található honlapon már közel húszezer könyv közül
lehet válogatni (irodalom, történelem, néprajz, művészet,
vallás, antikvitás, judaika, természettudomány stb.)
témakörökben. A könyvek többsége antikvár, de
megtalálhatók modern kiadók új kiadványai is
kedvezményes áron. A könyvekről igyekeznek részletes
leírást adni általában 15 féle könyvészeti jellemzővel és
képekkel. Könyvállományuk gyarapodását az
„újdonságok" menüpont segítségével gyorsan
áttekinthetjük, de e-mailben, kérésre témakörönként
küldenek ismertetőt. Vesznek fel előjegyzést is, azokra a
dokumentumokra, melyek éppen nem találhatóak a bolt
kínálatában, beérkezéskor erről tájékoztatnak. Hét
városban van személyes átvételi lehetőség (Szolnokon is)
a postaköltség elkerüléséért.
Elérhetőség: Régi Könyvek Bt. 6800 Hódmezővásárhely
Vidám út 6. Pf.: 112. Telefon: 06-30-2767093; e-mail
cím: info@regikonyvek.hu.

Könyvtárostanárok levelezőlistája

2004 szeptemberétől működik megújult formában a
fórum. Feliratkozás:
konyvtarostanarak_foruma-subscribe@yahoogr oups.com
Listagazda: Kiss Anna, anna@bacs-kisk-ped.sulinet.hu

Népmese Napja

A Magyar Olvasástársaság azzal a felhívással fordul
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása
és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása,
hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját a
Népmese Napjaként tiszteljük ezentúl. A Népmese Napját
első ízben 2005 őszén rendezzük meg, és a budapesti
rendezvényen túl szeretnénk országossá bővíteni a
programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónőket,
pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket,
valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé. Elevenítsék
fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás
legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg
mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesébe szőtt
bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a
mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden
népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék
lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy
népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen,
okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak
örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban
megkapott mese olykor egész életünkre kihathat Bővebb
információk: www.hunra.hu; www.nepmese.hu; e-mail:
attila@oszk.hu; ks@naput.hu

Forrás: Katalist

A Typotex Kiadó honlapját a: www.typotex.hu címen
találhatjuk, melynek fordító portálját is érdekes
honlapként tekinthetjük meg, www.typotex.hu/babel.htm
az irodalombarátok a Bábel Web Antológiában
kalandozhatnak. A portál folyamatos fejlesztés alatt áll,
jelenleg magyar irodalmi művek hét nyelven szerepelnek:
angol, cseh, lengyel, német, orosz, portugál és holland
fordításban.

MKE

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete új tagkártyát
biztosított minden, tagdíjat fizető tagjának. A kártyák
nagy része már a megyénkben is kiosztásra került. A
kártya egyéni azonosító számot is tartalmaz, és
kedvezményekre is jogosultságot biztosít az EDC
rendszerében résztvevő cégeknél. A kedvezmények
folyamatosan bővülnek, a friss lista egyrészt az EDC
honlapon www.eurodc.net; www.edc.hu, másrészt az
MKE honlapján www.mke.oszk.hu megtekinthető. Az új
tagsági kártyákat minden évben a befizetett tagdíj
átutalása után érvényesítik. A szolnoki taglista
megtekinthető a www.vfink.hu/mke/index.html oldalon,
kérem a megyében dolgozó kollégákat lehetőségük
szerint csatlakozzanak a megyei szervezethez.

Illés Julianna
MKE JNSZM elnök
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Közlemény

A kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez
biztosított normatív hozzájárulásról jelent meg közlemény a
Kulturális Közlöny 2005. évi 15. számában, 971. p.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(továbbiakban: kulturális törvény) 94. § (4) bekezdésében,
valamint a végrehajtásról rendelkező, a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló -
12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelettel módosított - 1/2000.
(I. 14.) NKÖM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet)
meghatározott kulturális szakemberek szervezett
továbbképzéséhez a NKÖM 2005. évi fejezeti
előirányzatából biztosított normatív hozzájárulás
igénybevételére, felhasználására, kezelésére,
elszámolásának rendjére vonatkozóan az alábbi szabályokat
teszi közzé.
l.A normatív hozzájárulás igénybevételének feltételei
1.1 A támogatás fedezetére szolgáló keretösszeget a
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.
évi CXXXV. törvény XXTTI. a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fejezetében biztosítja.
1.2. A normatív hozzájárulást a kulturális intézmény
fenntartója igényelheti a Rendelet hatálya alá tartozó
szakemberek számára, a kulturális törvény 92. § (5) b) és a
94. § (4) bekezdésében rögzítettek alapján.
2. A normatív hozzájárulás összege
2005-ben a kulturális szakember után járó normatív
hozzájárulás összege: 17.000, azaz tizenhétezer forint
A közlemény a továbbiakban még rendelkezik a
hozzájárulás felhasználásáról, kezeléséről, valamint a
normatív hozzájárulás elszámolásáról.

A Kulturális Közlöny ue. számában teszi közzé a könyvtári
érdekeltségnövelő támogatások összegét.
2005-ben a könyvtárak a dokumentum-beszerzésre fordított
összegük 21%-át kapták meg. A számítás alapja az
igénylőlapon benyújtott összegből mínusz az előző évi
érdekeltségnövelő támogatás.

Gratulálunk

A közkönyvtárak uniós programjának támogatása című
2005-ben nyertes pályázóinak névsora megtekinthető a
www.meh.hu/szervezet/kozszolgkepz/konyv20050626.html
oldalon.

Eszak-Alföldi Kulturális Koordinációs Iroda

A Magyar Művelődési Intézet a Regionális programok
Főosztálya keretén belül hozta létre regionális
irodahálózatát. Az Eszak-Alföldi Kulturális Koordinációs
Iroda Szolnokon működik, az irodavezető Dózsa György.
2005. június 15-én regionális információs fórum keretében
került az irodavezető bemutatásra. Munkavégzése során
kapcsolatot alakít ki a regionális, megyei és kistérségi
szinteken jelenlévő kulturális és területfejlesztési
szervezetekkel. Dózsa György elérhetőségei:
06/42-281-748; 06/30-303-9176; earegio@mmi.hu;
dozsagy@mmi.hu
A célokról, lehetőségekről a Magyar Művelődési Intézet
honlapjáról tudhatunk meg többet: www.mmi.hu.

Felhívás
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

NAGYKÖNYVKÖRÚT
címmel vetélkedőt hirdet A NAGY KÖNYV program
keretében a megye középiskolás tanulói körében. A
vetélkedő során a TOP 12 regényhez kapcsolódó
feladatokat kell megoldani.
A vetélkedő menete:
Az első forduló interneten zajlik le. Az itt elért
eredmények alapján 12 csapat kap meghívást a második
(befejező) fordulóra, amely a megyeszékhely
könyvtárainak épületeiben forgószínpadszerűen kerül
lebonyolításra Szent Jeromosnak, a könyvtárosok
védőszentjének napján, szeptember 30-án.
Jelentkezés:
3 főből álló csapatokat várunk, egy intézmény
természetesen több csoportot is nevezhet! A nevezést
elektronikus úton vagy levélben kérjük a következő
címekre:
e-mail: nagykonyvkorut@mail.vfink.hu
levél: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 10.
Felkészülés: a június 11-én kihirdetésre kerülő TOP 12
műveiből.
Díjak: a csapatok nagy értékű könyvjutalomban
részesülnek.
A jelentkezési lap a megyei könyvtár honlapjáról
letölthető: www.vfmk.hu.

A Nagy-Strand-KönyvTár Abádszalókon

A Strandkönyvtár ötlete egy téli napon született meg. A
Nagy Könyv pályázat a megvalósítás lehetőségét
teremtette meg. Mivel a célközönségünk nagy része
nyáron nyaralni, pihenni megy, ráadásul, ha teheti,
vízparton tölti a legforróbb nyári napokat, már csak a
helyszínt kellett kiválasztani a megyében lévő
lehetőségek közül. A Nagy Könyv országos program, ez
inspirált bennünket arra, hogy olyan üdülőhelyet
válasszunk, ahol sokan megfordulnak az ország minden
részéből. Abádszalók városa minden szempontból
megfelelő volt. A helyi kollégák örömmel vették a
kínálkozó lehetőséget, segítségünkre volt a Művelődési
Ház és Abádszalóki Nyár igazgatója, valamint az
önkormányzat jóindulatú, segítő szándéka is arra
biztatott: segítségükkel, közreműködésükkel meg-
valósulhat a Nagy-Strand-KönyvTár programja. A
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnök asszonya is
támogatásáról biztosította a megyei könyvtár szervező
csapatát, az alapötletet is ő adta. Nagy kihívást jelent egy
könyvtáros számára, mit is vigyen ki a „strandkönyv-
tárba", hiszen a katalógusszekrényt és az interneten
történő tájékoztatást mégis csak a könyvtár falain belül
kell hagynia.
Amit vittünk: interneten irodalmi totót hirdettünk
gyerekeknek és felnőtteknek, a megfejtéseket az
abádszalóki könyvtár honlapjára lehetett elküldeni, az
eredményhirdetés és a könyvajándékok átadása július 16-
án a Nagy-Strand-KönyvTár napján, A Nagy Könyv
standján került sor. 15 értékes könyv volt a legjobbak
díja, külön korosztályoknak megfelelően kiválasztva.
Vittünk két irodalmi totót erre a napra is, amiről kiderült,
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kevésnek bizonyult, gyorsan kellett még fénymásolnunk,
mert pillanatok alatt elfogytak az előre elkészített
példányok. Mindkét totó a TOP 12 regényeihez
kapcsolódott. Több mint 50 darab értékes könyvet
tudtunk kisorsolni a 11 találatos és a telitalálatos
szelvények között, s néhány vigaszdíj is átadásra került.
Több száz ember sereglett körénk amikor a sorsolásra
került a sor. A megfejtések elhangzása után többen tettek
olyan kijelentést, bizony ezt csak tippeltem, de elfogom
olvasni...
Délelőtti programként a gyermekek részére bábszínház
előadást tartott a Madzag bábegyüttes, mint kiderült, a
felnőttek körében is nagy érdeklődésre talált ez a műsor.
Kb. 100-an izgulták végig Vitéz László kalandjait, a
gyerekek bekiabálásukkal segítették a szereplők sorsának
alakulását.
Ebéd után a villámkérdések-villámválaszok percei
következtek. Most is a TOP 12-re építettük kérdéseinket,
a műsorvezetőnk egy pillanatra sem pihenhetett,
folyamatosan voltak, akik szerették volna elnyerni a Nagy
Könyv Programiroda felajánlott ajándékait: pólót, bögrét,
lámpát, tolltartót.
A délután zárásaként Ah és Róni duójában magyar
slágereket hallgathattunk. Természetesen a vállalkozó
gyerekek a színpadon a művészekkel együtt énekeltek,
táncoltak, de nem elhallgatható, hogy a felnőttek közül is
kipróbálták néhányan a színpad deszkáit. A
bátortalanabbak a színpad előtt jutalmazták a közös
produkciót tapssal és tánccal. A program zárására több
száz ember élvezte a zenés bemutatót.
A Nagy-Strand-KönyvTár látogatóit egész napos
könyvvásár, valamint kézműves foglalkozás, játszóház
várta. Jurtában megtekinthető volt a program ideje alatt az
Öskultúra alapítvány kiállítása, és ügyességi vetélkedőt
bonyolítottak Bemutatták a DC-XI. század varázslatos
világát. Öltözetük az akkor élt emberek viseleteit mutatta
be, használhattuk tárgyaikat kipróbálhattuk fegyvereiket,
szerszámaikat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtárban működő, Europe Direct Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Európai Információs Pont vezetője és
munkatársai is egész napos rendezvénnyel várták az
érdeklődőket. Azoknak is a kedvébe jártak, akik az
irodalmi totón kívül még további totók kitöltésére
vállalkoztak. Nyolc témában szerkesztett kérdéssor állt
rendelkezésre és itt is ajándékokat lehetett nyerni:
egérpadot, mobiltelefon-tartókat, tollakat stb. Az
ajándékokat a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
tudták biztosítani. Céljukat, hogy tényszerű, naprakész
tájékoztatást, tanácsadást biztosítsanak az Európai Uniót
érintő kérdésekben, most is sikeresen tudták teljesíteni.
Legnépszerűbb kiadványaikból (Európai uniós
kislexikon; 200 kérdés - 200 válasz az Európai Unióról;
Új pénz született: az euró; Útikalauz az Európai
Unióhoz), melyek ingyenesen elvihetők voltak, sokan
kértek, hogy a bennük található információkat a
későbbiekben is tanulmányozhassák. Megismerkedhettek
a szolgáltatásokkal, melyeket az Európai Információs
Pont nyújt a könyvtár használóinak, nem csak a megyei
könyvtárban, hanem szerte a megyében az Európa-sarkok
működtetésével. A fiatalok körében népszerűnek bizo-

nyult az EU-adatbázisokon és szakfolyóiratokon túli
lehetőség, az eurodesk ifjúsági EU információ
kihasználhatósága.
Bebizonyosodott, hogy a fenn említett sokszínű
programmal még a nyaraló, strandoló személyeket, -
gyerekeket, fiatalokat, idősebbeket - is a kultúra
vonzásába lehet vonni, sőt igényük is mutatkozott erre.
Nem elhanyagolható a média szerepe sem.
Műsorvezetőnk, az Aktív Rádió munkatársa többször hírt
adott a megrendezésre kerülő programról, plakátok,
szórólapok jutottak el az Abádszalókon tartózkodókhoz,
de az Abászalóki Nyár programfüzetében is helyt kapott
részletesen a rendezvény, mely 60000 példányban készült
el, és jutott el az érdeklődőkhöz. Természetesen a
programfüzet internetes változata is olvasható, azok
számára, akik a világhálón szeretnek információhoz jutni.
A megyei könyvtár dolgozómak is nagy élményt jelentett
szervezni, részt venni egy nem hagyományos könyvtári
rendezvényen. Jól választottunk, amikor Abádszalók
városa mellett tettük le a voksunkat, hiszen a totó kitöltői
közül meggyőződhettünk arróL hogy Nagykanizsától
Nyíregyházán át és határon túli érdeklődőink is voltak.
Szeretettel fogadtuk a MKE elnök asszonyát
rendezvényünkön, s a vele ellátogató intézményvezetőket
is. Örömünkre szolgált a média jelenléte, érdeklődése is,
jó érzés volt szombat este már látni a Szolnok Televízió
Rt színes összefoglalóját, tudósítását, valamint a hétfői
megyei lapban olvasni a sikeres programról.
Bebizonyosodott, hogy könyvtár, könyvtáros is lehet a
strandolok körében sikeres, ha megfelelő típusú
szolgáltatást biztosít.

Illés Julianna

Továbbképzés

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Szegedi
Egyetem főiskolai könyvtáros tanszéke 120 órás
továbbképzés indítását tervezi Szolnokon a megyei
könyvtárban „Virtuális tér — valóságos információ"
címmel. A tanfolyam tematikájában szerepel minden
olyan tájékoztatási téma, ami az elmúlt 10-15 évben új
feladatként jelent meg a könyvtárban, ezért különösen
hasznos mindazon könyvtárosoknak, akik régebben
szereztek diplomát vagy azoknak, akik kislétszámú
intézményben sokrétű tájékoztatási feladatot látnak el. A
tanfolyam oktatói a főiskola tanárai lesznek.
Költsége: 120 ezer Ft/fő.
A 2005/2006 tanév során 3 alkalommal 1 hetes ciklusban
kerül lebonyolításra a program. A szállás Szolnokon
megoldható. Elvégzése mindenkinek ajánlható, aki még
nem tett eleget 7 éves továbbképzési kötelezettségének.
Az érdeklődők szándékukat mielőbb jelezzék az 56/510-
116-os telefonon, vagy 56/510-114-es faxon, vagy a
bkp@mail.vfmk.hu e-mail címen. A képzés megfelel a
12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelettel módosított 1/2000.
(I. 14.) NKÖM rendelet előírásainak.
A tanfolyam még szervezés alatt áll, ezért fontos, hogy
minden érdeklődő jelezze szándékát, hogy mindenről
értesíteni tudják a szervezők.

(szervezők)

Kjíptir
Jász-Nagykun-Szobiok megye könyvtárainak híradója
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