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Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról
„A Nagy Könyv" a Nagy-Britanniában óriási sikert aratott BBC-műsor, a „The Big

Read" - és a rá épülő olvasómozgalom - magyar változata volt az elmúlt esztendőben. „A
Nagy Könyv" programsorozat legfontosabb céljául azt tűzte ki, hogy az olvasás újra
népszerű elfoglaltság legyen. Magyarországon sajnos egyre kevesebben és egyre
kevesebbet olvasnak. A középiskola elvégzése után a legtöbb ember számára a szórako-
zás és a művelődés egyetlen eszköze már csak a televízió. Bár világjelenségről van szó,
nálunk - a legfrissebb felmérések szerint - a helyzet gyorsabban romlik, mint másutt. A
cél az volt, hogy „A Nagy Könyv" mozgalom országos eseménnyé nőjön, megállítsa, sőt
megfordítsa a kedvezőtlen tendenciákat, és az olvasást - a kultúra megkerülhetetlen
alapfeltételét - ismét divatossá tegye, a nézőket „visszavezesse" a könyvek világához.
Jelen esetben lényegében egy olyan olvasómozgalomról volt szó, amely korunk minden
technikai eszközét (televízió, rádió, mobiltelefon, internet) és kommunikációs
stratégiáját egy cél érdekében összpontosítja. Tapasztalataink szerint az egész esztendős
akciósorozat hatékonyan népszerűsítette az olvasást. Lezárult A Nagy Könyv
elnevezésű, egész éves programsorozat, amelynek a hosszú távú hatása ugyan még
igazából nem értékelhető, annyi már tény, hogy a játékok során az akcióhoz csatlakozott,
1280 iskola és 1500 könyvtár példája azt bizonyítja, hogy sikerült felkelteni a figyelmet
az olvasás fontosságára, és egyértelműen kijelenthető, hogy nőtt a könyvtárak forgalma.
Ami azonban ennek ellenére az olvasás helyzetét illeti, csöppet sem biztató a helyzet
Magyarországon: 25 szabadidős tevékenységből a 21. helyen áll az olvasás. A Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint 1986 és 1999 között minden korosztályban csökkent az
olvasásra fordított idő. A legdrasztikusabb változást a 15-19 éves fiúknál figyelték meg:
az ő esetükben napi 39 percről 13 percre zsugorodott. Az úgynevezett rendszeres olvasók
aránya a korábban mért 19 százalékról 12 százalékra csökkent 2000-ben. A
megkérdezettek 31 százaléka puszta kíváncsiságból olvas, míg művelődési, tanulási
céllal 28 százalék, 13 százalék mondta azt, hogy szórakozásból olvas, hét százalékuk
pedig csak azért olvas, mert kötelező. A legfrissebb felmérések szerint a fiatalok
mindössze három százaléka nyilatkozott úgy, hogy örömet jelent neki az olvasás, és a
diákok alig 52%-a képes a mindennapi életben alapvető fontosságú közepes
olvasásértésre. A felnőtteknek pedig alig fele olvasott el legalább évi egy könyvet.
Hangsúlyos szerepük volt a könyvtáraknak a játék ideje alatt, hiszen a toplistás könyvek
kikölcsönzése mellett felolvasásokkal, egy-egy regényhez olvasókörök szervezésével,
vetélkedőkkel színesítették programjukat. A toplistás könyvek kikölcsönzése mellett az
erre kialakított Nagy Könyv olvasósarok, olvasósziget kínált helyben olvasási
lehetőséget a könyvtárakban. Nagyon sok intézményben alakultak e rendezvénysorozat
kapcsán helyi olvasókörök.
Mi is az az olvasókör?
Az olvasókör olyan emberek együttese, akik azért találkoznak, hogy könyveket
vitassanak meg. Bármilyen könyvről szó eshet, a lényeg az, hogy az olvasás örömét
többé tegyék, mint személyes élvezet, és olyan környezetet teremtsenek, ahol
megoszthatják gondolataikat másokkal. A cél nem az, hogy mindenki egy véleményen
legyen, hanem hogy mindenkinek lehetősége nyíljon beszélni és ismereteit bővíteni. Az
olvasókör egyik tagja, lehetőleg minden alkalommal más valaki, felkészül egy mű
hátteréből, és tart belőle egy rövid bevezetőt, így a beszélgetés is könnyebben beindul.
Meghívhatnak vendégelőadókat, a regény szerzőjét vagy a téma szakértőjét, magyartanár
vagy könyvtáros ismerősüket.
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A legsikeresebb olvasókörök barátságosak és
fantáziadúsak. Nagyon fontos, hogy minden tag
kényelmesen érezze magát ahhoz, hogy megossza ötleteit
és tapasztalatait a többiekkel. A jó olvasókör lelke a
beszélgetés, és a legjobb beszélgetések témája akár az is
lehet, hogy az egyik-másik tag miért nem kedveli az adott
könyvet. Ne féljenek ellentmondani más véleményének,
és adjon lehetőséget a tagoknak, hogy kibeszéljék
magukból, mennyire imádták, vagy esetleg nem szerették
az adott könyvet. Beszélgethetnek életüket meghatározó
olvasmányélményekről, visszaemlékezhetnek az első
könyvélményekre, mesélhetnek arról az emberről, aki
megszerettette velük az olvasást. A Nagy Könyv
programsorozat kapcsán intézményünkben is alakult egy
Könyvbarát Kör, melynek vezetője a könyvtár
nyugalmazott igazgatója, Batáné Máté Mária. A kör
folyamatosan figyelemmel kísérte a nagy könyves játékot,
rendszeresen szavaztak és olvasták a 100-as listát, keresve
az esetleges fehér foltokat — amit esetleg még nem
olvastak. Rendszeresen részt vettek a könyvtár nagy
könyves találkozóin. A kör tagjai elsősorban nyugdíjas
illetve még aktív pedagógusok, óvónők,
közalkalmazottak. Nagy öröm számunkra, hogy a kör
tagjainak létszáma a megalakulásuk óta folyamatosan
bővül.

Nagy könyves rendezvények
Törökszentmiklóson

2005. június 1. József Attila vetélkedő

Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény a József Attila emlékév alkalmából „Nem
kartoték adat" — amit a könyvtárak rejtenek címmel
információkereső versenyt hirdetett a szerző életéről és
munkásságáról. A vetélkedősorozat célcsoportja a
középiskolák 1-3 osztályos diákjai voltak. A verseny két
írás- és egy szóbeli döntőből állt. A vetélkedősorozat
kettős célt szolgált. A diákok a kapott feladatok
megoldása révén megismerkedtek József Attila
munkásságával, és közben felfedezték, elsajátították a
könyvtár nyújtotta információs keresési lehetőségeket,
megismerték a könyvtár dokumentumgyűjteményét,
információkereső eszközeit. (A feladatok megoldásához
használni kellett a könyvtár részlegeiben található
dokumentumokat, információkereső rendszereket.) A
vetélkedőről a helyi középiskolák a könyvtár által
összeállított felhívás alapján, illetve a helyi rádióban
elhangzott tájékoztató révén szereztek tudomást, valamint
a személyes ismeretség is jelentős szerepet játszott a
tájékoztatásban. Segítőink a szervezésben a középiskolák
magyar nyelv- és irodalom szakos pedagógusai voltak. A
vetélkedő kérdéseit a könyvtár két munkatársa (Polgár
Lászlóné, Csöke Tibor) állította össze, valamint ők
tartották a kapcsolatot a diákokkal és a pedagógusokkal.
A versenyt háromfos csapatoknak hirdettük meg, tíz
csapat nevezett be. A döntőbe a legjobban teljesítő nyolc
csapat jutott a három középiskola diákjai közül. A
tanulókat két alkalommal jutalmaztuk. Az írásbeli
fordulók után tartott sorsoláson az elért eredménytől
függetlenül minden játékos részt vett. Jutalmuk értékes

tárgy- és könyvjutalom volt. A döntőbe került csapatok
közül a legjobban teljesítő középiskola diákjai az iskola
könyvtárának is nyertek egy 20 000,-Ft-os könywásárlási
utalványt, valamint a kiírásnak megfelelően értékes
díjakat vettek át a könyvtár vezetőjétől 15000Ft, 12000Ft
és 9000Ft értékben.
Összességében a vetélkedőről elmondhatjuk, hogy elérte
célját, hiszen a diákok a korábbi tapasztalatokkal
összevetve gyakrabban és rendszeresebben fordultak meg
a könyvtárban, folyamatos használóivá váltak a könyvtár
információkereső rendszereinek. Elmélyítették
ismereteiket a számítógépes katalógusban való
keresésben. Megismerték a zenei és médiatár által
nyújtott szolgáltatásokat, a nem hagyományos
dokumentumok között való keresést, a könyvtár zenei
állományát. A vetélkedő sorozat kapcsán a városi
könyvtár és helyi középiskolák kapcsolata egy újabb
láncszemmel erősödött.

2005. június 9. Találkozó Turcsány Péterrel
Téma: Wass Albert élete és munkássága

Turcsány Péter 1951. március 7-én született Budapesten,
író, szociológus, kiadóvezető. Felesége Szutor Ágnes
kertészmérnök, szinkrontolmács, népdalénekes. Hat
gyermek apja. Verseit már gimnazista korától közlik az
országos fórumok. Volt geodéta, földmérő, kérdezőbiztos,
irodalomkutató, szociológus, külön személyi ajánlással
magyar-történelem tanár és népművelő, önkormányzati
tanácsos, lektor, szerkesztő és kiadóvezető. 1988-tól kis
megszakítással a Polisz című irodalmi lap főszerkesztője,
1991-től a Kráter Műhely Egyesület könyvkiadó-vezetője,
majd 1998-tól elnöke. 1999-től a kárpát-medencei
Irodalmi Társaságok Szövetségének (ITÁSZ) ügyvezető
elnöke. A szerző az általa vezetett, 1989-ben alakult
Kráter Kiadó arra vállalkozott, hogy értékes, magas
színvonalú magyar és világirodalmi szerzők munkáit
gondozza. Az elmúlt években hazánk egyik jelentős
kiadójává vált, ma már évente körülbelül húsz új
könyvvel jelentkezik, és megjelenteti a Polisz című
folyóiratot is. A kiadó külön rangot vívott ki a
könyvpiacon Wass Albert életmüvének megjelentetésével
is. A Magyarok Házában található könyvműhely vezetője,
Turcsány Péter beszélt munkájáról, ugyanis 2005. június
9-én a könyvtár vendége volt Turcsány Péter
irodalomtörténész.
Az ő tolmácsolásában hallhatta a szépszámú közönség
Wass Albert életét és munkásságát bemutató előadást. A
kicsit hosszúra nyúlt irodalomtörténeti bemutatón a
könyvtár Wass Albert műveit kedvelő olvasóit, valamint
érdeklődő diákokat látott vendégül. A helyszínen
megvásárolható volt mind Turcsány Péter, mind pedig
Wass Albert művei, Turcsány Péter dedikált is. A
rendezvény helyszíne a könyvtár gyermekrészlege. A
résztvevők a helyi középiskolák tanulói, valamint a szerző
műveinek olvasói. A találkozón bemutatta Wass Albert
életének jelentős eseményeit, helyszíneit, családját.
Bemutatta az eddig hazánkban megjelent müveit,
melyeket az érdeklődők a helyszínen meg is
vásárolhattak. A találkozó végén válaszolt az érdeklődők
kérdéseire.
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2005. június 13. Gerlóczy Márton a vendég

Gerlóczy Márton fiatal írót köszönthettük könyvtárunk-
ban, az Ünnepi könyvhétre megjelent második kötete, a
Váróterem megjelenése alkalmából. Az író-olvasó talál-
kozót óriási érdeklődés kísérte, amelyen 84-en vettek
részt. Az esemény szervezésében a Sunbooks Könyv-
kereskedelmi Kft., a könyv egyik forgalmazója segített, a
közönség szervezését pedig az iskolák bevonásával
végeztük. Az igen sikeres szerző első könyve nagy
példányszámban kelt el, ami egyedi hangvételének, a
kicsit flegma, a mai fiatalokra jellemző, s hozzájuk közel
álló életvitelének és őszinte, önéletrajzi elemekre épülő
írásmódjának köszönhető. Megyénkben több helyen vett
részt Gerlóczy Márton találkozókon, de sehol nem kísérte
ekkora érdeklődés. Előadásmódja alapján a vele való
beszélgetés nem volt könnyű feladat, de Szabó Ferencné
igazgatónő jól megbirkózott vele. A foként középisko-
lásokból álló hallgatóság jól érezte magát, többen
kérdésekkel készültek, illetve a beszélgetés alapján
felmerülő kérdéseikkel tették még személyesebbé az
alkalmat. Gerlóczy Mártont kérték fel A Nagy Könyv 12-
es döntőjébe jutó Antoin de Saint-Exupéry: A kis herceg
című könyve kisfilmjében való szereplésre, azaz neki
kellett bemutatni, ajánlani e művet a végső szavazás előtt.
A kisfilmet többször bemutatta a Magyar Televízió.

2005. szeptember 24. Vendég: Böszörményi Gyula

Böszörményi Gyula többkötetes író. Azon kevesek
közé tartozik, akiknek írásait nemcsak a kritikusok, de az
olvasók is számon tartják. 2003-ban az év sikerkönyve
lett mesetrilógiájának második, Gergő és a bűbájketrec
című kötete. író-olvasó találkozókra gyakran hívják,
Gergő-történetei rendkívül népszerűek. 2005. szeptember
24-én a szerző volt a vendége a helyi mozgássérült
egyesület rendezvényének. A KAPOCS Mozgássérültek
Segítésére Alapítvány Törökszentmiklós 10 éves
fennállását ünnepelte az idén. Ebből az alkalomból az
Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény segítségével a szerzőt is vendégül látták
rendezvényükön. A szerző ezen a találkozón a Gergő-
könyvek sikerének megemlítése után a Fiókszavak - a
honi mozgássérültek kalauza - című művét mutatta be,
kiemelve, hogy a fogyatékosság legnagyobb rettenete
nem a mértéke, a súlyossága, hanem a maradandósága,
az, hogy nem múlik el. Ajánlásában elmondta művéről,
hogy legyen a Fiókszavak a segítség forrása, a
lelkiismeret és a cselekvés ébresztő erőforrása A
rendezvény a mozgássérültek közlekedésének
megkönnyítése miatt a helyi Kölcsey Ferenc Általános
Iskola tornatermében volt megtartva, ahol közel 150 fő
vett részt. Költségeit A Nagy Könyv pályázatból
finanszíroztuk.

2005. június 20-tól július l-ig: Olvasótábor

Téma: A Pál utcai fiúk - A Nagy Könyv keretében általá-
nos iskolás tanulóknak. A gyerekek megismerkednek a
Pál utcai fiúk életével, korával, közben játszva elsajátítot-
ták a könyvtári információszerzés fortélyait. Kirándulás
(3 nap): Csongrád (strand), Ópusztaszer Nemzeti
Történeti Emlékpark, Fehér-tó, Szeged (Vadaspark).

2005. december 8-tól: Gyermekkönyvhét

A megyei gyermekkönyvhét alkalmával december 8-án
megyénk három településének (Mezőtúr, Túrkeve,
Törökszentmiklós) volt vendége Nógrádi Gábor, akinek
PetePite című regénye bekerült a TOP 100-ba. Volt, ahol
rendhagyó irodalomórát tartott, volt, ahol író-olvasó
találkozót tartott a könyvtárban a gyerekeknek. Mindenütt
nagy sikere volt a rendezvényeknek, amit leginkább az
bizonyít, hogy azóta a könyveinek forgalma megnőtt.
Több mint száz ifjú emberke figyelmét sikerült ismét
visszaterelni az olvasásra.
Nálunk délután 16.30-kor kezdődött a találkozó. A
hangulat nagyon családias volt, 21 gyerek vett rajta részt,
akiknek sok kérdése volt az íróhoz.
E találkozó nagy hozadéka, hogy Nógrádi Gábor könyveit
folyamatosan kölcsönzik, gyorsan és élvezettel el is
olvassák, és megtörténik a legráhatóbb ajánlás: barátok,
barátnők is elolvassák.

Gyermekfoglalkozások

A város általános iskoláinak ajánlottuk Erich Kástner: A
két Lotti, és Fekete István: Vuk című műve alapján
készült foglakozásainkat. Az előbbi inkább a könyvtár
használatára épült, az utóbbi pedig vetélkedő formájában
zajlott. Rendhagyó környezet, a játékos forma mindig
segíti az iskolásokat abban, hogy szinte észrevétlenül
elsajátítsák az anyagot, felkeltsék az érdeklődést a könyv
elolvasására. Szinte minden iskolából jelentkeztek a 3-4-
es osztályok. így körülbelül 250-300 kisdiák került még
közelebb ezen alkalmakkor az irodalomhoz, a
könyvtárhoz.

Polgár Lászlóné
könyvtáros

Az Ember Mária Könyvtár hírei

2005. október 27-én vendégünk volt Sohonyai Edit írónő.
A rendezvényt megelőzte egy megbeszélés a tiszaderzsi
klubkönyvtárral, melyen úgy döntöttünk, hogy közösen,
összefogva egy írót látunk vendégül. Mindketten kaptunk
a Móra Kiadótól egy tájékoztatást, melyben ajánlották
Sohonyai Edit írónőt, akit több könyvtár is vendégül látott
már a megyében. A későbbiekben a rendezvény-
sorozathoz kapcsolódott a tiszafüredi Városi Könyvtár is,
így az írónő három könyvtárba látogathatott el ebben a
térségben. A személyes találkozót megelőzte egy
telefonbeszélgetés, melyben már kiderült az írónő
közvetlensége és jó humora. A találkozóra 35 fo, 7. és 8.
osztályos tanuló érkezett. Nagy izgalommal várták a
rendezvényt, ugyanis meghagyta az írónő, hogy közöljük
velük, ne szokványos író-olvasó találkozóra számítsanak.
Hamar feloldódtak a tanulók, hiszen Edit egy
„pacsizással" kezdte a találkozót, mely hamar megtörte a
kezdeti izgalmakat. Jó volt hallani azokat a vidám
történeteket, melyeket megosztott velünk az írónő, s ezzel
együtt kedvet csinált ahhoz, hogy elolvassák a gyerekek a
történetek befejezését és folytatását is. A találkozó végén
minden gyermeknek megmutatta a helyes testtartást,
kézfogást, szemkontaktust, melynek segítségével talán
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bátrabbak, határozottabbak lehetnek. Az önismereti óra
mindenki számára tanulságos volt. A lányok nőnek
érezhették magukat, a fiúk bátorságból kaptak
megerősítést, a kísérő pedagógusnak segített jobban
megismerni a kamaszok problémáit, nekünk,
könyvtárosoknak pedig egy felejthetetlen élmény maradt
ez a rendhagyó, semmilyen szempontból sem szokványos
író-olvasó találkozó. Érdemes volt az írónőt meghívni, mi
sem bizonyítja jobban, hogy még aznap több gyermek jött
vissza a szerző könyveit kikölcsönözni.
Köszönjük a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárnak, a
területi szolgálat munkatársainak, hogy A Nagy Könyv
program segítségével támogatást kaptunk.

Pataki Zsoltné
Abádszalók

Felújítás után a jászberényi Városi Könyvtárban

Szinte hihetetlen, eltelt két hónap a könyvtáravató
ünnepség óta! Még korábbra megyek, pontosan egy éve
kezdődött a felújítás. Számtalanszor eszembe jutnak az
elmúlt év eseményei. Ismerkedés azokkal az emberekkel,
akikkel a későbbiek folyamán hetente, naponta össze-
kötött egy közös munka. A közbeszerzés, a bontási
munkálatok (ki sem látszottunk a gödörből!), majd az első
látványos művelet - a fa tetőszerkezet helyére tétele, új
falak, lépcsők, kupolák elkészülte... végül a kész épület,
bútorozás, visszaköltözés az ideiglenes helyről, berendez-
kedés, díszítés... készülés az olvasóink fogadására.
Röviden így lehetne összefoglalni azt a nem mindennapi
történetet, ami kollégáim és a magam életét egy „kicsit
izgalmassá" tette az elmúlt évben.
A lakosság szeme láttára történt a könyvtár körül minden.
Lehetetlen volt elkerülni ismerősök és ismeretlenek
pozitív és negatív véleményét. Számtalan újságcikk,
rádió- és rvriport foglalkozott az építkezéssel. Nagyon
sokan felkerestek bennünket, megtekinteni az alap-
rajzokat, később megnézni a látványterveket. S ez volt a
jobbik eset! Sokan azonban sértően, mondhatnám azt is,
bántóan nyilatkoztak mindenfélét, mondván biztos helyről
tudják - anélkül, hogy egyszer is bejöttek volna a könyv-
tárba. Azt is megkockáztatom, sose voltak nálunk.
Tehát az érdeklődés középpontjában voltunk egész évben'.
Igyekeztünk korrekt tájékoztatást adni minden esetben a
felújítás állásáról, a később megvalósuló tervekről. Az
elmúlt év egyik szeptember végi napjára meghirdettük a
lakossági bejárást. A helyi Jászkürt újságban jelent meg a
felhívás. Őszintén szólva fogalmam nem volt, hogy mire
vállalkozom. Bíztam abban, hogy akik eddig negatív
kritikával illették a felújítást, szánnak rá egy kis időt s
megnézik, mit rejtenek a falak, a különleges bejárat stb.
Mondanom sem kell, egy sem jött el! Volt viszont nagyon
sok jó szándékú, valóban az átalakításról, bővítésről
érdeklődő lakos, fiatal és idős egyaránt. Értékelték a
„bejárás" lehetőségét, hiszen kívülről nem látszik, hogy
belül négy szinten tudjuk kiszolgálni használóinkat. A
jászberényiek emlékében még él az a zsinagóga, melynek
helyén áll a küllemében hasonló jegyeket hordozó épület.
Sokan, közöttük a kollégáim és én is, bíztunk benne, hogy

nem lesz hiábavaló az a sok éves munka, amit az ügy
érdekében végeztünk. Több esetben szembesültem
számomra „bonyolult" ténnyel, a gazdasági szféra cseppet
sem problémamentes mindennapjaival. Számomra
teljesen más világ. Olyankor mindig arra gondoltam, ,jó,
hogy könyvtáros vagyok, s ennek az épületnek a
biztonságot nyújtó falai között dolgozhatom."
Teljesen akadálymentesített középület! A kórház
sebészeti pavilonján kívül nincs másik a városban!
Kerekesszékkel közlekedő olvasóinkat a felújítás után
nem az épület előtt kell „kiszolgálnunk"! Ők is
internetezhetnek, újságot olvashatnak, válogathatnak a
sokféle dokumentum között a könyvtár falain belül!
Végül eljött a „nagy nap"! A felújított épület nagyobb
részében új bútorokkal, új technikai eszközökkel
felszerelve megkezdődött az igazi könyvtárosi munka.
Nagyon vártuk már. Mi is, a lakosság is! A könyvtárosok
a régiek voltak, a kölcsönzés módja azonban mindenki
számára új volt. Megkezdtük a gépi kölcsönzést. Aki már
túl van ezen, emlékszik rá, hogy bizony izgalmasak
voltak az első percek, órák, napok stb., aki előtte áll,
annak nagyon nehéz belekezdeni. Mit tettünk a
zökkenőmentes bevezetés érdekében? A nyitás előtt már
többször, több helyen felhívtuk a lakosság figyelmét a
bevezetendő gépesített munkafolyamatokra, megérté-
süket, türelmüket kérve. Ugyanez a tájékoztatás mai
napig ki van téve minden részleg munkaasztalán. Az
elmúlt év elejétől házi tanfolyamon ismerkedtek a
könyvtárosok, a TextLib program moduljaival, különösen
a kölcsönzéssel, melyet az egyik fiatal kolléganő tartott.
Nagyon sok segítséget kaptunk az Infoker munkatársaitól,
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dolgozóitól - külön
köszönet Pilissy Erzsébet kolléganőnek - a
törökszentmiklósi, paksi, tiszafüredi kollégáktól.
Hasznosak voltak a TextLib levelezőlistán kapott
információk. Nem volt ez a program teljesen idegen
számunkra, hiszen a feldolgozás már évek óta ezzel
megy, ugyanakkor a kollégák fenntartással fogadták.
Azonban mindenki megértette, hogy csak ezzel
dolgozhatunk a megújult épületben, ez a jövő.
Természetesen a hozzánk betérők is különbözőképpen
vélekedtek. Olvasóink türelmesek, egyben érdeklődők is
voltak. Nem is gondolnánk, mennyire figyelemmel
kísérik munkánkat. Akik türelmetlenek voltak, azok a régi
módon való kiszolgálásnál is azok voltak.
Akiknek sokat köszönhetek: dr. Magyar Leventének,
városunk polgármesterének és Sáros László DLA Ybl-
díjas építésznek, a könyvtár tervezőjének. Mindkettőjük
hozzáállása töretlen volt a kezdetektől az átadásig, ami
nélkül az épület nem jöhetett volna létre. S örömmel
mondhatom, partnerként kezeltek ebben a munkában.
Nem utolsó sorban egy csapatot szeretnék még kiemelni
és köszönetet mondani nekik. Munkatársaimnak, akik egy
emberként álltak a feladathoz. 21 ember az első perctől
fogva tette a dolgát. Ez nem egy-két emberes feladat volt.
Köszönöm, hogy ötleteikkel, javaslataikkal segítettek
minden munkafázisban. Köszönöm, hogy zökkenő-
mentesen le tudtuk bonyolítani a ki- és visszaköltözést, a
berendezkedést. Köszönöm, hogy hittek bennem, hittek a
könyvtárban.
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MJ a jászberényi Városi Könyvtár dolgozói egy szép, új
épületben fogadhatjuk az érdeklődőket 2005. november
21-től. Kaptunk egy lehetőséget ahhoz, hogy színvonalas,
érdekes, figyelemfelkeltő munkát végezhessünk a jövőben.
Rajiunk, könyvtárosokon múlik, hogy a forma megtelik-e
tartalommal. Bízom benne, hogy megtelik!
Emberközpontú könyvtárat szeretnénk működtetni
Jászberényben, mely otthont ad számos rendezvénynek,
többféle lehetőséget a tudásgyarapításra, szórakozásra.
Intézményünk reményeink szerint a helybeli és a
térségben dolgozó könyvtárosok szakmai találkozóhelye,
a SZIE Jászberényi Főiskolai Kar informatikus
könyvtáros szak hallgatóina, pedig megfelelő gyakorlati
helye lesz.

Szabó Jánosné Taczman Mária
igazgató

„A kábítószer itt van testközelben"

2005. november 29-én az Egészségnevelési hónap
keretében egész napos rendezvénysorozatot tartottunk a
helyi Vöröskereszt Szervezettel közösen a Városi Könyv-
tárban Kenderesen. Vendégünk Kurdics Mihály
rendőralezredes volt, aki már több alkalommal volt
nálunk és most is örömünkre szívesen elfogadta a
meghívásunkat és tartott nagyon értékes és érdekes
előadást az általános iskola 8. oszt. tanulóinak, a
Mezőgazdasági Szakképző tanulóinak, és rendkívüli
szülői értekezlet keretében az érdeklődő szülőknek és
pedagógusoknak. Az előadások témája: Nem lehet divat a
halál! Egész napos program volt, mert minden
korosztályhoz igazítva állította össze az előadásokat,
mely nagyon érdekes és számomra félelmet keltő volt,
hogy milyen károkat tud okozni a kábítószer. Felhívta a
tanulók figyelmét, hogy ne fogadjanak el felbontott italt
senkitől. A szülőket felvilágosította, hogy milyen tünetei
vannak a kábítószernek és hogyan lehet felismerni. Az
előadások délelőtt 10 órakor kezdődtek és délután 5
órakor fejeződtek be. A nap folyamán közel 300 tanuló és
felnőtt hallott a kábítószer ártalmairól, borzalmairól. A
helyszínen a témával kapcsolatos könywásárlási
lehetőség is volt.
Találkoztunk Nógrádi Gábor íróval
A Nagy Könyv akció keretében volt lehetőségünk
találkozni a PetePite című könyv szerzőjével, amely a 100
legjobb regény listájára is felkerült .A gyerekek nagyon
élvezték és nagy figyelemmel kisérték az író előadását. A
találkozó óta nagyobb az érdeklődés az író könyvei iránt.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár anyagi támogatását,
melyet A Nagy Könyv program pályázati lehetőségéből
juttattak.
Ünnepeltek a könyvtárosok Kenderesen
Kenderesen önálló könyvtár 50 éve működik Helye
többször változott, először a Tanácsházán kapott egy
helyiséget, ahol pár ezer kötet könyvvel működött. 1965-
ben épült a jelenleg is működő Művelődési Ház és ott
kapott nagyobb helyiséget az akkor már több ezer kötet
könyv. A jelenlegi épület eredetileg is könyvtárnak épült,
pályázaton nyert összegből: 8 millió forint volt a
beruházás költsége.
Az ünnepélyes átadásra 1986. tavaszán került sor.
Alapterülete 320 négyzetméter. A földszinten a felnőtt és

a gyermek kölcsönzőtér van kialakítva. A galériában az
olvasóterem, zenei részleg és a számítógépterem
működik, amely maximálisan kihasznált. A könyvtári
szolgáltatásokat magas szinten tudjuk biztosítani minden
korosztály részére. A lakosság közel 20%-a tagja a
könyvtárnak. 27 különböző folyóirat segíti az olvasókat a
napi tájékozódásban. 6 számítógép internetlehetőséggel
biztosítja az információhoz való hozzáférést.
2005. november 24-én a kenderesi Városi Könyvtárban a
környék szakmai képviselői, a Megyei Könyvtár
igazgatónője és a területi szolgálat munkatársai együtt
ünnepeltek velünk.
Ünnepi Szakmai Nappal emlékeztünk meg a könyvtár
fennállásának 50. évfordulójára. Ezt a napot nagy
előkészületek előzték meg. A Polgármesteri Hivatal
anyagi támogatásával egy prospektust adtunk ki az
intézményről. A szakmai napot Baranyi Mihály
polgármester nyitotta meg.
Az általános iskolások szavalatait követően az iskola
igazgatónője kért szót, aki köszöntötte az intézményt és a
dolgozókat. A pedagógusok által készített ajándékot adott
át: egy babból kirakott képet, mely az intézményt
ábrázolja, illetve egy hosszú listát, amin az összes
pedagógus és tanuló aláírása szerepel. Ez igazi
meglepetés volt, ez is bizonyítja, hogy ilyen élő az
intézményünk és az iskola kapcsolata. Ezután következett
a szakmai program. Először is Ulveczki Mihályné
nyugdíjas könyvtárvezető tekintett vissza az elmúlt 50
évre. Erről az időszakról Ő volt a leghivatottabb, aki
beszéljen, hiszen 37 évet dolgozott a könyvtárban és
nagyon sokat tett azért, hogy megépüljön a megye egyik
legszebb könyvtára. Ezúton is szeretném megköszönni a
fáradozását, ami nem volt eredménytelen. A következő
előadónk Papp Erika könyvtáros volt, aki a mezőtúri
Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház munkáját
mutatta be. Öt követte a megye legfiatalabb városának
könyvtárvezetője, Pataki Zsoltné, aki az abádszalóki
Ember Mária Könyvtár tevékenységéről nagy
lelkesedéssel beszélt. Kívánom neki, hogy 30 év múlva is
ilyen lelkes legyen.
Az előadók sorát Herczeg László könyvtárvezető a
kunszentmártoni József Attila Városi Könyvtár munká-
jának bemutatásával zárta.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az
előadóknak megköszönjem, hogy a mindennapi rengeteg
munkájuk mellett vállalták az előadásokra való
felkészülést. A szakmai napot a Horthy emlékhelyek
/Kastély, Múzeum/ megtekintésével zártuk.
Az 50 éves évfordulóra az elmúlt évek rendezvényein
készült fényképekből készítettünk kiállítást, mely az
intézmény nyitvatartási ideje alatt megtekinthető. Az írók
által dedikált könyveket is kiállítottuk. Ez a
megemlékezés nem lenne teljes, ha nem említeném meg a
megyei könyvtár területi szolgálatának segítségnyújtását,
biztatását. Köszönöm a munkatársaimnak az odaadó,
kitartó munkát.

Peszeki Imréné
könyvtáros

A résztvevő kollégák nevében szeretettel köszönjük a
megtisztelő meghívást, további hasonló szakmai sikereket
kívánunk a dolgozóknak. Bízunk abban, hogy a könyvtár
jelenlegi épületének 20 éves jubileumát is hasonló színvo-
nalú ünnepség keretében valósíthatják meg! (szerk.)
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Gyermekkönyvtáros találkozó Szolnokon

2005. december 5-én a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtára szakmai találkozót
rendezett Varázserők mezsgyéjén (Az olvasás és a
számítógépezés élménye) címmel. A szakmai napra
meghívtuk megyénk valamennyi gyermekkönyvtárosát és
általános iskolai könyvtárosát. Örömünkre sokan
elfogadták meghívásunkat.
A 10 órakor kezdődő találkozó első programja:
vendégeinknek bemutattuk a könyvtár épületét, ekkor
fóként olyan részlegekbe (kötészet, raktár stb.) nyerhettek
bepillantást, amelyek az olvasók számára nem
látogathatóak. A könyvtári séta során a felmerülő szakmai
problémákat is megbeszéltük. Ezek közül említek
néhányat. Könyvtárunkban a Corvina és a TextLib
rendszert együttesen használjuk a jelenlegi átmeneti
időszakban, ez megnöveli az olvasók kiszolgálásának
idejét. Problémaként jelentkezik kötészetünkben, hogy
rohamosan növekszik a sérült, átkötésre szoruló könyvek
száma. Az itt dolgozók létszáma pedig mindössze (nem
egészen) három fó, akik folyamatosan dolgoznak,
mégsem győzik az évek óta felhalmozódott könyvek
bekötését. Vendégeink örömmel tapasztalták, hogy
gyermekkönyvtárunkban a 16 éven aluli olvasóink térítési
díj befizetése nélkül vehetik igénybe internetes
számítógépeinket. Viszont a 16 éven felüliek térítési díj
mellett sokkal több és modernebb számítógépeket
használhatnak. A könyvtár megtekintése során
tapasztalhatták látogatóink azt is, hogy a gyerekkönyvtár
kézikönyvtári állományi összetétele mennyire gazdag,
felöleli a tudományok egészét. Ezzel szemben a felnőtt
részlegben az épület nyújtotta szükséghelyzet miatt
tartalmilag meg vannak bontva a dokumentumok. Az első
emeleten a magyar és idegen nyelvű szépirodalom, a 7-es
és 8-as főosztályba tartozó szakirodalom, valamint az
audiovizuális dokumentumok várják az érdeklődőket. A
második emeleten pedig a többi tudományághoz tartozó
könyvek találhatóak. Ez az oka annak, hogy a
gyerekolvasók mellett a felnőtt látogatók is felkeresik és
használják a gyerekkönyvtár olvasótermét.
Ezután következett Munkácsiné Szabó Katalin
gyermekkönyvtáros szakmai előadása Olvasás és/vagy
internet címmel, aki 2004-ben egy felmérést végzett 14-
16 éves internetező gyerekek körében, azzal a céllal, hogy
megvizsgálja ezen gyerekek művelődési, szabadidős és
ismeretszerzési szokásait, továbbá azt, hogy az internet, a
számítógép milyen hatással van a könyv- és
könyvtárhasználati szokásukra. Mi indította el ezt a
vizsgálatot? Évek óta tapasztaljuk, hogy egyre több diák
jön be hozzánk a könyvtárba és szabadidejük nagyobb
részét a gép előtt töltik. Fél óra internetezés után
kénytelenek átadni a helyet az újonnan érkezőknek, utána
pedig téblábolnak, olykor hangoskodnak a teremben.
Ezek a gyerekek könyvet és folyóiratot kevesebbet
olvasnak, annál többet ülnek a monitor előtt és neteznek.
Kérdőíves felmérését négy könyvtárban végezte el:
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok), Csemegi
Károly Könyvtár és Információs Központ (Csongrád),
Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok), Somogyi
Könyvtár (Szeged). Összesen 71 kérdőívre kapott választ,

ezért csak jelzésértékűnek tekinthető a vizsgálat
eredménye.
A Munkácsiné Szabó Katalin által készített felmérésből
kiderült, hogy a megkérdezett 14-16 éves, rendszeresen
internetező gyerekek 67%-a hetente vagy még
gyakrabban jár a könyvtárba internetezni. Ők
mindannyian olyan látogatóink, akiknek otthon nincs erre
lehetőségük. Olvasási kultúrájukról szomorú képet mutat
a felmérés, az adatok szerint a résztvevő fiatalok 37%-a
ritkán, a felmérés ideje alatt 17%-uk nem olvasott.
Elsősorban ifjúsági folyóiratokat vesznek a kezükbe,
21%-uk huszadik századi ifjúsági könyveket (sláger a
Harry Potter és a Vámpír könyvek sorozata). Leginkább
azonban az a jellemző, hogy csak a kötelező
olvasmányokat olvassák. A szakmai előadás végén
Munkácsiné Szabó Katalin összegezte néhány mondatban
a felmérés eredményét: „Úgy gondolom, hogy azok a
könyvtárak járnak jó úton, amelyek nem ellenfélnek,
hanem az információ, a tudás megszerzése eszközének
tekintik a számítógépet. Nem kell választani az olvasás és
a számítógép között! Minden eszközt meg kell
ragadnunk, hogy a gyerek közelebb kerüljön a könyvek
világához. És ha egyszer bejön a könyvtárba - szerencsés
esetben - olyan könyvtárossal fog találkozni, akinek
fontos, hogy a gyerek olvasóvá váljon!".
Ezt követően szakmai eszmecserére került sor a
hallottakkal kapcsolatban, ahol a gyermekkönyvtárosok
beszéltek saját tapasztalataikról, észrevételeikről. Sokan
egyetértettek az előadóval. Többeknek volt az a
véleménye, hogy a tanterv feszített üteme túl nagy
iramban hajtja mind a tanítókat, mind a gyerekeket.
Ennek az az eredménye - a mi tapasztalatunk szerint is - ;
egyre kevesebb gyerek tanul meg jól olvasni. A diszlexiás
gondokkal küszködő gyerekek pedig nem képesek jól és
elég gyorsan olvasni, ez hátráltatja őket az ismeretek
elsajátításában és így jelentős hátrányban vannak
osztálytársaikkal szemben. Volt, aki azt mondta el, hogy
az internet segítségével sikerült visszacsábítania a
diákokat a könyvtárba. Volt, aki azt a tapasztalatát
osztotta meg velünk, hogy szerinte a mai gyermekolvasók
azokat az ifjúsági könyveket kedvelik - szemben a 20-30
évvel ezelőtti olvasókkal -, amelyek cselekménye
gyorsabb, fordulatosabb és tempósabb. Nem szeretik a
hosszú és unalmas leírásokat A mai világban fontos
feladataink közé tartozik az információszolgáltatás, az
információkeresés technikájának megtanítása minél
fiatalabb korban. A számítógépek ebben nagyon hasznos
segítőtársaink. Ugyanakkor a másik alapvető célunk az
olvasásra motiválás.
Az elhangzottakból az a konklúzió vonható le, miszerint
mindenki úgy vélekedett, hogy a számítógép és a könyv
egyenjogú eszköz, egymás mellett igenis szükség van
mindkettőre.
A nap programja délután 2 órakor folytatódott.
Könyvtárunk vendége volt Bosnyák Viktória, aki
délelőtt Besenyszögön találkozott az olvasókkal. A
gyerekek körében népszerű könyvek írója
könyvtárunkban első alkalommal vendégeskedett, ahol
mintegy 100 érdeklődő várta az írónőt. Már az első
percekben kiderült, hogy nagyon ért a gyerekek nyelvén.
Megkérte őket, hogy kölcsönösen tegezzék egymást.
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Pár mondat után a gyerekek pajtásukká fogadták. A lelkes
közönséggel beszélgetett a két valósághű meseregényéről
(Tündérboszorkány; Klott Gatya, ne fárassz!), születésük
körülményeiről. Nemcsak írói pályafutásáról mesélt,
hanem a fordítói, lektori tevékenységéről is. Ő fordította
pl. Meg Cabot A neveletlen hercegnő naplója néhány
kötetét is.
Már a találkozó elején felmerült, ki szeretne híres ember
lenni. Azt vártuk volna, hogy sokan jelentkeznek, de
mindössze csak ketten tették fel a kezüket. Régebben
szinte minden gyerek híres szeretett volna lenni. Úgy
látszik, a mai kor gyermekére nem ez a jellemző.
Többen érdeklődtek a magánéletéről, gyerekeiről,
férjéről. Az is nagyon érdekelte őket, hogy hány éves volt
az írónő, amikor elhatározta, hogy író lesz. „Melyik a
kedvenc könyved?" - kérdezték a gyerekek Bosnyák
Viktóriától, aki válaszában a Harry Potter-könyveket
nevezte meg. Ikerlányai azt kérték, írjon nekik
karácsonyra egy ehhez hasonló regényt. így született meg
a Tündérboszorkány.
A továbbiakban is sokféle kérdéssel „bombázták" a kis
olvasók. Néhány ezek közül:
- Hogyan lehet valaki egyszerre tündér és boszorkány is?
- A Tündérboszorkány és a Klott Gatya, ne fárassz! című
regényeknek lesz-e folytatása?

- Honnan jut eszedbe ennyi „bolondság"?
- Kinek olvasod fel legelőször a készülő könyvedet?
- Kiről mintáztad a regényben szereplő ikreket?
- Milyen nyelveken beszélsz? stb.
Felbukkant a kérdések között szombóc is, a kis pimasz,
búvárruhás csodalény, akiről a jó humorú írónő sokat
mesélt. Tündérboszorkány című könyvéből egy budapesti
általános iskola ötödikesei 20 perces amatőr filmet
készítettek, ami olyan jól sikerült, hogy szívesen
bemutatta a közönségnek. A videofilm megtekintése után
felvetődött az is, hogy milyen nehéz megfilmesíteni egy
irodalmi alkotást. Vendégünk végül részletet olvasott fel a
most készülő regényéből, amelyet a gyerekek nagy
tetszéssel fogadtak. A dedikálás után fájó szívvel
búcsúztak tőle. A találkozó jó hangulatban zajlott. Öröm
volt látni a gyerekek arcát, hogy mennyire jól érezték
magukat.
Úgy láttuk, nagy sikere volt a rendezvénynek, mert nem
egy hagyományos író-olvasó találkozónak voltunk tanúi,
ahol a gyerek kérdez és az író válaszol, hanem sokkal
változatosabb, kötetlenebb, oldottabb hangulat jellemezte
az egész beszélgetést.
Bízunk benne, hogy a kollégák is jól érezték magukat az
egész napos találkozón és hasznos ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagodtak. A rendezvényt az NKÖM
és az NKA támogatta.

Vernére emlékeztünk

Száz éve hunyt el a világirodalom nagy klasszikusa, Jules
Verne. Műveit sok-sok nyelvre, magyarra is lefordították.
Ennek a Magyarországon is népszerű, sokak által olvasott
írónak a nevét is „magyarosították": több, különböző
kiadású kötetén szerzőként a Verne Gyula elnevezés
olvasható. Jules Verne emlékére, halálának 100.
évfordulója alkalmából illusztrációs versenyt hirdetett a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár az általános iskolák 4-
8. osztályos tanulóinak Megálmodott találmányok

címmel. Verne műveit olvasva sok-sok 19. századi
tudományos-technikai felfedezéssel, újdonsággal
ismerkedhetünk meg. Ez a gazdag képzelőerejü író
számos olyan technikai vívmányt előre „megálmodott",
amelyek később, a technika további fejlődési szintjén meg
is valósulhattak. Ilyen megálmodott találmányok
leírásaiból válogattunk. Ezek közül választhattak a
tanulók, amelyekhez illusztrációt készítettek. A gyerekek
kedvük szerint választhattak a különböző technikai
megoldások közül ( filctoll, zsírkréta, festék stb.). A
rajzpályázat eredményhirdetését 2005. november 28-án
rendeztük meg könyvtárunk Művészeti Szalonjában.
Közel 100 pályázat érkezett be 14 iskolából: ebből 65
rajzot javasolt a zsűri kiállításra alkalmasnak, 18 pályázó
munkáját díjazta. A kiállítás megtekinthető volt a
könyvtár Művészeti Szalonjában 2005. november 28-tól
december 30-ig. Pályázatunk támogatója az NKA és az
NKÖM volt.
Verne Gyula - Jules Verne - emlékére irodalmi vetélkedőt
hirdetett a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, a
Napsugár Gyermekház, a Jászkun-Picard Magyar-Francia
Baráti Körök Egyesülete és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Európai Információs Pont Verne fantáziavilága
címmel. A vetélkedő célja volt: Jules Verne írói
munkásságának megismertetése, műveinek népszerű-
sítése, a gyerekek olvasásra ösztönzése. A verseny
feladatait, rejtvényeit a Kétévi vakáció, a Nyolcvan nap
alatt a Föld körül és a Nemo kapitány című regényekből
és Svihran: Barátunk Verne Gyula című könyvéből
állítottuk össze. A vetélkedőt Jász-Nagykun-Szolnok
megye 5-7. osztályos tanulói körében hirdettük meg; 5 fos
csapatok jelentkezését vártuk. A versenyre 74 csapat
nevezett. Az első forduló megoldott feladatait 62 csapat
küldte be. Szeptember végén zárult a második forduló,
melyre 46 feladatmegoldás érkezett be. Ebben a
fordulóban az írásbeli feladatok megoldása mellett más
munka is várt a gyerekekre. Készíteniük kellett egy olyan
makettet vagy terepasztalt, amelyről Verne valamelyik
művében olvastak. A nyár folyamán elkészített makettek
közül 38 érkezett be. A legszebb, legigényesebben
kivitelezett maketteket a döntő napjától kezdődően - az
érdeklődő látogatók számára - kiállítottuk. A
legmagasabb pontszámot elérő tíz csapatot hívtuk meg a
döntőre, amelyre 2005. december 12-én 10 órakor került
sor a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Verseghy
Termében. A döntőre ugyanazokból a művekből
készültek a csapatok, amelyekkel már a korábbi fordulók
során megismerkedtek. A gyerekeknek különböző játékos
feladatokat kellett megoldaniuk. Itt mutatták be a
megadott művekből készült 3 perces jeleneteket. A
versenyzők nagyon ötletesen oldották meg ezt a feladatot,
mindenkinek volt jelmeze, még díszletet is készítettek. A
vetélkedőre végig a jó hangulat volt a jellemző. A
színvonalas versenyt megtisztelte a zsűri elnöki posztját
elvállalva Jean-Pierre Debaere nagyköveti tanácsos is, a
Francia Intézet igazgatója, aki az értékelésében méltatta a
gyerekek magas színvonalú felkészültségét. Többek
között megemlítette azt a kívánságát is, hogy nagyon
szeremé, ha a francia gyerekek is legalább ennyire
ismernék Verne Gyula életművét. A vetélkedőben az első
helyet a szolnoki Belvárosi Általános Iskola csapata
nyerte.
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Jutalmuk: 5 napos franciaországi utazás 2006 tavaszán.
Megismerkedhetnek Amiens várossal, a Verne
Múzeummal és a francia város más nevezetességeivel is.
Második lett a törökszentmiklósi Bethlen Gábor
Református Általános Iskola csapata, a harmadik helyet
pedig a mezőtúri Újvárosi Általános Iskola csapata
szerezte meg. A jól szereplő gyerekek értékes
jutalmakban részesültek. A következő intézmények
támogatták versenyünket: a budapesti Francia Intézet, a
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere, a Peugeot Qualite, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai Információs
Pont, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár.

Majzik Judit
gyermekkönyvtáros

A karcagi gyerekkönyvtár Nagy Könyv
rendezvényei

A Nagy Könyv mozgalom megmozgatta a könyvtárosok
fantáziáját. Mivel a gyerekkönyvtárosoknak a legfon-
tosabb feladata az, hogy megtartsa az olvasóit, ezért
igyekeztünk ezt a lehetőséget kihasználni. Nagy lelkese-
déssel vártuk a TOP 100-as listát. Onnantól kezdve
tényleg megszaporodtak a kérések azok a könyvek után,
amelyek benne voltak a 100-as listában. A karcagi
gyerekkönyvtár egy teljes éves programot tervezett,
azért, hogy fenn tudjuk tartani az érdeklődést a könyvek
iránt. Tervünk az volt, hogy ne csak a klasszikus ifjúsági
irodalommal ismerkedjenek meg a gyerekek, hanem
legyen lehetőség a mai gyerekirodalom megismerésére is.
Ezért az év első részében találkozókat szerveztünk és
elsősorban sikeres, mai gyerekírókkal. Erre azért is volt
lehetőség, mert sikerült egy jelentős összeget nyerni a
programjainkhoz. így nem terheltük a könyvtár
költségvetését. Sikeres találkozót tartott Sohonyai Edit,
majd Nógrádi Gábor három találkozót tartott a városban.
Két iskolába vittük ki és egy találkozó itt volt a
gyerekkönyvtárban.
Ezek után következett a Csodaceruza találkozója, ahol
Sándor Csilla a lap főszerkesztője egy nagyon izgalmas
vetélkedőt tartott a gyerekeknek. Nagyon jó volt nézni,
hogy az itt lévő gyerekek milyen tájékozottak az
irodalomban. Ezek után következett a nyár, ahol
elsődleges feladat volt a gyerekeknek az olvasás. Aki a
legtöbb Nógrádi Gábor könyvet kiolvasta, az jutalmat
kapott. Nagyon sok Nógrádi Gábor könyvünk van, de
szinte állandóan kölcsönözve voltak. Legjobban a
Petepitét szerették.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a TOP 12-be nagyon
sok gyerekkönyv került. Ezeket a könyveket a gyerekek
folyamatosan olvassák, ezért nem figyelhető meg, hogy a
Nagy Könyv hírére többször vitték volna ki. A Pál utcai
fiúkat és az Egri csillagokat minden magyar gyerek
elolvassa. Az Abigélre már jobban oda kellett figyelni és
szívesen ajánlottuk a gyerekeknek. Ebben az időben
általában nem volt a polcon ez a könyv, hanem
rendszeresen kölcsönzésben volt. Ősztől újabb tervekkel
indultunk. Különböző korosztályoknak különböző regé-

nyeket ajánlottunk. A negyedikesek részére a Kis
herceg című mesét ajánlottuk. A mese elolvasása után
kaptak egy részletes írásbeli feladatlapot, amit a könyvtár
szerkesztett. Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudja
oldani, végig kellett olvasnia a könyvet. Nagyon sok
sikeres pályázat érkezett be. Az 5-6. osztályosoknak a
Pál utcai fiúk című regényt adtuk. Ebből egy vetélkedőt
hirdettünk, ahol háromfős csapatok indulhattak. Két
előzetes feladatot is kaptak. Egy dramatizálást a számukra
legérdekesebb részből és egy rajzot is kellett készíteniük.
Egy nagyon jól sikerült vetélkedőnek lehettünk tanúi,
ahol a gyerekek nagyon jól jellemezték a szereplőket és
nagyon jól tudták megfogalmazni a regény legfontosabb
értékeit. Irodalmi pályázatot is hirdettünk, két témában:
„Miért jó könyv az Egri csillagok?" és „Miért jó könyv az
Abigél?" Itt is nagyon színvonalas pályázatok érkeztek
be. Volt még rajzpályázatunk is. A téma két regény, az
Egri csillagok és a Tüskevár. Úgy gondoltam, hogy ez a
két regény az, amit vizuálisan is jól meg lehet jeleníteni.
Itt egyértelműen az Egri csillagok győzött, mert csak
ebben a témában kaptunk rajzokat.
Összegezve:
Nagyon sikeresnek tartom a mozgalmat. Többen keresték
fel a könyvtárat ebben az időben és a TOP 100 könyveit
még a mai napig is keresik. A gyerekek részéről több
gyerek is indulhatott volna a versenyeinken. Az
iskolákkal nagyon jó a kapcsolatom, így számíthattam a
pedagógusok segítségére is. Ők találkoznak naponta a
gyerekekkel és egy lelkes pedagógus csodákra képes.
Azokat a gyerekeket, akiket mi el tudtunk érni, azokat
sikerült belelkesíteni és azóta is szívesen járnak a
könyvtárunkba. Az, hogy miért ezek a könyvek nyertek,
ahhoz, csak az a véleményem, hogy olyan értékeket
hordoznak, amelyek minden gyerek és felnőtt számára
fontosak. Ezek a hősiesség, a bátorság, az erény. Ezek
nem(csak) gyerekkönyvek, hanem igazi regények.

Fodor Judit

A XX. Téli Olimpia alkalmából játékos
vetélkedőre hívunk Benneteket.

Játékunk címe: A téli olimpiák /Chamonix-tól
Torinóig/

Ha bekapcsolódtok a játékunkba, három héten át -
csütörtökönként - honlapunkon kérdéseket találhattok a
téli olimpiák helyszíneiről, versenyzőiről, különleges
sportágairól és eredményeiről. Ha megoldjátok ezeket a
kérdéseket, szinte ti is részesei lehettek ezeknek a
világméretű sportrendezvényeknek. A könyvek mellett -
a Torinói Téli Olimpia kapcsán - a televízióból, a
rádióból, a napilapokból és természetesen a világhálóról
is láthattok és hallhattok híradást. A válaszotokat mindig
a következő hét kedd éjfélig kell eljuttatnotok a
következő e-mail címre: gykv@vfmk.hu Az első
kérdéssort február 9-én találjátok meg honlapunkon. A
helyes megfejtők között könyvjutalmakat sorsolunk ki,
melyeket postán küldünk el a nyerteseknek. Honlap
címünk: www.vfrnk.hu Sok sikert kívánunk a játékhoz!
Várjuk megfejtéseiteket!

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtárosai
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Pályázati felhívás:
„Képeslap európai barátaimnak"

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a
EUROPE DIRECT Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Európai Információs Pont pályázatot hirdet Jász-
Nagykun-Szolnok megye 7 és 18 év közötti fiataljai
részére Jász-Nagykun-Szolnok megye képeslapon és
rövid üzenetben történő bemutatására. A pályázat célja:
Jász-Nagykun-Szolnok megye bemutatása a diákok által
készített képeslapokon és néhány soros rövid üzeneten
keresztül. A testvérmegyék fiataljainak bevonása a
különböző népek, kultúrák, nyelvek, régiók és szokások
megismertetésébe, cserekapcsolatok ösztönzése.
A pályázat leírása:
A képeslapok készítése a testvérmegyékben
párhuzamosan zajlik. A diákok képeslapjait kiállítjuk. A
legötletesebb alkotásokat és üzeneteket szerkesztett
formában angol/magyar nyelvű kiadványban
megjelentetjük. A képek elkészítéséhez a következő
témákból lehet választani:
- Megyéd egy turista szemével
- Látnivalók a megyédben
- Sportolási lehetőségek
- Népművészet, kézművesség, hagyományok ápolása a

településeden
- Kulturális események, amelyeken te is szívesen részt

szoktál venni
- „Miért érzed jól magad szülőhazád megyéjében?"
- Egyéb
Pályázati feltételek:
Pályázat beadására jogosult minden Jász-Nagykun-
Szolnok megye területén lakó 7-18 éves tanuló, illetve
tanulócsoport. A pályaműveket képeslap méretben (10x15
cm), kiállításra készen várjuk. A képeslap elkészítése
bármilyen technikával történhet. Az alkotások mellé
várunk egy néhány soros üzenetet a testvérmegyék
gyermekeinek, fiataljainak magyarul és angolul.
A pályamunkákat CD-n és eredeti formátumban kérjük.
A beküldött pályamunkákat nem küldjük vissza.
A pályázatok beadási határideje: 2006. március 31.
A pályamunkák és a rövid üzenetek kiállításának
napja: 2006. május 9. (Európa Nap)
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2006. szeptember 22.
(Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Ünnepe)
A pályázatnak tartalmaznia kell: A tanuló vagy tanulói
csoport nevét, elérhetőségét? a tanuló vagy tanulói
csoport vezetőjének nevét, elérhetőségét.
A pályazatokat a következő címre kérjük eljuttatni:
EUROPE DIRECT Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Európai Információs Pont (5000 Szolnok,
Kossuth tér 2.). Jelige: „Képeslap európai
barátaimnak" (a borítékra kérjük ráírni).
Jutalmazás: A legötletesebb képeslapok és üzenetek
bekerülnek a „Képeslap európai barátaimnak" című
kiadványba. A beküldött munkákat és üzeneteket
kiállításon mutatjuk be. Tárgyjutalom: emléklap,
kiadvány, és az erre az alkalomra készített póló. A
pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető László
Cecíliától az 56/510-129, és Gerendóf Zsuzsannától az
56/505-275-ös telefonszámon.

Az NKÖM közleménye a
dokumentumvásárlási hozzájárulásról

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 157/2000.
(IX. 13.) Korm. Rend. l.§-ának (4) bekezdése alapján a
dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2006.
évre vonatkozóan az alábbi közleményt teszi közzé.
1. A 2006. évben a hozzájárulás összege, azaz az
utalványkeret 20.000, azaz húszezer Ft. (ld. a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi
CLIII. tv. 60. § (3) bekezdése.) A személyi
jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi
CXVII. törvény szerint a dokumentumvásárlási
hozzájárulás 2006-ban is adómentes és járulékmentes.
2. A 2006. évben a rendeletben említett lebonyolító a
Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (1391 Budapest, Pf.
204. Tel.: 237-6900).
3. Az intézményvezetők a rendelet l.§ (2) bekezdésben
említett kedvezményezettek körének meghatározására a
2005. évi névjegyzékhez viszonyított változásokat a
melléklet szerinti formában lebonyolítónak megküldik
jelen közlemény Kulturális Közlönyben való
megjelenésétől számított 30 napon belül.
(...)
10. A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 94. § (5)
bekezdésében megjelölt - de a 157/2000. (IX. 13.) Korm.
rendelet hatálya alá nem tartozó - munkavállalók
dokumentumvásárlásának biztosítása érdekében a
munkáltató saját költségére csatlakozhat a
kormányrendeletben és a NKÖM közleményben
kialakított rendszerhez.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hírei

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2006. január 17-i
küldöttgyűlésén Haraszti Pálné és Varga Róbert
ismertették a romániai Bánságban található Ótelek
tragédiáját. Bevezetőjüket részletes adatokkal egészítette
ki az újjáépítés érdekében létrehozott helyi civil szervezet
elnöke, Sütő-Udvari Magda.
2005. áprilisában a Temes folyó 4 napos szakadatlan
esőzés után megáradt, s elárasztotta a környező területet.
Ennek vált áldozatává az Újvár községhez tartozó, 90%-
ban magyarlakta Ótelek nevű település is. A lakóházak
90%-a összeomlott Az újjáépítést befejezték, még a
könyvtár állományát szeretnék pótolni. (...)
Kérjük, hogy - a (település adottságaira tekintettel 1500
kötetesre tervezett) óteleki iskolai könyvtár
könyvállományának kialakítása érdekében — a szervezet
tagjaitól önkéntes felajánlással összegyűjtött összeget
postai feladóvevényen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete címére küldjék el. Az így beérkező adomány
(amelyet március 15-ig várunk) felhasználásáról a
küldöttközgyűlésen egyhangúlag kijelölt három kolléga
tájékoztatást fog adni a tagságnak.

Nagy Anikó főtitkár
Az MKE honlapján minden hasznos információ
megtalálható a felhívással kapcsolatban:
www.mke.oszk.hu
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2006.
január 17-i küldöttközgyűlésén elfogadott

tagdíjfizetési rendszer
Az MKE egyéni és testületi tagjai éves tagdíjat fizetnek
egyesületi tagságuk érvényesítése érdekében {MKE
tagdíj).
Az egyéni tagoknak legalább egy MKE szervezetben
regisztráltatniuk kell magukat. Az éves MKE tagdíjon
kívül minden egyéni és testületi tag évenkénti szervezeti
regisztrációs díjat fizet az MKE azon szervezeténél,
illetve szervezeteinél, ahol regisztráltatni kívánja magát,
tehát ahol ténylegesen részt kíván venni az egyesületi
életben.
Az MKE szervezeteiben regisztrált egyéni és testületi
tagok MKE tagdíját az időben elsőként regisztráló
szervezet továbbítja az MKE titkárságára.
Az MKE egyéni és testületi tagjai annyi szervezetnél
fizetnek éves szervezeti regisztrációs dijat, ahány
szervezetnél tagok kívánnak lenni, de az MKE tagdíjat
évenként csak egyszer kell megfizetniük.
A titkárság annak a szervezetnek juttatja el a
tagnyilvántartó kártyát, valamint az MKE tagságot
igazoló, évenkénti érvényesítő matricát, amelyik
szervezettől megérkezik az MKE tagdíj a titkárságra. Az
egyéni tagok és a testületi tagok képviselői ettől a
szervezettől kapják meg a tagnyilvántartó kártyát, illetve
a matricát.
A szervezeti regisztrációs díj mértékét - a küldöttgyűlés
által elfogadott minimális díj figyelembevételével -
minden szervezet taggyűlése saját döntése alapján
határozhatja meg.
A szervezeti regisztrációs díj megállapításának döntési
folyamatát a szervezetek a szervezeti és működési
szabályzatukban rögzítsék.
A határainkon túl élők és a Magyarországban élők MKE
tagdíja és szervezeti regisztrációs dija azonos legyen.
A tagdíjfizetés sávos rendszerű, az egyéni tagoknak 2
szintű.
Az MKE tagdíjak befizetésének határideje minden évben
március 31. A küldöttgyűlésen elfogadott tagdíjfizetési
rendszer a 2006. évtől érvényes.
A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj
együttes táblázatban megadott összege abban az esetben
érvényes, ha a tag csak egy szervezetben regisztráltatta
magát, és a regisztráló szervezet a minimális
regisztrációs díjat fogadja el Ha például egy MKE tag
két szervezetnél regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE
tagdíjat és kétszer regisztrációs díjat Ennek minimális
összege összesen:

nyugdíjas esetében: 1.500 Ft,
aktív dolgozó esetében: 7.000 Ft

Az egyes szervezetek szervezeti és működési
szabályzatukban meghatározhatják, hogy milyen
kedvezményekben részesítik azon tagjaikat, akik a
kötelező - a küldöttgyűlés által elfogadott - szervezeti
tagdíjon felüli támogatásban részesítik az adott
szervezetet.

(A JNSZM Szervezet márciusi taggyűlésén tárgyalja a
kérdést.)

Mi várható a tagdíjreformtól?
Várhatóan növekedni fog az egyesület taglétszáma.
Az egyesület szervezeti felépítéséhez igazodóan
megszűnik az elsőként, illetve a másodikként regisztrált
szervezeti tagság közötti különbség. Az egységes tagdíj
egyszerűsíti a tagdíjfizetés ellenőrzését, megszünteti a
jövedelem önbevallásának kényszerét. A tagdíjfizetési
fegyelem remélhetően megszilárdul. A központi
nyilvántartás, a tagságról való tájékoztatás pontosabbá
tehető.

Kategória

Egyéni tagok:
Nyugdíjból
élők, tanulók,
egyéb
járulékosok
Aktív dolgozók
Testületi tagok

MKE
tagdíj

500

1000
2000

Szervezeti
regisztrációs

díj

500

3000
18000

A minimális
éves tagdíj és
regisztrációs

díj

1000

4000
20000

Az előterjesztő Nagy Anikó főtitkár volt.

A szolnoki szervezet kérése:
A tagdíj és regisztrációs díj megfizetésével együtt
adatközlő, adatmódosító lapot kell egyéni tagoknak
kitölteniük a pontos nyilvántartás esélyéért. Az adatlapok
az MKE honlapjáról és a szolnoki szervezet honlapjáról is
letölthetőek. Kérjük, postai úton ezt továbbítsák
részünkre, így az érvényesítő matricákat vagy tagkártyát
meg tudjuk küldeni a tagjainknak.
Könyvfesztivál
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán
2006. április 20-23. között immár 13. alkalommal kerül
megrendezésre. A Könyvfesztiválra vonatkozóan
részletesebb adatokat találnak a www.mkke.hu oldalon.
A könyvtárosoknak az előző évekhez hasonlóan ingyenes
belépőt lehet igényelni. Kérem az igényelt darabszámot
az e-mail címemre elküldeni: illes@mail.vfink.hu
Múzeumi belépő
A Kulturális Közlöny 2005. december 30-án megjelent
27. számában közlemény tájékoztat a muzeális
intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról:
(...) a szóban forgó, jelenlegi belépőkártyák érvényességi
határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja.
Szerzői jogdíj
A Magyar Közlöny 2006. 11. szám (II. 2.) Artisjus több
közleményt tett közzé a szerzői jogdíj megállapításáról.
Érdekeltségnövelő pályázat
Minden érdekelt könyvtárat fenntartó önkormányzat
megkapta az adatlapot, melyet február 20-ig kell
visszaküldeni a megyei könyvtárba. Kérem a könyvtáros
kollégák segítségét is, hogy minden adat időben a
rendelkezésünkre álljon, továbbításra kerülhessen
összesítés után a Könyvtári Intézetbe.
A „Felzárkóztató" pályázat kiírását is tervezi a
minisztérium.
Az NKA Könyvtári Szakkollégiuma megjelentette
pályázati anyagát. A beadási határidő február 28. Minden
kollégának sikeres pályázatokat kívánok!

Illés Julianna

Kaptár
Jász-Nagykwi-Szobtok megye könyvtárainak híradója
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