
KAPTÁR
XIV. évf. 4. (100.) szám Á Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

„Ki viszi át a szerelmet...?"

Gondolatok az MKE 37. Vándorgyűlése kapcsán
Az MKE ebben az évben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Kellemes időben,

szép természeti környezetben találkoztunk Gödöllőn, a könyvtárosok seregszemléjén.
„Nagy harcosok alkotják ezt a sereget. Nincsenek nagyon sokan, de bizonnyal az
angyalok segítségét bírják, másként már rég elestek volna."- mondta megnyitójában
Biczák Péter könyvtárigazgató, a szervező bizottság tagja.
A vándorgyűlés az idén a „Hivatása : könyvtáros" témát választotta. Megváltozott, és
folyamatosan változó világunkban szükségessé vált, hogy újrafogalmazódjék a
könyvtárosi hivatás. A tartalmas előadások, hozzászólások segítettek a készülő etikai
kódex megismerésében, elemzésében és véleményezésében is.
A rendezvény gazdag programjából „A szellem köztársasága a könyvtár" c. témát
emelném ki, amely a könyvtár rendezvénytermében zajlott. A beszélgetést Nagy Attila
olvasásszociológus vezette, beszélgetőpartnerei voltak: Pomogáts Béla irodalom-
történész, Mezey Katalin író, Gereben Ferenc művelődésszociológus és Péterfi Ferenc
szociológus.
Az elhangzottak során kialakult egyféle értékelés a könyvtár, a szakma jelenlegi
helyzetére vonatkozóan, majd az ebből adódó feladatokra, lehetőségekre utaltak.
Az irodalom a rendszerváltás motorja volt, sokat tett, hogy átalakuljon a társadalom,
reméltük, ez segíti a felzárkózást nyugat felé.
A rendszerváltás a kultúra számára csalódást okozott, olyan értékrendi változások is
átjöttek a szabadabb világból, amelyek nem kedveznek az irodalomnak.
Tömegkultúra terjedt el, az olvasás tekintélyét vesztette, a könyvkultúra is ún. divatokba,
üzletekbe torkollott, a könyv életünkben háttérbe szorult minőségében, mennyiségében.
Az irodalom erkölcsi egysége elveszett, piaci körülmények uralkodnak, az irodalom is
üzletté vált. A szolidaritás elveszett, az önösség felerősödött, a közösségi gondolkodás
háttérbe szorult.
Az elektronikus kultúra jelenleg kiszorítja a könyvet, az olvasást. Az információtömeg
megöli az olvasást, a mai gyermek többnyire csak a számítógép egerét ismeri. Ha egy
lakatlan szigetre menekülne civilizációnk, nem tudnánk csúzlit készíteni, mert nem
olvasunk Vernét, Defoe-t.
A televízió nagyhatalom, ha jobb célra használnánk, segítő lenne. De most, hogy a „Való
Világ" és „Győzike" c. műsorok virágkorukat élik, a kereskedelmi csatornák
működésének 2 évre szóló meghosszabbítása valóságos csapás a kultúrára.
Ennyi társadalmi változás, lehangoló helyzetelemzés után mit tehet a könyvtáros? Nagy
László szavaival élve: „Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra?"
„A Nagy Könyv" program eredményeképpen az emberek újra elkezdtek olvasni. Ezer
olvasókör alakult azóta. A könyv nem halhat meg soha, nem adhatjuk meg magunkat a
komputervilágnak. Utóvédharcosok vagyunk, csendes forradalmunkat éljük, ezt kell
megharcolnunk!
Találjuk meg aktív szerepünket a változásokban, kudarcokból tanulva haladunk a
„győzelem" felé!
Közösség nélkül nincs kultúra, nincs kulturális közösség. Vegyük kezünkbe sorsunkat a
helyi közösségek alapértékeinek kibontásával (könyvtárak, iskolák, művelődési házak)!
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Mi, kultúraközvetítők őrizzük a hagyományokat, a
könyvtár legyen az emberek beszélgetőhelye, a szakma
hagyományos, szociális funkcióit vállaljuk fel!
A könyvtárosság sokarcú hivatás, benne rejlik a
pedagógus, pszichológus, művelődésszervező és a
menedzser is. A modern könyvtáros egyformán kezeli a
hagyományos és a korszerű szolgáltatást, bár a szakma
társadalmi presztízse csak lassan emelkedik, szük-
ségességünket a személyes felhasználói kapcsolatban nap
mint nap tapasztalhatjuk.
Változó világunkban feladatunk, hogy az információk
zabolátlan tömkelegéből technikai-tárgyi tudásunk,
ismereteink, emberi hozzáállásunk révén jól használható,
testre szabott információkat szolgáltassunk.

Bakos Ilona
Városi Könyvtár és Információs Központ, Jászberény

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Népmese Napját.
Ez alkalommal az Országos Széchenyi Könyvtárban
konferenciát tartottak. Ezen a konferencián én is tartottam
egy előadást, amelynek a témája az volt, hogy milyen
fontos a mesélés és az, hogy mi gyerekkönyvtárosok mit
tehetünk a népmeséért.
Az előadásom anyagához egy pályázatot is hirdettem
Kedvenc mesém címmel negyedik osztályosok részére.
Nagyon szép dolgozatokat kaptam a Kováts Mihály
Általános Iskola diákjaitól és ebből az anyagból az
előadásom során is idéztem. Köszönet a kisdiákoknak.
Amit én fontosnak tartok ebben a témában, azt szeretném
felidézni előadásomból.
Remélem, hogy a szülők szülőként is fontosnak tartják a
mesélést.
Hogy a gyerekek olvassanak, azért elsősorban a családok
tudnak a legtöbbet tenni. Ha otthon, családi körben
mindennapossá válik a mese olvasása, a közös együttlét,
akkor már szívesebben fognak olvasni a gyerekek.
Minden jól működő család kialakítja a saját kis
szertartásait. Milyen jó esténként egymáshoz bújni és
hallgatni, ahogy anyu vagy apu mesél. Ezek az
összefüggő apró élmények fűzik egyre szorosabbá a
család tagjai közötti kapcsolatot és megerősítik a
gyerekben, hogy szeretetteljes stabil környezetben él.
A mese nagyon fontos szerepet tölt be a gyerekek
életében és érzelmi fejlődésében. Egy összekötő kapocs -
a gyerekek és felnőttek világa közötti kommunikáció
egyik legcsodálatosabb eszköze. Jó lenne, ha a mai fiatal
szülők is nagyon fontosnak tartanák a mesélést és azt a
személyes bizalmas kapcsolatot, amit a mesélés adhat.
Megkérdeztem a gyerekektől, hogy mire tanítanak a
népmesék. A következőket sorolták fel:

jóra, őszinteségre, bátorságra, becsületességre,
szeretetre stb.

Ezek olyan tulajdonságok, amit már jó érzés volt olvasni,
sok pozitív, jó tulajdonság jelent meg a gyerekek
megfogalmazásában. Úgy érezzük, hogy még ott van az
olvasás a szabadidős tevékenységek között, még fel
tudják sorolni a nagy mesegyüjtőket és még olvasnak is
mesét.
Ezért kell nekünk, gyerekkönyvtárosoknak sokat tenni
azért, hogy ne veszítsük el ezt az olvasótábort és hogy
megtartsuk ezt a kulturális értéket a gyerekek számára,
amit a népmese jelenthet. Szókincsben, jóságban,
tanulságban, jellemrajzban.

Ha megtanulhatjuk a népmesékből, hogy hogyan kell
kiállni a próbát, akkor erőt is tudunk meríteni belőle, és
mindez segít eligazodni a hétköznapok zivataros időiben.
A mesefoglalkozásokon nagyon fontosnak tartom azt,
hogy elemezzük a meséket, megbeszéljük a szereplők
tulajdonságait, meghallgassuk a gyerekek véleményét és
mindenképpen fogalmazzunk meg valamilyen tanulságot,
valamilyen jót, ami segíti az életében. Tehát oldjuk fel a
szorongást és a mese segítségével adjunk valamilyen
útravalót, egy jó batyut, amit később fel tud használni.
Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket arra, hogy milyen
örömforrás lehet egy jó könyv, vagy egy jó mese
olvasása.
Remélem ezentúl is sok gyerek olvassa a népmeséinket és
sok örömet talál ebben a nagyon fontos kulturális
örökségünkben.

Fodor Judit

A Magyar Népmese Napjához megyeszerte csatlakoztak
könyvtáraink. A teljesség igénye nélkül közreadunk
néhány programot. Bízom benne, hogy a következő
alkalommal is sok igényes és kellemes élménnyel
gazdagodnak fiatal használóink a kollégák jóvoltából.

Mezőtúr:
2005. október 3. Aranyalmafa készítése a
gyermekkönyvtárban.
2005. október 4. Olvass fel te is! Felolvasó délután a
gyermekkönyvtárban.
2005. október 5. Benedek Elek meséiből alsósoknak
mesemondó verseny, felsősöknek mesedramatizálás a
gyermekkönyvtárban.

Kenderes:
2005. szeptember 30. Meseözön címmel mesedélután az
általános iskola diákjainak.

Szolnok, Megyei könyvtár:
2005. szeptember 30-október 7-ig. Ki tud többet a mesé-
ről? Kérdések a meséről a gyermekrészleg olvasó-
termében.
2005. október 4-7-ig. Meseposztó. Óvodásoknak
népmesék feldolgozása meseposztó technikával,
kisiskolásoknak játékos foglalkozás, ahol megismer-
kedhettek a mese rejtelmeivel.

Magyar Népmese Napja Törökszentmiklóson:

Számunkra a szeptember vége mindig az óvodásoké.
Ekkor tartjuk az Óvodások hetét, mely alkalommal a
város leendő első osztályosait hívjuk meg
könyvtárismertető foglalkozásra. Ilyenkor a cél a
gyerekekkel nemcsak megismertetni a könyvtár
„szolgáltatásait", hanem számukra vonzóvá tenni a
könyves környezetet. Ennek legjobb módja, ha mesélünk,
játszunk velük. Az idén kapcsolódtunk a Magyar
Népmese Napjához, a foglalkozáson magyar népmeséket
játszottunk el a gyerekekkel, a meséhez kapcsolódó
találós kérdésekre kellett válaszolniuk, magyar népi
mondókát tanultak. A foglalkozás végén könyvjelzőt
készítettünk. Az óvónők figyelmét is felhívtuk erre a
napra, legtöbbjük nem hallott róla (bár még az idei volt az
első). A gyerekek nagyon jól érezték magukat, azóta
többen szülővel visszajöttek könyvet is kölcsönözni. A
szép mese megtette varázsló hatását.
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Elismerés
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Batáné Máté
Mária nyugalmazott könyvtárosnak a város kulturális
életének kiemelkedő támogatásáért 2005. október 23-án
Ünnepi Önkormányzati Ülésen a »Pro Űrbe
Törökszentmiklós" díjat adományozta.
BATÁNÉ MÁTÉ MÁRIA könyvtáros az Ipolyi Arnold
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
nyugalmazott igazgatója. 1963 óta könyvtáros. 1965-ben
került az akkori Járási Városi Könyvtárhoz
Törökszentmiklósra és nyugdíjazásáig, 2004. augusztus
31-ig itt is dolgozott.
Munka mellett, levelező tagozaton elvégezte az ELTE
könyvtár történelem szakát és 1972-ben diplomázott. A
több mint 40 éves könyvtári munkássága idején
megismerkedett a könyvtári munka valamennyi
szegmensével. Végzett módszertani munkát, évekig a
gyermekkönyvtár vezetője volt, az olvasóteremben a
tájékoztató munkát végezte és a helytörténeti munkát, a
helyi kutatást szervezte. Amikor a gyermekrészleg
vezetője volt, részt vett az általános iskolák közös
ellátórendszerének kialakításában. Rendszeres tartalmi
munkakapcsolatot alakított ki az általános iskolák
pedagógusaival. 1983-1993 között az intézmény
igazgatóhelyettese, 1993-tól 2002-ig volt a könyvtár
igazgatója. Könyvtári munkájában fontos szerepet,
hangsúlyt kapott a külterületi, a központtól távolabb eső
lakosok könyvtári ellátása, a fiókkönyvtári hálózat
fenntartása és megerősítése, A könyvtár arculatának,
fejlődésének formálója. Tevékenysége, szakmaszeretete
meghatározó az intézmény mai munkájában is. Számos új
kezdeményezés, szolgáltatás, könyvtári tevékenység
elindítója. A könyvtár elismertsége irányítása alatt tovább
erősödött. Ennek köszönhetően ma már a lakosság 27 %-
a, közel 6000 fö beiratkozott olvasó, használóként pedig
legalább a lakosság fele igényli a könyvtár valamilyen
szolgáltatását.
Az Ő kezdeményezésére és kutató munkája nyomán vette
fel könyvtárunk Ipolyi Arnold tudós nevét 1999-ben. Az
egyik elindítója és támogatója volt a könyvtár
számítógépesítési programjának és még vezetése idején
2000-ben áttért a könyvtár a teljeskörű számítógépes
kölcsönzésre. Mindig előre gondolt, a könyvtár az
irányítása alatt számos pályázatot nyert, elismerést kapott.
Dédelgetett álma volt a könyvtári alapítvány létrehozása,
csak kevesen hittük, hittünk benne. Kitartó munkával
szervezte az alapítvány létrehozásának gazdásági és jogi
hátterét, és az első nyilvános megjelenést - az első
könyvtáros bált.
Több könyvtári kiadvány megjelentetését szervezte és
volt felelős kiadója. így a dr. Fehér Imre által írt és
szerkesztett Szélpál Árpád munkásságát bemutató
kiadványokat és Szabó Antal tanár úr által összeállított
Fejezetek Törökszentmiklós történetéből című kiadvány
megjelentetésében is tevékenyen közreműködött.
Kezdeményezésére és irányításával az 1941-ben először
megjelentetett Törökszentmiklósi címtár és útmutatót
több, mint fél évszázaddal később 1994-ben a városi
könyvtár ismét kiadta.
A gyermek és felnőtt olvasók egyaránt szerették, szeretik.
Kapcsolata a könyvtárral a mai napig élő, jelenleg a
Könyvtárbarát Kör vezetője. Munkája, egész élete a
családja mellett a könyvtárról, az olvasók szolgálatáról

szól. A város kulturális értékeit (elsősorban helyismereti
és irodalmi), kötődéseit mindig figyelemmel kísérte és
támogatta.
Köszönjük, Mária és gratulálunk a megtisztelő kitün-
tetéshez!

Szabó Ferencné
könyvtárigazgató

10 éves a PRO BIBLIOTHECA
ALAPÍTVÁNY

Megváltozott, átalakult a 90-es években Magyarországon
a kulturális szervezetek rendszere. Ebbe a szervezeti
rendszerbe tartoznak és jelentős feladatokat látnak el a
civil szervezetek.
A rendszerváltás utáni években nehéz helyzetbe kerültek
a kulturális intézmények, a könyvtárak is számtalan
gonddal, állandó létszámleépítéssel és költség-
csökkentéssel küszködtek országosan. Sok kis könyvtár a
puszta fennmaradásáért küzdött. Az állam esetenként
inkább kivonult a kulturális intézmények direkt
támogatásából és a nonprofit szintre tolódik bizonyos
állami feladatok ellátása. Ebben a nehéz helyzetben,
1994-ben kezdtünk el szervezni egy, a könyvtárat
támogató alapítványt, azzal a nem titkolt céllal, hogy a
könyvtár munkáját segítse az alapítvány speciális
eszközrendszerével. A szükséges alapító tőkét egyéni
felajánlásokból és egy jótékonysági bál szervezésével
teremtettük meg. így valóra válhatott, hogy 1995. május
23-án hivatalos végzés született az alapítvány
nyilvántartásba vételéről. Azóta hagyománnyá vált, hogy
minden év februárjában a farsangi szezon alkalmával
KÖNYVTÁROS BÁLT szervezünk.
Az első alapítványi bál sikerében kevesen bíztak.
Önmagában is rendhagyó volt ez a rendezvény, mert a
bemutatkozásunk a helyi szépíróknak is bemutatkozási
lehetőséget adott. Díszvendégünk volt az azóta már József
Attila-díjas Darvasi László, és dr. Fehér Imre tanár úr
rendezésében gimnazista diákok Szélpál Árpád műveit
idézték meg.
Azóta is minden év februárjában, 2004-ben már tizedik
alkalommal rendeztünk alapítványi bált, melynek célja
nemcsak a könyvtárpártoló polgárok, hanem a helyi
művészek, fiatalok találkozási, bemutatkozási lehetősége
is. A kezdetek óta nagy ívű utat tett meg a PRO
BIBLIOTHECA ALAPÍTVÁNY, melynek 10 éves
jubileumát a 2005. évben köszöntjük. Az alapítvány
kialakította önálló arculatát, bár legfőbb célja a könyvtár
támogatása, emellett önálló rendezvényeket szervez,
kiadványokat jelentet meg. Az alapítványnak önálló
bevételi forrása nincs, adományokból, támogatásokból,
pályázatokból támogatja a könyvtárat, végzi kulturális
szolgáltatásait.
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Az alapítvány tevékenysége ma már meghatározó
Törökszentmiklós kulturális életében. Számtalan új
kezdeményezés, rendezvénysorozat elindítója. Színvona-
las, az olvasási kultúrát szolgáló rendezvényei méltán
örvendenek nagy népszerűségnek a lakosok körében.
Célcsoportként a teljes lakosságot számba veszi. Először
két jelentős, nem programszerű eseményről számolok be.
Kiemelkedő esemény volt a könyvtár névfelvétele 1999-
ben, amikor is felvette Ipolyi Arnold tudós püspök nevét,
akire méltán lehetünk büszkék értékteremtő - értékmentő
munkájáért. Városunkban az Olvasó és Társalkodó Egylet
elnöke volt. Ez alkalomból a könyvtár falán emléktáblát
helyeztünk el, melyre 2001-ben elkészítette Kő Pál
Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas szobrászművész Ipolyi
Arnold bronz plakettjét. Egy „KÖNYVTÁRÉRT" díjat is
alapítottunk, ami szintén Kő Pál által készített plakett
Ipolyi Arnoldról.
A díjat a kuratórium döntése alapján olyan közéleti
személyek, olvasók, vagy könyvtárosok kapják meg,
akiknek példaértékű a tevékenységük a könyvtár, az
olvasási kultúra, a mecenatúra területén. Eddigi
kitüntetettjeink Zetz Jusztina nyugalmazott könyvtáros,
Reif Aladár gyárigazgató, Pálya Jánosné nyugalmazott
pedagógus, Papp Géza gyárigazgató. A jubileum évében
Kelemen Béláné középiskolai tanár, volt iskolai
könyvtáros és Batáné Máté Mária, a könyvtár
nyugalmazott igazgatója kapta az elismerést.
Másik jelentős munkánk a millennium alkalmából
megjelent „Csak a gyökér legyen erős" c. szépirodalmi
antológia megjelentetése. Az antológia régi hiányosságot
pótol. Azoknak a szépíróknak a műveiből ad válogatást,
akik Törökszentmiklóshoz kötődnek: itt születtek, itt
tanultak, vagy itt éltek, élnek. A válogatásnak
természetesen keretet adott a terjedelem, így most nyolc
költő, író megjelentetésére volt lehetőség. Az
antológiában szerepel Darvasi László, Dienes Eszter,
Farkas Kálmán, Huh István, Rentz Mátyás, Szélpál
Árpád, Vihar Béla és Zsigray Julianna. A kötetet Kádár
László tanár szerkesztette, válogatta, a lektori munkát
pedig Körmendi Lajos író, költő végezte. A mű
megjelentetésével nem titkolt célunk, hogy erősítsük az itt
élők helyi kötődését.
Amiben az alapítvány segíteni tudott a 10 év alatt -
néhány a teljesség igénye nélkül, csak a felsorolás
szintjén:

• Az országban az elsők között modemes internet
vonalat biztosítottunk a könyvtárnak.

• DVD-ROM olvasására alkalmas számítógépet
vásároltunk az olvasóterembe.

• Lézer vonalkód olvasót vásároltunk: 4 darabot,
több mint 300 ezer Ft értékben - ez a zavartalan
kölcsönzés feltétele volt.

• Több könyvtári pályázathoz biztosítottunk
önrészt, így tudott például fénymásolót vásárolni
a könyvtár, és egy nagyszámú könyvcserét
végrehajtani a gyermekkönyvtárban.

• 100 ezer Ft-ot biztosítottunk a médiatár DVD-
gyűjtemény kialakításához.

• A TextLib könyvtári szoftverhez Linux szervert
vásároltunk 240 ezer Ft. értékben.

• Számos rendezvényt, vetélkedőt szponzorálunk.
• Napernyőket, kerti bútorokat vásároltunk a

múzeum udvarán tartandó rendezvényekhez.
• Számos kiadvány, könyv megjelentetését

támogattuk.
• Hagyományteremtő szándékkal egy új típusú

kulturális rendezvényt kezdeményeztünk.
• Az ünnepi könyvhét alkalmából először 1997-

ben vidám, zenés irodalmi estet rendeztünk a
múzeumkertben.

Ez csak néhány abból a sorból, mely közvetlenül segítette
a könyvtárhasználók, az olvasók minőségi kiszolgálását.
Hisszük, hogy munkánk hatással van a könyvtár
munkájára, ezt tükrözi a könyvtári mutatók alakulása:
2004-ben 5.582 fo beiratkozott olvasója volt a
könyvtárnak. A lakosság 28 %-a használója a
könyvtárnak, ha a látenciát is figyelembe vesszük (sok
esetben egy családból csak egy fő iratkozik be és az egész
családnak kölcsönöz) - megállapíthatjuk, hogy a lakosság
fele használja a könyvtár valamilyen szolgáltatását. Most
a tizedik évforduló ünnepén köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik támogatták, támogatják
alapítványunkat. Azoknak, akik munkájukkal, pénzükkel,
befolyásukkal, szívükkel, szeretetükkel segítik
mindennapi munkánkat. KÖSZÖNJÜK!
Az alapítványnak megalakulása óta titkára vagyok. Külön
örömmel tölt el a még ma is aktív alapító tagság és a
kuratórium. Tulajdonképpen ők dolgoznak és mi segítjük
a munkájukat
A könyvtár az információk őrzője és közvetítője, az
esélyegyenlőség demokratikus alapintézménye, ezért
fontos feladatnak tartjuk továbbra is a támogatását. A
jövőben is folytatni szeretnénk kultúraközvetítő, az
olvasási, irodalmi, kultúrát népszerűsítő munkánkat.

Szabó Ferencné
Pro Bibliotheca Alapítvány

titkára

MESÉK - CSODÁK A KÖNYVTÁR
PINCEGALÉRIÁJÁBAN

(A kunhegyesi Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár
gyermekprogramjai)

Az olvasóvá nevelés a könyvtárosi munka egyik legszebb
és egyben legnehezebb része. Különösen ma, a
számítógép, a technika világában, amikor a gyerekek az
internetről oldják meg a gyűjtőmunkát, a különböző
feladatok megoldásához nem a könyvekben keresik a
választ. Az idősebb generáció gyermekkorának
meghatározó tényezője volt a játék és tanulás mellett az
olvasás, a mesék csodálatos világa. Ezt a régi világot
elevenítettük fel a tanévkezdés első hónapjában. Fontos,
hogy minden évben legalább egy alkalommal
gyermekkönyvtárunkban is adózzunk Benedek Elek
emlékének - a Székelyföldi Tündérország mese-
gyűjtemény szerzőjének — és születésnapján
megünnepeljük a Magyar Népmese Napját. A kunhegyesi
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár pincegalériájában
ebben az évben szeptember 30-án felidéztük a
gyermekeknek a régi idők hangulatát. Benedek Elek
meséit mondták el (12 fő) alsó tagozatos gyermekek
társaiknak, szüleiknek, tanítójuknak. Megelevenedtek a
mesehősök, együtt izgultunk, hogy a jó elnyerje jutalmát,
s fellélegezhettünk, minden jó, ha a vége jó. A
mesedélutánon a közös harangjáték után minden gyermek
kapott „hamuba sült pogácsát" és egy picike
mesetarisznyát, benne egy népmese-tekerccsel. Október
hónapban kétfordulós területi vetélkedőt hirdettünk 12 é-
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ves gyermekek részére „Barangolás a tudomány
világában" címmel, a Magyar Tudomány Napja
tiszteletére. Az írásbeli forduló után a 6 nagykun település
(Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes,
Törökszentmiklós, Túrkeve) első helyezettjei 3 fos
csapatokkal érkeztek Kunhegyesre az október 27-én
megtartott döntőre. A vetélkedő izgalmai után városnéző
hintós túrán vettek részt a gyermekek. Az érdekes,
élményt adó vetélkedőre érdemes volt felkészülni, hiszen
valamennyi résztvevő könyvjutalomban részesült, és
november 9-én egynapos kirándulás keretében
megtekintették Budapesten a Csodák Palotáját. Október
28-án rendhagyó gyermekfoglalkozást tartottunk a
könyvtárban. A magyar népszokásokat egész évben
ismertetjük a gyermekekkel (téltemetés, Kiszebáb
készítés-égetés, zöldágjárás, húsvét, pünkösdi királyné
járás) most az angolszász halloween alkalmából
töklámpást készítettünk. A gyermekek a tökfáragás
közben megtanulták Őri István: Halloweenre című versét.
Igen kísérteties hangulatot árasztott könyvtárunk
pinceklubja, amikor minden töklámpás világított és
közösen elmondták a gyermekek a Halloween ünnepre
íródott verset. Könyvtárunkban a gyermekek olvasóvá
nevelése folyamatos munka, melyet a
gyermekrendezvények által teszünk hangsúlyossá. A
programok lebonyolítása Kisné Veres Edit gyermek-
könyvtáros hálás feladata, melyben valamennyi
munkatárs segítséget nyújt. A 2005. évi
gyermekrendezvényemk záró programja december 2-án
lesz, amikor 7-8. osztályos gyermekek találkoznak
Sohonyai Edit írónővel.

Szabóné Somody Margit
könyvtárvezető

A Népmese Napja a Hild Viktor Városi
Könyvtárban

2005. szeptember 26 - 30.

Könyvtárunk, a Hild Viktor Városi Könyvtár, a Népmese
Napja alkalmából egy egyhetes programsorozatot
hirdetett szeptember 26-a és 30-a között. Igyekeztünk
Benedek Elek mesegyűjteményein túl Illyés Gyula, Berze
Nagy János, Arany László meséivel megismertetni a
gyerekeket. Ismert és ismeretlen mesék mellett
bemutattuk más népek meséit is, mert sok mesében
hasonlóságot fedeztünk fel. Az iskolás és óvodás
csoportok az alábbi foglalkozások közül választhattak:
- Ismert népmesék sokoldalú, dramatikus, vizuális fel-
dolgozása
Ezen a foglalkozáson a gyerekek kevésbé ismert meséket
hallgattak meg, majd kis irányítással megkeresték a más
népek irodalmában fellelhető hasonló mesét.
Megbeszéltük, miből adódhatnak a hasonlóságok, ill.
különbségek. Illusztrációt készítettek a mesékhez, ill.
eljátszották.
- Népmese-vetélkedő
A könyvtári ismereteket ötvöztük a mesékkel. Egy ismert
mese részleteit különböző könyvekben elrejtettük.
Rejtvények, katalógus segítségével kellett a könyveket
megkeresni a polcon, majd a meserészleteket helyes
sorrendbe rakni és a rendelkezésre álló bábokkal
eljátszani.
- Kézműves foglalkozás
Csuhébaba készítés - közben beszélgetés arról, hogyan is
folyt az élet a fosztóban, hogyan kaptak szárnyra a mesék.

- Meseillusztráció készítés a könyvtárban
A legkisebbek mesehallgatás közben rajzolhattak, képeket
készíthettek a mesékhez.
- Meseírás
Öt különböző, a népmesékre jellemző szó (király,
szegény ember, sárkány, béka, öregasszony) megadásával
egy mesét kellett írni. Egy-egy gyermekrajz alapján
kellett a mesét megírni.
Szeptember 30-án közel 70 gyermek hallgathatta azt a
népmeséi válogatást, amelyet Horváth Gábor, a
szolnoki Szigligeti Színház művésze mondott, olvasott el
a gyerekeknek.
Még ugyanezen a napon indítottunk útjára egy
rejtvényíuzetet, melynek feladatai és kérdései Benedek
Elekhez és meséihez kapcsolódnak.

Gubáné Ecsédi Erika
gyermekkönyvtáros

Őszi Könyvtári Napok Rákóczifalván

Október 24. és 29. között, az Őszi Könyvtári Napok
keretében különböző programokkal hívtuk fel a figyelmet
e kultúrközvetítő intézmény fontosságára és széleskörű
tevékenységére. Az egy hétig tartó rendezvénysorozat
során fogadtunk óvodai csoportot, iskolai osztályt, civil
szervezetet és minden érdeklődőt. Hirdettünk a felső
tagozatos diákoknak helytörténeti fejtörőt. Az
óvodásoknak bemutattuk a könyvtárat, mesét hallgattak
és elkészítették Tóthné Margitka segítségével a mesékben
szereplő figurákat: kukacos almát és pandamacit. Novak
Erika másodikos nebulóit kézműves foglalkozásra vártuk.
A gyerekek kipróbálhatták a szalvétatechnikát és
készíthettek hungarocellbő] virágot, állatot. Szerdán a
Kertbarát kör tagjait láttuk vendégül. A szervezet tagjai
megismerhették a könyvtár tevékenységét és bepillantást
nyerhettek a könyvtáros mindennapi munkájába.
Csütörtökön Horváth Ildikó, a Virágoskert Óvoda
vezetője a kisgyermekes szülőknek a mese hatásáról,
fontosságáról beszélt.
Pénteken a könyvtár alapításának 45. évfordulója
alkalmából jubileumi ünnepséget szerveztünk. A
rendezvényre meghívást kaptak az alapítástól napjainkig
tevékenykedett könyvtáros kollégák. A közel
félévszázados könyvtári fejlődést megismerhették a
település és intézmény vezetői, a szakmai szervezet
képviselői, civil szervezet vezetői és a kultúra iránt
elkötelezett emberek. A meghitt, barátságos
összejövetelen a vendégek jubileumi emléklapot és kézzel
festett ajándéktárgyat vehettek át. Szombaton a
helytörténeti fejtörő eredményhirdetése zajlott, ahol a
legjobb megfejtők könyvet kaptak.

Hellenpach Rozália
könyvtáros

Őszi összefogás program Mezőtúron

2005. október 4-én 11 órától és délután 14 órától vendég
volt Sohonyai Edit, aki önismereti tréninggel várta a
gyerekeket.
Október 6-án 16 órától a Nagy Könyv program keretében
„Ellopták a könyvemet avagy Az arany emberrel a
vonaton" címmel Schaffer Erzsébettel találkozhattak a
felnőtt olvasók.
Október 4-től a Nagy Könyv program befejezéséig, ked-
denként felolvasó délutánok 15 órától a gyermekekkel.
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író-olvasó találkozó ZÁVADA PÁLLAL
a kunszentmártoni József Attila

Könyvtárban

2005. október 13-án író-olvasó találkozó keretében
vendégünk volt Závada Pál író, szociográfus, akinek írói
munkásságába kötetlen beszélgetés során betekintést
nyerhettek olvasóink, személyes benyomásokat is
bőségesen szerezve.
Závada Pál a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen,
majd az ELTE szociológia szakán szerzett diplomát.
1982-ig a Pécsi Tudományegyetem gyakornoka,
tanársegéde volt, 1982-93 között az MTA Szociológiai
Kutató Intézetben szociológus. 1990-től a Holmi c.
folyóirat szerkesztője. Elismerései számosak: többek
között a József Attila-, Krúdy Gyula-, Márai Sándor-, és
2005-től a Kossuth-díj birtokosa. 1986-ban jelent meg
első ízben a Kulákprés c. dokumentumszociográfiája a
Művelődéskutató Intézet gondozásában, mely az 1945
utáni évtized paraszti világának kevésbé ismert
valóságába vezeti be az olvasót: korabeli iratok, levelek,
forrásmunkák és visszaemlékezések segítségével mutatja
be a hazai sztálinista agrárpolitika gépezetének egy Békés
megyei faluban - Tótkomlóson, egyébként az író szülő-
falujában - nyomon követett működéséről, a paraszti
életre mért következményeiről. Az írás szemléletesen
mutatja be egy kulákká nyilvánított, bár gazdag-
parasztinak nem nevezhető gazdálkodócsalád munkáját,
kötelezettség-teljesítési erőfeszítését, életvezetésük
rendjét - számos adalékkal, személyes levelezéssel,
áttekintéssel a mezőgazdasági termelés, a beszolgáltatás
és adózás szabályozásának megértéséhez. A háttérben
pedig megjelenik a korabeli parasztpolitika is: a
„kulákkérdés" egy hajdani napilap cikkeinek elemzése
tükrében bontakozik ki.
A „Kulákprés" arra tesz kísérletet, hogy a dokumentum-
és statisztikai elemzés eszközeit a személyes
levelezéseken és elemzéseken alapuló szociografikus
leírásokkal ötvözze, de kísérlet abban a tekintetben is,
hogy a „nagypolitika" következményeit egyetlen
parasztcsalád sorsáig kövesse végig. Alapos elemzést
kapunk arról, hogy hogyan függ össze az agrárpolitika, a
paraszti társadalom széthullásának drámája egyéni sorsok
tragédiáival, hogy mik voltak a túlélés társadalmi korlátai
és keretei egy ötvenes évekbeli faluban
1997-ben jelent meg első szépirodalmi műve, a kirobbanó
sikerű Jadviga párnája. A szlovákok lakta faluban
játszódó naplóregény az első világháborútól a szlovák
nemzeti ébredésen, a Magyar Tanácsköztársaságon és a
második világháborún át ível, és utolsó szereplőjének
sorsával eljut a közelmúltig. A megcsalt, de megbocsátó,
a politikában is esendő Osztatni András naplójába halála
után „beleír" felesége (és talán féltestvére?) Palkovits
Mária Jadviga. A két kéziratot egy harmadik „kéz", az
asszony második fia szerkeszti egybe, együgyű, bár
értelmező szándékú jegyzeteivel ellenpontozva a szülők
szenvedélyét. Szerelem, kiszolgáltatottság, árulás és a
huszadik század végzetszerűségei irányítják a szereplők
sorsát a gyönyörű nyelven megírt regényben.
Ugyanott (de később, az 1990-es években) játszódik, és
szereplőik rokonsága révén a Jadviga párnájához kötődik
Závada második regénye, a Milota, amely szintén
egyszerre szerelem, család- és falutörténet. A hatvanhét é-
ves, felelőtlen, de szeretnivaló Milota György saját kedv-

telésére magnószalagra mondja élete és családja tör-
ténetét, vele párhuzamosan olvassuk a harmincnégy éves
Roszkos Erka számítógépen írt, bonyolult szerelmi
történeteit - a két szereplő egyszerre, egymás
szövegeinek ismeretében emlékezik, a két szöveg
egymással felesel. Legvégül derül ki még egy titok: a
fiatalabb Milotába szerelmes Erka az idősebb Milota
lánya.
2004-ben jelent meg A fényképész utókora c. regény,
azonos helyszínnel — még néhány figura is egyezik. A
címszereplő Buchbinder Miklós, a falu fényképésze, akit
zsidó származása miatt 1944-ben deportálnak,
haláltáborban hal meg családjával együtt. Az ő utókoráról
szól ez a regény. O már nincs jelen, de készít egy
fényképet 1942-ben, amelyen e regény fontos figurái
találhatók. Ez a fénykép elkallódik, majd végül a
főhőshöz, Korén Ádámhoz kerül vissza. Ádám a
fényképen is szereplő két tót asszony unokája, az ő
élettörténetével érkezünk el a mához.
Az első történetszál 1942 és 1956 közt játszódik, központi
figurája Dohányos László falukutató, majd később
rákosista kriptokommunista miniszter és segédje, Adler
Jenő. Az utóbbi lánya, Viola lesz majd később Korén
Ádám elérhetetlen nagy szerelme. A második történet
Korén gyerekkoráról, iskolás éveiről szól a 60-as, 70-es
években. A harmadik időszakasz ( a 80-as évektől 1992-
ig) egy nyugat-európai nagy vonatúttal kezdődik, majd a
főhős pesti kallódó értelmiségi létéről szól, mikor is 17
évnyi reménytelen szerelem fűzi össze Violával, amely,
mire már révbe érhetne, nem teljesedik be mégsem. A
történet Flaubert Érzelmek iskolája c. regényét idézi:
Ádám és Viola kapcsolata tükörképe Frédéric Moreau és
Arnoux-né kapcsolatának. Miként ott a hősök mellett
szinte észrevétlenül elsuhan az 1848-as forradalom, itt
meg az 1989-es rendszerváltást veszik alig észre.
A regény alapos rajzot ad a magyar társadalom elmúlt
évtizedeiről, a háború előtti felemás polgárosodásról és a
félfeudális falusi világról, a paraszti élet
megnyomorításáról, a kommunisták alatt vagy a polgári
mentalitás visszaszivárgásáról a fővárosi értelmiségi
világba a Kádár-rendszer vége felé. Részletesen szó esik a
zsidókérdésről is, mint a XX. századi magyar társadalom
egyik legsúlyosabb kérdéséről. A szereplők nagy része
azonban továbbra is szlovák falusi közösségből való, bár
ez nem annyira hangsúlyos már, mint a korábbi
regényekben.
Mindezen tartalmak felelevenítésén kívül a beszélgetés
során szóba került a lélek- és emberábrázolás többféle
módszere, a valósághű, aprólékos, dokumentáris stílus
keveredése a fikcióval, némelykor felismerhetetlen
elegyük az elbeszélésben; konkrét minták, melyek a
kompozíció kialakításában segítséget nyújtottak az
írónak, azaz irodalmi előképek és a részben az életből vett
alakok regénybeli megjelenítései, kvázi-alteregói (ilyen
pl. a Dohányos László — Erdei Ferenc feltételezett pár-
huzam). Szó esett arról is, hogy nehézséget jelentett-e az
írónak forgatókönyvíróként együttműködnie a Jadviga
párnájából készített film rendezőjével, illetve mennyiben
sikerült az eredeti mű szellemiségéhez hű filmadaptációt
létrehozni. Nagyon felkeltette az olvasóközönség
érdeklődését A fényképész utókora című műben
megjelenő, személytelen, többes szám első személyű nar-
ráció, amely végigvonul a szövegen. Ez a rejtélyes „mi"
hol a falusi népet, hol a falukutatókat kocsmatöltelékeket,
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katonákat, osztálytársakat, pribékeket, kommunistákat,
ávósokat, az egyház képviselőit stb. jelenti — mindig
valaki mást, más élethelyzetből, szemléletből. Mi
mindannyiunkat, akik ebben a társadalomban éltünk,
élünk.
Zárásként az író részletet olvasott fel A fényképész
utókora c. regényéből, melyet a közönség nagy tetszéssel
fogadott. A találkozó után lehetőség nyílt dedikációra is,
mely lehetőséggel számosan éltünk.
A rendezvényt - a Nagy Könyv pályázat keretében - a
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár támogatta.
Anyagi segítségüket, erkölcsi támogatásukat nem lehet
eléggé nagyra becsülni, hiszen az ilyen, eseményszámba
menő rangos irodalmi találkozók a korábbi évekhez
képest nagyon hiányoznak - mint egy falat kenyér — a
kisebb könyvtárak olvasóközönségének. Köszönet érte!

Herczeg László
könyvtáros

Rendezvények a martfűi Városi
Könyvtárban

Könyvtárunkban eddig két kiemelkedő felnőtteknek szóló
rendezvény volt 2005-ben. Az egyik a József Attila
emlékév kapcsán, április 18-án: HOBO (Földes László)
Tudod, hogy nincs bocsánat c. irodalmi műsora. A
mintegy 250 fő résztvevővel megtelt teremben forró volt
a hangulat. HOBO lelkesen ismertette a költő életútját
versben, dalban, sajátos előadásmódjával magával ragadta
a közönségét. A műsort lelkes tapssal köszönték meg a
nézők többszöri ráadást kérve.
A másik rendezvény a közelmúltban, szeptember 13-án
volt: Esterházy Péter, Kossuth-, Herder és számtalan díjas
író felolvasó délutánja. Ezen a közel 100 fős közönség
hallgatta élvezettel Esterházy Péter Harmónia caelestis c.
regényének felolvasott részleteit. Az író mesterien
válogatta ki a legjobb részeket, melyeket kiváló
előadásmódban tolmácsolt. A felnőtt és középiskolás
közönség értékelte a vendég sajátos humorát, ironikus
ábrázolásmódját. A rendezvény előtti könyvvásáron
számtalan mű talált gazdára, melyeket a találkozó végén
Esterházy Péter szívesen dedikált, néhány egyénre szabott
találó szóval fűszerezve. A délután anyagi
finanszírozásáért köszönet jár a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár területi szolgálata munkatársainak, akik az
NKA Nagy Könyv pályázatából juttattak erre a célra.

Csernus Gyuláné
könyvtárvezető

A kenderesi Városi Könyvtár programja az
Őszi Könyvtári Napok alkalmából

2005. október 4.: internetezők napja - ingyenes
interaetezési lehetőség.
2005. október 5.: „Kívánságműsor" az óvodásoknak —
zene, vers, dia, videó.
2005. október 7.: Nyílt nap — az olvasók betekintést
nyerhetnek a könyvtárosok munkájába.
2005. október 11. író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral.
2005. szeptember 30. - október 7.: „Megbocsátás hete" -
késedelmes olvasóink tartozását ezen a héten elengedjük.

Peszeki Imréné

Bemutatkozik a szajoli Közösségi Ház és
Könyvtár

A Közösségi Ház és Könyvtár 2004. június 15-től
szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézménnyé vált. A szervezeti változást
több tényező is indokolta:

1997. CXL tv. a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
Az új szervezeti forma lehetővé teszi a könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő, és felzárkóztató
pályázatokon való részvételt.
Szükségszerűvé vált a két szakfeladat egy helyen
történő koordinálása.

Személyi feltételeink:
Jelenleg 3 főállású dolgozója van az intézménynek:
1 fo intézményvezető- közművelődési szakember
1 fo könyvtáros
1 fő ügyelő-kisegítő (aki jelenleg gyesen van, munkáját
alkalmi helyettesítéssel látjuk el)
Technikai, tárgyi feltételeink:
2005-ben jelentős felújítási munkák történtek, melyek
nyomán kívül-belül megszépült az épület (az intézmény
külső homlokzatának felújítása, nyílászárók festése,
nagykapu, kerítés készítése és festése, járda javítása,
előtetők cseréje, nagyterem festése, parketta lakkozása).
Szakfeladataink ellátását az alábbi helyiségek szolgálják:

Könyvtárszoba, olvasóterem: könyvek kölcsönzése,
folyóiratok, helyben használható dokumentumok
tanulmányozása, számítógép és internet használata.
Irodahelyiség: zeneoktatás, rendezvények alkalmával
öltöző- előkészítő terem.
Előtér: klubfoglalkozás, termékbemutató, fotógaléria,
zeneoktatás, civil szervezetek megbeszélései,
szakkör.
Büfé: rendezvények idején működik.
Nagyterem: klubfoglalkozás, zenés-táncos
rendezvény, kiállítások, játszóházak, színházi
előadások, filmvetítés, zeneiskolai rendezvények,
rendszeres foglalkozások (jóga, aerobic,
tánctanfolyam, kung-fu) iskolai-óvodai rendez-
vények, civil szervezetek rendezvényei, vásár,
termékbemutató.
Pince: klubfoglalkozás, raktár.

Jelenleg egyre nagyobb problémát okoz az, hogy nincs
elég helyünk a különböző foglalkozások, programok
lebonyolítására. A legutóbbi testületi ülésen a képviselők
támogatták azt a kérésemet, hogy megkapjunk egy régi
önkormányzati épületet, melyben helyet kapna a
helytörténeti gyűjteményünk, illetve klubfoglalkozások,
szolgáltatások is megvalósulhatnának.
A szakmai munkát segítő eszközeink 2004-ben és 2005-
ben jelentősen bővültek. A fénymásoló beszerzésével egy
régóta fennálló igényt sikerült kielégítenünk. Az
önkormányzat az Eszak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatán 3 db számítógépet és 1 db nyomtatót
nyert közösségi internet-hozzáférés biztosítására. Az
eszközöket a könyvtárban lehet igénybe venni. Az
Ifjúságbarát Önkormányzat pályázaton nyert összegből
társas- és foglalkoztató játékokat vásároltunk, melyeket
játszóházakon, szabadidős programokon vehetnek
igénybe a fiatalok.
A könyvtár szakmai tevékenységét 2002-ben a Jász-
Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár



8 KAPTÁR 2005. 4.

szakfelügyelet keretében vizsgálta. A vizsgálat
legfontosabb megállapításai:

„Az intézmény gyűjteménye (20.000 db
dokumentum), a beiratkozott olvasók száma (582), a
könyvtáron belül érezhető hangulat és rend
gondosságra, odafigyelésre enged következtetni.
Felszereltsége, elsősorban számítástechnikai esz-
közökkel, interneteléréssel, könyvtárkezelő prog-
rammal való ellátottsága a kor követelményeire, a
könyvtárpolitikai törekvésekre való odafigyelést,
korszerű szemléletmódot tükröznek. Az eszközök
nem megfelelő kihasználtsága az intézmény műkö-
désének szűkös anyagi kereteiből adódik.
Megállapítható, hogy Szajol községben a könyvtári
szolgáltatás színvonala eléri a Nyilvános könyvtárak
jegyzékére való felkerüléshez szükséges mértéket,
(az intézmény az önállóvá válást követően 2004.
decemberében került fel a jegyzékre)
A könyvtár gondosan karbantartott, de szűkös
alapterületű helyiségben működik. A felnőtt és
gyermekrészleg egy teremben, az olvasóterem a
közhasznú információ szolgáltatással együtt szintén
egy helyiségben kénytelen működni. Bútorzata régi,
de még megfelelőnek mondható. A zsúfoltság
ellenére gondot fordítanak arra, hogy a
gyermekkönyvtári állományt megfelelő méretű
polcokra helyezzék. Az intézményben csoportos
foglalkozások, könyvtári órák tartására nincs
lehetőség."

Bár az önállóvá válást követően folyamatosan nő a
könyvbeszerzésre fordított összeg (2004-ben az előző
évhez képest a könyvbeszerzésre fordított összeg 235 %-
os. 2005-ben ez az arány kb. 389 %), sajnos a könyvtári
állomány száma csökken, mert nagyon sok az elavult,
megrongálódott könyv.
A könyvtár alaptevékenységének keretében elvégzett
feladatai közül (az önállóvá válás óta eltelt időszakban)
szeretném kiemelni:

a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása
(pályázatok, támogatások felhasználásával)
helytörténeti gyűjtemény gyarapítása ( 220 db fotó, 8
db térkép, 11 db szajoli vonatkozású szakdolgozat
illetve egyéb tanulmány található a könyvtárban),
rendszerezése, és kiállítás formájában történő
bemutatása.
könyvtárközi kölcsönzés számának folyamatos
emelkedése.

Az olvasás népszerűsítése érdekében részt veszünk a
NAGY KÖNYV programban, illetve a gyermekek
számára szervezett Jonatán könyvmolyképző
vetélkedőiben. Jelentős energiát fordítunk arra, hogy az
általános- és középiskolás tanulók minél szélesebb körű
segítséget kapjanak a különböző levelezős vetélkedőkön
való eredményes részvételhez.
A közművelődési tevékenységet az elmúlt másfél évben
bővülő, színesedő kínálat jellemezte:

Igen nagy az igény a színházlátogatásokra.
Rendszeres foglalkozásaink: jóga, aerobic, tánc-
tanfolyam, kung-fu, gyöngyfuző szakkör.
Két klubunk működik: Őszirózsás nyugdíjas klub,
modellező klub. Jelenleg szerveződik az ifjúsági

klub és egy fiatal alkotók köre.
Gyermekek számára rendszeresen szervezünk
foglalkozásokat, elsősorban az iskolai szünidei
napokon.
Pályázati lehetőségek függvényében szervezzünk

kiállításokat, író-olvasó találkozót.
Jelentős évfordulók (pl.: József Attila emlékév)
megünneplése.
Helyi, községi rendezvények szervezése

Az intézmény gazdálkodása az önállóvá válást követően
kiegyensúlyozottá vált. Az intézmény SAJÁT
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE folyamatosan emelkedik.
(Arányaiban a terembérleti díjakból származó bevétel a
legmagasabb. Egyéb bevételek: előadások jegybevétele,
számítógépes szolgáltatásokból származó bevétel,
tanfolyam részvételi díja, fénymásolás díja.) 2004.
júniusát követően összesen 11 db pályázatot nyújtottunk
be, és két alkalommal kaptunk egyéb támogatást
(összesen 980.000.- Ft + 280.000.- Ft önrész).
Az intézmény jogi helyzetében történt változás óta 16
hónap telt el, melynek mérlege véleményem szerint
mindenképpen pozitív, hiszen a könyvtárunk végre
felkerülhetett a nyilvános könyvtárak jegyzékére, részt
vehetünk a pályázatokon, ezzel növelve az egyébként
szűkös költségvetési keretet. Emellett stabil együtt-
működési kapcsolatok épültek ki és erősödtek meg helyi
szinten és tágabb értelemben egyaránt.
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005.
október 27-i testületi ülésén elfogadta az intézmény
szakmai beszámolóját, és „elismerését fejezte ki a
Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének és
munkatársainak a magas színvonalon nyújtott
munkájukért."

Lajkóné Czékmási Csilla
intézményvezető

Tájékoztatás közgyűjteményi és közművelődési
dolgozók részére

Annak érdekében, hogy a dokumentumvásárlási
hozzájárulás összegét januárban senki ne veszítse el,
kérjük Önöket, hogy 2005. december 23-ig használják fel
keretüket. (...) A 157/2000. (IX. 13.) kormányr. 3. § (5)
bekezdése alapján „az utalványkeret csak a tárgyévben
előterjesztett igények kielégítésére használható fel
dokumentum-beszerzésre".

KELLÓ Hírlevél, 2005. 10. 20.

Hírek
A Kormány 206/2005. (X. I.) Korm. rendelete a
felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól.
Magyar Közlöny, 2005/131. szám.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2005.
(VII.) NKÖM rendelete a muzeális könyvtári
dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával
kapcsolatos szabályokról.
Magyar Közlöny, 2005/101. szám.

A tószegi községi könyvtár honlapját megtekinthetjük a:
www.tkvt.hu címen, gratulálunk a színvonalas munkához!

Kaptár
Jász-Nagykun-Sxolnok megye könyvtárainak híradója
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