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ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7.

Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés képviseletében köszöntöm
Önöket a 77. Ünnepi Könyvhét megnyitó rendezvényén.

Szakképzettségem könyvtáros, így igen közel áll hozzám a könyvek világa,
varázsa, információt hordozó, illetve szépirodalmi hatása. Magam is egyetértek
az ókori bölccsel, akinek mondását Ráth-Vegh István a Himnuszok a könyvhöz
című írásában közöl: „A könyv a lélek világossága, a testnek tükre; megtanít az
erényre és elűzi a bűnt; ő a bölcsek koronája, az utazó kísérője, az otthon barátja, a beteg
vígasztalója, a kormányzók társa és tanácsaiója; az ékesszólás illatdoboza, gyümölccsel
teli kert, virággal ékes rét; ha hívják, jön; mindig készenlétben van, mindig előzékeny; ha
megkérdezed, rögtön válaszol; felfedi a rejtettet, megvilágítja a homályosat;
balszerencsében megsegít, jószerencsében mérsékletre oktat."

Az információáramlás újszerű lehetőségei, az internethasználat rohamos
fejlődése, a digitalizádó térhódítása azt sugallhatják, hogy a XXI. század elején
nincs szükségünk a könyvekre. A számítógép segítségével megismert irodalmi
alkotás, információ azonban nem azonos a könyv nyújtotta élménnyel. A
könyvet kézbe lehet venni, a könyveknek „illata" van, megjelenésük esztétikai
élményt is nyújt - a könyv illusztrációi, fényképei, a papír milyensége stb.
alapján.
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megjelenése, külleme különbözik

A Könyvnap megálmodója, a magyar kulturális és szellemi élet egyik
meghatározó egyénisége, dr. Supka Géza (1883-1956) volt, régész, akadémikus,
így könyvnapot / -hetet 1929 óta tartanak hazánkban, a világon egyedülálló
módon.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta, idén 77.
alkalommal, alapítóként szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet. A 77. Könyvhét és
a kapcsolódó Gyermekkönyvnapok 2006. június 8-12. között kerül
megrendezésre, ez alkalomból sok elmés, a gyermek fantáziáját megmozgató
gyermekeknek szóló kiadvány jelenik meg.

Babits Mihályt idézem, aki a fiatalok olvasottságáról a következőképp vallott:



KAPTÁR 2006. 2.

„A fiatal olvasottsága fegyverkezés az életre." Móra
Ferenc pedig a figyelmes olvasás, a könyvben való
elmerülés fontosságára mutat rá: „Nem fecskemódra kell
átsuhanni a könyvön, meg is kell abban merülni."

A könyvhét hű az eddigi hagyományaihoz,
továbbra is elsősorban a kortárs magyar irodalom
ünnepe. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat különféle lehetőségekkel segíti a mai
költők, írók bemutatkozását, többek között az „Eső"
című periodika kiadását évente 1.500.000 Ft
összeggel támogatja, illetve eljuttatja a megye
iskoláiba, könyvtáraiba, múzeumaiba, a megyei
fenntartású szociális intézményekbe a folyóiratot.

A könyvek, illetve azok írói megállírják az időt és
egy-egy rövidebb vagy hosszabb időszak
eseményeire, tanulságaira mutatnak rá, üzennek a
jövőnek: „Könyvek nélkül szellemi sehonnaiak volnánk,
bitang jöttmentek, akikre nézve nem is létezik az, amit
előttünk járó testvéreink tapasztaltak és láttak. (...) A
könyv nemcsak a teret hódította meg, hanem béklyóba
verte a térnél is nagyobb ellenségünket, az időt" - írja
1929 júniusában Kosztolányi Dezső.

A 77. Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat
nyitásakor mit is kívánhatnék? Kívánom, hogy az
ünnepi alkalom ismét hívja fel a könyvre a
figyelmet. Kívánom, hogy minél több ember vegyen
kézbe új kiadású, illetve korábban megjelent
könyveket, folyóiratokat. Mind a szépirodalom,
mind pedig a tudományos érdeklődésű olvasók
tábora növekedjék az értéket hordozó-átadó
könyvek, írások, alkotások által. Lássuk be minél
többen Gárdonyi Géza igazát: „A könyvre kidobott
pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag."

Elhangzott: 2006. június 7-én
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban

25 ÉVVEL EZELŐTT ADTÁK ÁT A
HELYREÁLLÍTOTT KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉT

KUNHEGYESEN

„...könyvek révén sokan lesznek tudóssá az
iskolán kívül is: könyvek nélkül viszont senki
sem lesz tudós, még az iskolában sem."

(Comenius)

2006. május 22-én került sor a Zsigmond Ferenc
Városi Könyvtárban az „Olvasni jó" rajzpályázat
eredményhirdetésére, melyet időszerűvé tett, hogy
25 évvel ezelőtt került sor a helyreállított műemlék
jellegű épület átadására.

Kunhegyesen 1954. augusztus 15-én adták át a
községi népkönyvtárat, melynek első vezetője,
könyvtárosa Nyitrai Sándorné volt.

Az épület a község főterén az OTP és az ABC
áruház között helyezkedett el. Az olvasók
rendelkezésére egy 25 m2-es terem állt, az 1070 kötet
könyvet zárt szekrényben tárolták, a szolgáltatás
csak kölcsönzést jelentett. Az állomány
adományozás révén gyarapodott, illetve a
tiszafüredi járási könyvtár a gyűjtemény
felfrissítésére könyvcserével adott lehetőséget. A
könyvtáros könyvgyűjtő hónapot és könyvbált
szervezett (belépő 1 könyv volt) az üzemek, iskolák,
a lakosság körében. Az olvasást dobolások útján,
hangos híradón keresztül népszerűsítették.

1960-1965 között járási könyvtárként működött a
könyvtár.

•

Vezetője Szálai János volt, aki három
munkatárssal dolgozott. Ekkor a könyvtár ellátta a
járáshoz tartozó települések (Abádszalók, Kenderes,
Bánhalma, Kunmadaras, Tiszabura, Tiszagyenda,
Tiszaroff, Tomajmonostora) szakmai, módszertani
irányítását is.

1961-ben új épületben kezdte meg működését a
könyvtár: átköltöztették jelenlegi helyére az Ady
Endre út 2. szám alá, ahol olvasótermet is
kialakítottak és új szolgáltatás lett a diakölcsönzés.
Az állomány gyarapítása a községfejlesztési alapból
elkülönített összegből történt, valamint a
gazdálkodó egységek is nyújtottak anyagi
segítséget.

Olvasómozgalmak, rendezvények jellemezték ezt
a korszakot.

1966-tól 1989-ig ismét községi, nagyközségi
könyvtárként fogadta az olvasókat. 1970-ben
alakítottak ki gyermekkönyvtári részleget és
raktárhelyiséget.
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1971-től Szabó Sándor a megbízott vezető, majd
1973-tól 2005-ig Szabó Vincéné S. Kiss Rozália a
könyvtárigazgató.

1978-1981. A könyvtár felújítás miatt ideiglenes
épületbe költözött.

Az épület műemléki restaurálásának gondolata
már 1959-ben felvetődött (Jászkunság, 1959. 3. szám
Kaposvári Gyula), de csak 1977-ben hoztak döntést
a felújításról.

Az Országos Műemléki Felügyelőség 1978-ban
műemlék jellegű épületté nyilvánította. Még ebben
az évben hozzáfogtak a felújítási munkálatokhoz.

A felújítás megtervezését és irányítását a
Nagyközségi Tanács és a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár vezetői a Szolnok Megyei Tervező Vállalat
szakembereire bízták Nagy István építéstervező
vezetésével. A kivitelezést a Nagyközségi Tanács
Költségvetési Üzeme végezte. A berendezés terveit
Deákné Blazsek Gyöngyvér készítette, a Kunhegyes
és Környéke Vegyesipari Szövetkezet kivitelezte. A
kerámiatárgyak, vázák, hamutálak Kun Éva
keramikus, a függönyök Csete Ildikó zsűrizett
munkái voltak. A több millió forintos felújításhoz,
amely a nagyközség több évi felújítási keretét
lekötötte, a Szolnok Megyei Tanács, a Művelődési
Minisztérium, a Műemléki Felügyelőség is jelentős
összeggel járult hozzá.

1981. május 22-én az ország egyik legszebb,
egyedi berendezésű könyvtárának ünnepélyes
átadására került sor.

Ünnepi beszédet mondott Villangó István, a
Művelődésügyi Minisztérium Közgyűjteményi
Osztályának vezetője, majd a Dózsa György Úti
Általános Iskola énekkarának műsora után a
meghívott vendégeknek már működés közben
mutatták be az intézményt.

Ezen a napon a könyvtár berendezésének
elkészítésében közreműködő iparművészek
munkáiból kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők
a Művelődési Központban. Az intézmény
helyreállításában közreműködők, az érdeklődő
könyvbarátok Keres Emil Kossuth-díjas
előadóművész műsorát hallgatták meg, aki Váci
Mihály verseiből állított össze egy csokorra valót.

A könyvtár alapterülete 389 m2-re nőtt, a
hagyományos szolgáltatások bővültek. A boltíves
pincehelyiséget szabadidős klubbá alakítva sokféle
rendezvény lebonyolítására, művelődő
kisközösségek működtetésére nyílt lehetőség.

1986-ban Kunhegyes fennállásának 700.

évfordulója alkalmából Dr. Zsigmond Ferenc (1883-
1949) irodalomtörténész mellszobrának - mely Papi
Lajos kisújszállási szobrászművész alkotása -
avatására került sor a könyvtár épülete előtt.

1989-ben ismét város lett Kunhegyes, ekkor a
könyvtár felvette Kunhegyes szülötte, Zsigmond
Ferenc nevét.

1995-ben a Kunhegyesen született világhírű
matematikusra, Szegő Gáborra emlékeztünk Győrfi
Lajos püspökladányi szobrászművész
mellszobrának avatásával, mely szintén a könyvtár
épülete előtt kapott helyet.

2006-ban már 45 éve, hogy Kunhegyesen
könyvtár működik az Ady Endre út 2 szám alatti
több évszázados múltra visszatekintő épületben,
amelyet 25 évvel ezelőtt állítottak helyre ma is
látható szépségében.

Szabóné Somody Margit

A HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 3 HÓNAPJA

2005. november 21-én az átalakított és kibővített
jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ
megkezdte működését, újra fogadta a
könyvtárhasználókat.

A helyismereti gyűjtemény 27,5 négyzetméteres
helyiségben található. 4500 könyv, 92 mikrofilm -
amelyen az 1868 és 1949 között megjelent jászsági
folyóiratok - jászberényi illetve jászsági
vonatkozású lapkivágatok, aprónyomtatványok,
Városi Tanács illetve Önkormányzat jegyzőkönyvei,
jászberényi és jászsági folyóiratok, néhány CD-
lemez, CD-ROM található. A kölcsönözhető
könyvek is a különgyűjteményben lettek elhelyezve.

A könyvek betűrendes katalógusban,
analitikusan is feltártak. Az újonnan vásárolt
helyismereti könyvek már a Textlib adatbázisban
kerülnek feldolgozásra. A korábbi kiadványok
számítógépes feldolgozása folyamatban van. 1996 és
2004 között a helyismereti cikkek a FSZEK által
készített adatbázisban találhatók, 2005-től a helyi
cikkek feltárása is a Textlib adatbázisban történik.

A különgyűjteménynek a jelzett időben 460
látogatója / személyes használója volt, ebből 14
éven aluli: 38 fő. Távhasználó 32 fő, ebből hárman
az elektronikus levélben érdeklődtek.: Fekete Lajos
jászberényi vonatkozásáról, André István (topolyai
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tanító) születési dátumáról és a jászberényi
holokausztról.

Referensz kérdések száma 298 db, melynek témái a
következők voltak:

• Helytörténet, helyi személyiség: 112 - 37,58 %
• Néprajz: 26 - 8,72 %
• Könyvtár, múzeum: 25 - 8,39 %
• Helyi épületek, műemlékek: 18 - 6,04 %
" Egyéb: 15 - 5,03% (pl.: nyelvészet, irodalom, utcanév,

statisztikai adatok)
Közigazgatás: 14 - 4,7 %
Oktatás: 13 - 4,36 %
Művészet: 13 - 4,36 %
Ipar: 12 - 4,03 %

• Civil szervezetek: 10 - 3,36 %
• Általános (a település, illetve a Jászság egészét érinti):

7 - 2,35%
Sport: 7 - 2,35%
Sajtó: 7 - 2,35%
Környezetvédelem: 6 - 2,02 %

• Közművelődés: 4 - 1,34 %
• Természeti viszonyok: 3 - 1,01 %

Statisztika: 3 - 1,01 %
• Családfakutatás: 3 - 1,01 %

Legtöbb kérdés Zirzen Jankáról, Déryné
Széppataki Rózáról, Hamza Dezső Ákosról, Küry
Kláráról, a kibővített könyvtárról, a
nagytemplomról, az 1956-os eseményekről, a
törökök jászsági vonatkozásairól hangzott el. A
legérdekesebb, a legtöbb kutatást igénylő kérdések:
a kútfúrás története, Paul Robson mikor járt
Jászberényben, ki volt 1956-ban a városi szovjet
laktanya parancsnoka. (Az utóbbira a valódi választ
nem sikerült a mai napig megadni.)

Helyben használt dokumentum: 2034 darab

Ebből regisztrált dokumentum: 1113 darab

Leggyakrabban kért dokumentumok:
Könyvek:

• Jászberény műemlékei —» 9 alkalommal
• Fodor István - Pethő László: Jászsági útikönyv: —» 7

alkalommal
" Adatok Szolnok megye történetéből —> 6 alkalommal
• Látnivalók Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Népi ételek a Jászságból
• Szabó László: Jászság
• Selmeczi: Jászok eredete —» 5 alkalommal
• Fodor Ferenc: Jászság életrajza
• Sugárné Koncsek Aranka: Jász arcképcsarnok: —> 4

alkalommal
• Jászság bibliográfia

Általános iskolások részére a város történetéről,
műemlékeiről vetélkedőt szervezett a Gyermekek
Háza, ezért a település épületeit bemutató köteteket
keresték a legtöbbször. (A gyermekrészlegben is

megtalálható a „Jászberény műemlékei" című
kiadvány, így tulajdonképpen ebben az időszakban
még többen is használták.) Buschman Ferenc,
Blénessy János, Szabó László, H. Bathó Edit műveit,
illetve szerkesztésében, összeállításában
megjelenteket 6-7 olvasó kérte.

Folyóiratok:

• Jászkürt: —» 89 alkalom
• Hűtőgép/ Electrolux: —> 77 alkalom
• Berényi Kármentő: —» 35 alkalom
• Új Néplap/ Szolnok Megyei Néplap: -» 30 alkalom
• Jászkunság: —»13 alkalom
• Redemptio: 9 -» alkalom
• Jász Kürt mikrofilm; Jelrázó című iskolai lap;

Jászberény című Városi Tanács által kiadott újság -• 6
alkalom

Mikrofilm: 13 címet használtak a vizsgálat ideje
alatt. Különböző témaköröket kutattak: a 100 éves
Vöröskereszt jászsági vonatkozásait; ebben az évben
100 éves évfordulóját ünnepli a Lehel SC
sportegyesület és a híradásait, keresték; Jászberény
díszpolgárait illetve a róluk megjelent híradásokat,
stb.

Sajtófigyelőt kértek: 51 alkalommal. Legtöbbet
kulturális témában kutattak 37, valamint a
Hűtőgépgyárról szóló témákban pedig 6
alkalommal. Szakdolgozathoz gyűjtötték az
anyagot: Városi Könyvtár hangtár gyűjteményének
történetéhez; Jászberényi Nyár rendezvényeiről,
környezetvédelemről. Újságírók a legkülönbözőbb
témákhoz kerestek anyagot, pl. a jászberényi hidak
történetéhez.

Önkormányzati jegyzőkönyv: 42 darab
(Információt kértek a költségvetésre 5, négyéves
ciklusok beszámolóira 10 alkalommal, stb.)

Érdekes, hogy az 1970-es és 1980-as évek Tanácsi
Jegyzőkönyveiből 15 alkalommal kértek
információt, korabeli rendeletekről, utcanevekről,
díszpolgárokról.

Fényképek, képeslapok: 38 darab (elsősorban a
könyvtár bővített épületéről illetve a belső tereiről).

Egyéb: 28 (meghívók, kéziratok, könyvtári
beszámolók, könyvtár építési dokumentumai, stb.)

A kölcsönzött dokumentumok:

Könyvek: 87 cím (Jászsági évkönyvek; Jász-
Nagykun-Szolnok Megye statisztikai évkönyve; Top
50; Buschman Ferenc és Szabó László kötetei, stb.)

Folyóiratok: 67 darab

• Berényi Kármentő: 7 darab
• Redemptio, Dósai Hírek, Jászvidék: 4 darab
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Könyvtárközi kölcsönzést kértek 17 alkalommal.
Eredeti formában három, fénymásolatban tizenkét,
elektronikus úton pedig kettő dokumentumot
küldtünk. A kérések a történelem és méhészet
témakörben érkeztek.

Az olvasók örülnek a különgyűjteménynek,
nyugodt körülmények között tudnak kutatni.
Mindent egy helyen megtalálnak: a kölcsönözhető
és a nem kölcsönözhető könyveket, újságokat,
képeslapokat, aprónyomtatványokat. Igyekszünk
minden igényt kielégíteni.

Gulyás Erzsébet

FELHÍVÁS A NÉPMESE NAPJA MEGRENDEZÉSÉRE 2006.
SZEPTEMBER 30-ÁN

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha
egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek elfelejtését, háttérbe
szorulását. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk
tovább az eleinktől kapott, élethosszig értékes, érvényes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség
továbbhagyományozása, hogy folytassuk a 2005-ben elindult
kezdeményezést, amely szerint, minden év szeptember 30-át, Benedek
Elek születésének évfordulóját a Népmese Napjaként tiszteljük. A
Népmese Napjának 2006-os központi rendezvényét Békéscsabán
szervezzük meg, de a tavalyi nagy sikerű megmozduláshoz hasonlóan
idén is szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kérjük a
könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó
szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé.

2006. szeptember HO-a szombatra esik. Kézenfekvőnek látszik, hogy
ezt a véletlent tudatosan fordítsuk a magunk javára, s idén a gyerekek
melletti legfontosabb "célcsoportjainkat", a leendő és gyakorló szülőket,
nagyszülőket szólítsuk meg. Hívogassuk, bátorítsuk őket a csatlakozásra,
a mesék élvezetes hallgatására, megtanulására, örömteli elmondásárai

Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás
legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról,
mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes
üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami
minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék
lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét
tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy
egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban
megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.

Baráti szeretettel kérünk minden kedves, ez ügyben elkötelezett
kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát és e-mail címét jelezze Nagy
Júliának (julianagy@gradatio.hu vagy julia.nagy@tokaj.hu), honlapunk
(umnv.hunra.hu) szerkesztőjének, aki az akció létét s az e-mail, illetve az
esetleges egyedi honlapok segítségével, annak tartalmát ugyancsak
visszakereshetővé, megismerhetővé teszi minden érdeklődő számára.
Segítsük, bátorítsuk egymást az ötletek, a módszerek nyilvánosságával!

Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni
segítette az embereket!

Budapest, 2006. április 24.
Magyar Olvasástársaság

www.hunra.hu

„SZOMSZÉDOLÁS"

Észak-Magyarország, Dél-Alföld és
az Észak-Alföld Régió községi könyvtárosainak

találkozója

„Szomszédolás" címmel tartottunk két napos
találkozót az Észak-Magyarország, Dél-Alföld és
Észak-Alföld Régió községi könyvtárosainak. A
rendezvény szervezője a tószegi Községi
Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti Kulturális
Alapprogramhoz benyújtott pályázatból, a helyi
önkormányzat, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
és a Tószegi Könyvtári Védegylet anyagi
hozzájárulásával valósította meg a programot.

A rendezvény folytatása a 2005-ös találkozónak,
kiterjesztve másik két régióra is.

A Szolnoki kistérség községi könyvtárosait
először 2003-ban hívta Hellenpach Rozália,
rákóczifalvi kolléganő szakmai beszélgetésre,
együttgondolkodásra. 2004-ben Tószegen
találkoztunk. 2005-ben az Észak-Alföld Régió
községi könyvtárosait és a megyei könyvtárak
képviselőit hívtuk Tószegre. A kedvező visszhang
késztetett a folytatásra, amihez a pénzügyi alapot
ismét az NKA pályázata adta.

Fontosnak tartom, hogy a hasonló helyzetben
levő könyvtárosok ismerjük egymást, tudjunk
egymás munkájáról, öröméről, sikereiről és
természetesen ismerjük a nehézségeket, kudarcokat
is. Ismerjék a kistérségek, a megyék, a régió, a régiók
községi könyvtárosai egymást, minél többen és
többször találkozzanak. Kevés alkalom nyílik
tapasztalatcserére, könyvtárlátogatásra. Mi, az egy-
két személyes könyvtárakban dolgozók nehezebb
helyzetben vagyunk, mint a nagyobb települések
könyvtárosai. Nekünk egyedül kell megoldani a
szakmai, az emberi, a technikai problémákat nap,
mint nap. Bíztam abban, hogy a találkozó végére
nemcsak hasonló helyzetben levő könyvtárosok
leszünk egymás számára, hanem egymást segítő
kollégákként, barátokként búcsúzunk.

A három régió községi könyvtárosai és a 9
megyei könyvtár képviselői március 30-án érkeztek
községünkben, ahol a délelőtt során ismerkedtek a
házigazdákkal, könyvtárunkkal és egymással is. A
hivatalos program Papp István, Tószeg község
polgármesterének köszöntőjével kezdődött, aki
beszélt a faluról, életkörülményeinkről, igyekezett
több oldalról bemutatni Tószeget, a tószegieket. Őt
követte Bertalanná Kovács Piroska, a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, aki
megnyitotta a találkozót. Elmondta, milyen fontos
szerepük van ezeknek a rendezvényeknek, ahol a
községekben dolgozók, hasonló körülmények között
élők tapasztalatot gyűjthetnek.



KAPTÁR 2006. 2.

Az ebéd utáni öt óra hossza komoly figyelmet
igényelt a jelenlévőktől, ugyanis 15 perces
előadásokat hallottunk kilenc megye 17 községi
könyvtárosától. Az észak-magyarországi régió
képviselői kezdték a sort.

Ureczki Klára a BAZ megyei Hidasnémetiből
érkezett és az 1500 lakosú településen végzett
munkájáról beszélt. Az összevontan működő
Könyvtárban és Művelődési Házban (ahol még mozi
is működik) ő az egyedüli főállású alkalmazott,
munkáját közmunkásként dolgozók segítik. Nemrég
újították fel és alakították át az intézményt, melyben
többféle, a helyi igényeknek megfelelő szakkört
működtetnek. Több mint 7 000 dokumentumuk van,
közel 600 olvasóval, állománygyarapításra 2004-ben
135.000.-Ft-ot fordítottak. 5 számítógép várja a
használókat, ebből három Internetezésre is alkalmas.

Heves megye egyik képviselője, Vadásziné
Varga Éva Feldebrőről jött, és „A könyvtár, mint a
rendezvények alkalmas otthona" címet adta
előadásának. ÁMK Könyvtáraként működik a kettős
funkciójú könyvtár a falujukban. Feldebrő életében
fontos szerepet tölt be a könyvtár, kiemelte azokat a
rendezvényeket, melyben szerepet vállalnak. Több
sokszínű községi programot említett, pl.: a szőlő és
bor ünnepét. A civil szervezeteknek is a könyvtár ad
otthont. Irodalomhoz kapcsolódó főként
gyermekeknek szóló rendezvényeik is sokfélék, a
Népmese napján tartottak felolvasást, szerepjátékot
játszottak. A megyei könyvtártól a KSZR-en belül
dokumentumszolgáltatást vesznek igénybe,
kézműves programokat visznek a településre.
Vadásziné 1997 óta könyvtáros, aki a „semmiből
épített könyvtárat". Mára sikerült az ott élők és a
fenntartó elismerését is kivívnia munkájával,
melyben nagy szerep jut a sokféle rendezvénynek.
Az 1250 lakosú faluban 210 regisztrált olvasó van,
technikailag a helyi igényeknek megfelelően
felszerelt, három számítógéppel, ingyenes
internettel rendelkező intézmény és lelkes
könyvtáros várja a látogatókat.

Nógrád megyéből Drégelypalánkot képviselte
Pásztor Ildikó. Az 1400 lakosú településen egy
szervezeti egységben működnek a település
kulturális intézményei a Könyvtár, a Művelődési
Ház, a Teleház és a Turisztikai Központ. Az
intézmény feladatai között a települési
rendezvények kapnak kiemelt szerepet. A Könyvtár
6 300 kötettel rendelkezik, évi 400 ezer Ft-ot
fordítanak gyarapításra, 2004-ben 123 olvasójuk
volt.

A BAZ megyei Krasznokvajdáról érkezett
Mitróné Kádár Éva, aki kettős funkciójú könyvtárat
képviselt.

Az aprófalvas Csereháton található az 575 lakosú
település, mely 7 falu központja volt 1990-ig. A
könyvtár állománya közel 8 700 dokumentum,
olvasóinak száma 170 kb. fele 14 év alatti.
Költségvetési lehetőségeit ő is pályázatokkal egészíti
ki. 1997 óta 5 nyertes pályázatuk volt, melyből a
2003. évi 12 milliós, épület felújításra kapott, volt a
legjelentősebb. Az IHM-ITP 3/K pályázaton 3
számítógépet és internethasználatot nyertek,
könyvtári bútorra 205 ezer Ft, biztonsági
felszerelésre 160 ezer Ft volt a pályázati összeg.
1997-ben a fenntartó elnyerte a Könyvtárpártoló
önkormányzat címet, mellyel 1 millió Ft járt együtt.
Kiemelte a helytörténeti gyűjteményük jelentőségét.

A Heves megyei Szihalomból Józsáné
Debreczeni Edit szintén kettős funkciójú könyvtárat
vezet. A 2165 lakosú faluban működő könyvtár
célját így fogalmazta meg: „használóbarát
szolgáltató központ". 1959 óta van könyvtár a
településen, 1980-tól ÁMK-n belül, 1991-től
összevont közművelődési intézmény részeként
dolgoznak. Érdekes volt Edit véleménye, miszerint
az ÁMK-ban jobban érezte magát, jobb volt az
együttműködés a pedagógusokkal, ami nagyon
fontos az iskolai könyvtári feladat miatt. 1997-ben 2
számítógépük lett, 2003-tól a Teleház létrejöttével
irodatechnikai szolgáltatások is elérhetők. Szerinte a
jövő, hogy a könyvtár tudásház legyen, információs
hátrányok leküzdését szolgáló, többfunkciós
intézmény, mely formai újjászületés mellett töltődik
meg tartalommal. Sikert a felhasználókkal
együttműködve, igényekre épülő szolgáltatással
lehet elérni. 2005-ös statisztikai adatok alapján 361
olvasója, 17 313 dokumentuma, 32 féle folyóirata és
1 581 ezer forint állománygyarapítási kerete volt.

Kelemen Istvánné a Nógrád megyei
Érsekvadkertről érkezett és az Észak-Magyarország
Régió utolsó előadójaként kapott szót. 23 éve vezeti
a könyvtárát, egy rendszertelenül összehordott
könyvhalmazból építette a gyűjteményt, amit „az én
könyvtáram"-ként említ. Könyvtára erősségének a
szépirodalmi gyűjteményt és önmagát tartja.
„Tegyétek nélkülözhetetlenné magatokat" - hallotta
egy szakmai napon, aminek tudatában dolgozik
azóta. A hagyományos könyvtári szolgáltatások
biztosítása mellett változott, bővült a könyvtár
munkája, kulturális szolgáltatóhellyé nőtte ki magát.
Pályázatok segítették eszköz és berendezés
beszerzésében, mellyel a megváltozott lakossági
igényeknek próbál eleget tenni. Irodatechnikai
eszközök várják a lakosságot, információt szolgáltat
állományával, internet hozzáféréssel, EU-s
gyűjteménnyel;
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könyvtárhasználóvá nevel iskolai órákon, irodalmi
rendezvényeken; közösségi tér, találkozóhely a
könyvtár. Olvasóinak száma közel 600 fő, 30
folyóirat és két napilap várja a betérőt. Irigylésre
méltóan magas a dokumentum-beszerzési keret,
2005-ben 1 480 ezer Ft volt.

A Dél-Alföld Régióból elsőként a Békés megyei
Kondorosról érkezett Dr. Kalhammer Mátyásné
mutatta be a Dérczy Ferenc Könyvtár és
Közművelődési Intézmény könyvtárát. Kettős
funkciójú, nyilvános és iskolai könyvtári feladatokat
ellátó intézményt ismertünk meg. Az 5800 fős
településének könyvtárában állománygyarapításra
1,4 millió Ft-ot költhetnek, amit pályázatokkal,
szponzori támogatással, SZJA 1%-kal egészítenek ki.
A lakosság 17 %-a olvasó, 3 fő szakember dolgozik
ott. 1998-ban költöztek az új, többfunkciós épületbe,
ahol az első emeleten kaptak helyet. A költözéssel
egyidőben a könyvtári tevékenységben is változás
történt, az állományalakítás elvei változtak,
technikai eszközökre alapozott új szolgáltatásokat
vezettek be, informatikai fejlesztés történt (10
számítógépen ingyenes az internethasználat),
informatikai képzés folyamatos gyerekek és
felnőttek részére egyaránt. Kiemelte a kettős funkció
erősségét, lehetőségeit, gyengeségeit és veszélyeit.
Összességében az előnyök fokozottabban
érzékelhetőek, pozitívumként értékeli a kettős
feladat egy intézményben történő ellátását. A
településen élő nemzetiségiek könyvtári ellátását is
biztosítja.

Hegedűs Lászlóné a Bács-Kiskun megyei
Kunbaracsról érkezett. 1983 óta vezeti a könyvtárat,
mely 1999-től iskolai és nyilvános könyvtári
feladatokat lát el. Teleház és eMagyarország Pont is
a könyvtárban kapott helyet. A Megyei Könyvtár
2005. július 1-től mozgókönyvtári szolgáltatással
segíti az intézményt, ami 1,1 millió Ft többletet
jelent. Vonalkóddal látták el a dokumentumokat,
január 1-től ezzel kölcsönöznek. Szintén a
segítségükkel valósult meg a felnőttképzési program
keretében a számítógépes tanfolyam. Ebben az
évben a fenntartó pályázott a Közkincs programon
belül közösségi színtér fejlesztésére. Jelenleg
átalakítás alatt van a könyvtár.

A Csongrád megyei Csanádpalotáról Makán
Andrásné és Molnárné Haluska Margit közös
előadásban beszéltek munkájukról. A 3294 lakosú
településen kettős funkciójú intézmény látja el a
nyilvános és iskolai könyvtári feladatokat. 1990-től
237 m2 alapterületen kapott helyet a kb. 35 ezer

kötet. Jelenleg két főfoglalkozású
könyvtárostalkalmaznak, a település lakosságának
közel 30%-a regisztrált olvasó. A nem túl magas
állománygyarapítási összeget pályázatokból,
támogatásokból egészítik ki. 8 számítógép várja az
olvasókat internet-hozzáféréssel. 2005-ben 7 nyertes
pályázatuk volt, közte internetes tanfolyam
szervezésére, játszóházi foglakozásokra, felújításra
kaptak támogatást. Jelentősek, sok félék és nagy
számban vannak a gyermekeknek szervezett
foglalkozások.

Dékány Zoltánná a Bács-Kiskun megyei
Lakitelekről érkezett és mutatta be a Községi
Könyvtárat, munkájukat. 1985-től önálló épületben,
önálló intézményként látja el a szakembereket
alkalmazó könyvtár a feladatát, ekkor történt egy
szemléletmód és stratégiaváltás is: „szolgáltató
intézmény", így határozzák meg feladataikat. 1990:
változás: nagyobb alapterület, olvasóterem
kialakítása, technikai fejlesztés, játszószoba,
helytörténeti gyűjtemény. Az elmúlt 10 év szinte
mindegyike jelentős változást hozott: 1995.:
gyűjtőkör átdolgozása, selejtezés; 2000.: muzeális
kiegészítő tevékenység; 2002.: számítógépes terem 5
géppel és internethasználattal; 2003.: technikai
fejlesztés, lapkiadói feladatok; 2004.: eMagarország
pont, Közhálós Internet, lakosságnak számítógépes
oktatás; 2005.: épület-felújítás pályázatból,
bútorcsere bevételekből, lógó és honlap készül. A
minőség és korszerűség elvének megfelelően
dolgoznak. Igyekeznek a változásokat felismerni, és
gyorsan reagálni azokra, új módszereket próbálnak
ki és vezetnek be, felhasználó-központú könyvtárat
építenek, folyamatos fejlesztéssel javítják a
minőséget, a vezető épít a munkatársakra.

A Békés megyei Sarkadkeresztúrról Puskás
Istvánné előadásából ismertük meg a települést és a
falu kulturális életét. Az 1874 fős községben nem
működik közművelődési intézmény, így ezt a
feladatot is a könyvtár vállalta fel. 2002 óta felújított
épületben 190 m2 alapterületen várják az olvasókat.
Az eMagyarország Pont pályázaton nyert
számítógépek, nyomtatók és szélessávú Internet
nagy lehetőséget termet a lakosság számára.
Foglakoztatás Információs Pontot is működtetnek,
ami a munkanélkülieket segíti. A könyvtári
állomány 9 970 kötet, 684 beiratkozott olvasójuk van
(környező településekről is járnak hozzájuk). Sokat
pályáznak és sokszor sikeresen, és olvasóiknak
hirdetnek is pályázatokat, beneveznek közösen
versenyekre. Igyekszik az intézmény minden helyi

igénynek megfelelni, sokféle
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programnak helyet adni, sokirányú és sokrétű
szolgáltatást nyújtani. Vajdasági könyvtárral is
tartanak fenn kapcsolatot.

Könyvtárpártoló Önkormányzat pályázaton már
kétszer különdíjat kaptak.

Paraginé Tóth Edina a Csongrád megyei
Zákányszékről jött, mely 2800 fős, ahol sok az
ingázó és a munkanélküli. 1958 óta működik
könyvtár a faluban, mindig egy személyt
alkalmaztak, és mindig valami más intézménnyel
vonták össze, jelenleg a művelődési házzal.

2002 jelentős változást hozott, ekkor költöztették
át a rendezvényházba, ahol már a Teleház is
működött. így komplex információs központ létesült
a falu központban, a könyvtár alapterülete 78m2-re
nőtt. Más fontos változást is hozott ez az időszak: az
olvasók számának növekedése, nőtt a 14 éven
felüliek aránya, könyvtárközi kérések száma
ugrásszerűen nőtt - interneten keresztül kér,
rendszeressé váltak a könyvtárhasználati órák,
bekötötték az internetet. A minőségi változás része
az egységes dekoráció, felirat, idézet stb.
Rendszeresek a települési újságban a könyvtári
hírek. Fontos, hogy a könyvtár meg tudjon felelni a
kor követelményeinek, és megpróbálja csökkenteni
az információban gazdagok és szegények közötti
különbségeket. A szolgáltató személytől
nagymértékben függ a szolgáltatás, a személyes
minőséget hangsúlyozza, folyamatos szakmai és
emberi fejlődés fontos, hogy kellő mértékű
felkészültséggel és önbecsüléssel minőségi munkát
lehessen nyújtani.

Az Észak-Alföld Régióhoz tartozó Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Kállósemjén könyvtári
helyzetéről Hollósi Istvánné előadását hallottuk. A
községben élők száma 4035 fő, a Nagyközségi és
Iskolai Könyvtár valamint az Iskola látja el a
kulturális feladatokat a településen. 1997-ben került
át a nyilvános könyvtárba az iskolából a
szépirodalmi és ifjúsági anyag, ekkortól kettős
funkciójú intézmény. Ez az év jelentette a technikai
fejlődés kezdetét is, a Soros Alapítványtól
számítógépet és tartozékait, valamint internet-
hozzáférést nyertek. Állománygyarapításra
fordítható összeg 1999-ben volt a legtöbb, 1 millió
Ft, ekkor pályáztak a Könyvtárpártoló
Önkormányzat címre, első helyezést és 1 millió Ft-ot
nyertek. Ebből két újabb számítógépet, nyomtatót,
fényképezőgépet, telefaxot, videókamerát vettek.
2000-ben számítógépes teremmel bővült a könyvtár,
beköttették az ISDN vonalat. 2002 és 2005 között
újabb pályázatok eredményeként technikai
eszközökkel gyarapodtak, internetes tanfolyamot

tartottak, felújították és berendezték a könyvtár
épületét kívül belül. A több mint 20 000
dokumentumot 700 beiratkozott olvasó használja,
állománygyarapításra 2005-ben 839 ezer Ft-ot
fordítottak. A látogatottság növelése érdekében a két
főfoglalkozású könyvtáros gyermekfoglalkozásokat,
vetélkedőket szervez. Az elért eredmények az
önkormányzat pozitív hozzáállásának is
köszönhetőek.

Horthy Csabáné a Tószeggel majdnem
szomszédos Tiszajenőről érkezett. A két éve kettős
funkciójú könyvtár az iskola udvarán levő
tornaterem emeletén kapott helyet. Mivel az
emeletre a mozgáskorlátozottak nem tudnak
feljutni, ezért és a felnőtt olvasói számának növelése
érdekében tervezi a könyvek házhoz szállítását.
eMagyarország Pontként is működik a könyvtár,
ahol a 2 számítógépet elsősorban felnőttek vehetik
igénybe, de természetesen a gyerekek is
használhatják. 90 olvasója van, aki csak a
számítógépet használja, azt nem regisztrálja. Az
állományból 4600 kötet számítógépen rögzített.
Külön beszerzési kerete van a két feladatra és külön
statisztikát is készít. 1997 óta tagja a megyei
ellátórendszernek és önállóan is gyarapít, ily módon
elég szép számú új dokumentumhoz jutnak olvasói
egy év alatt. Rendezvényeit elsősorban gyerekeknek
szervezi.

A Hajdú-Bihar megyei Mikepércsről érkezett
Kenéz Tünde, aki kevesebb, mint egy éve dolgozik
a településen. A 3500 fős faluban 350 fő olvasójuk
van. Ketten dolgoznak a könyvtárban, melyet az
önkormányzat az oktatási intézményekkel
összevontan működtet, de a két könyvtárat nem
vonták össze, „csak" az iskolai könyvtáros munkáját
is ő látja el. 7421 kötetből válogathatnak olvasóik, és
két, az iskolától kölcsönkapott számítógépet
használhatnak. Programjaik elsősorban az iskolás és
óvodás korosztálynak szólnak, melyek sokszínűek
és sokfélék.

A szabolcsi Pusztadobost képviselte Giczei
Zoltánná, aki már 30 éve könyvtáros. Az 1472 lelket
számláló falu 1990 óta önálló település. Ekkortól
működik önálló könyvtár, mely 2004-ig heti 9
órában, azóta heti 40 órában tart nyitva. A tavalyi
évtől ő látja el az iskola könyvtári munkát is. 28 m2-
en helyezték el a 7400 dokumentumot és várja a 320
olvasót. Nagy a zsúfoltság, mely arra készteti, hogy
a programokat házhoz vigye, iskolásoknak az
iskolában az óvodásoknak az óvodában tart
foglalkozásokat. Az olvasói létszám megtartása és
növelése érdekében mindent megtesz, pl.: kérdőíves
megkérdezés, igényfefcnérés, könyvtárközi kölcsönzés.



2006. 2. KAPTÁR

Az állománygyarapításra fordítható 600 ezer Ft-ot
elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Könyvtárak Egyesülésén keresztül a KELLÓ-nál
költi el. Kitartó munkájával aktív közösséget
toborzott a könyvtár köré, akik részt vesznek
olvasókörben és a szervezett rendezvényeket is
látogatják. Az iskolai könyvtári munkában nagy
igyekezettel törekszik az olvasás megszerettetésére
és olvasóvá nevelésre. Előadásában jól példát
láttunk arra, mit lehet elérni kitartással és
szorgalommal, ha az ember hittel végzi munkáját. A
település iskolájának bővítésével remény van arra,
hogy megfelelő körülmények közé költözzön a
könyvtár, ahol a magas színvonalú szakmai munka
ellátására jó feltételek lesznek.

A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én
tartottam rövid ismertetőt. Önálló intézményként
nyilvános könyvtári feladatokat lát el a Községi
Közkönyvtár, melyhez időnként közművelődési
feladat is kapcsolódik. A falu iskolájában külön
iskolai könyvtár működik. A személyi és tárgyi
feltételeken tói beszéltem a szolgáltatásainkról,
rendezvényekről, számokban mérhető adatokról, az
intézmény támogatására alakult, ez évben 11 éves
egyesületről, a könyvtár és a Védegylet nyertes
pályázatairól, terveinkről. A 4800 lakosú községben
a főállású vezetőn kívül egy 6 órás könyvtáros-
asszisztens dolgozik, 15 500 dokumentum és 8 jól
felszerelt multimédiás számítógép szolgálja a 493
olvasó ellátását. 2004 óta eMagyarország Pontként
biztosítjuk a szélessávú internet-hozzáférést.
Öregbetűs könyvekkel és hangoskönyvekkel várjuk
a látásproblémákkal küszködőket. Kiemeltem a
Tószegi Könyvtári Védegylet (egyesület)
tevékenységéből, hogy a rendezvényekhez nyújtott
anyagi támogatás mellett dokumentumok
beszerzésével is segíti a könyvtárat. Példaértékű
lehet, hogy a könyvtár és az egyesület 1999 óta 14
nyertes pályázattal bír, ez közel 5,5 millió Ft-ot
jelentett együtt.

A szakmai program másnap a megyei
könyvtárak képviselőinek előadásával folytatódott.
Minden előadó átfogó képet adott a megyéjében
levő falvak helyzetéről, a könyvtárak számáról,
helyzetéről és a megyei könyvtár segítő munkájáról.
Az előadásokból igyekszem a jellegzetességeket
kiemelni, a számomra érdekes formát megmutatni.

Venyigéné Makrányi Margit, a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának
előadásából az alábbiakat emelem ki.

„Mi nyújthat valódi megoldást a kistelepülési
ellátásban?" kérdésre a következő válasz született:
az 1997. évi kulturális tv.; a könyvtárügyi

stratégiában kiemelt helyen van a kistelepüléseken
élők könyvtári ellátása; a KSZR; együttműködés
pályázatokban. BAZ megyében 4 kistérségben van
könyvtári ellátás; 2-ben szolgáltató helyek
kialakításával, felújításával, technikai ellátottságuk
javításával, közös állománybeszerzéssel,
feldolgozással; 2-ben bibliobuszos ellátás
bevezetésével. 30 település fogad letéti ellátást, 18
településen történik könyvtári szolgáltatás
fogadására is alkalmas közösségi színtér kialakítása.
„Kell a könyvtáros"- állítja, „mert tudása, magas
szintű felkészültsége, tenniakarása,
szakmaszeretete, elkötelezettsége, a közösségért
érzett felelőssége, szociális érzékenysége,
kapcsolatépítő képessége mindenkor meghatározza
annak a könyvtárnak, s végső soron annak a
közösségnek is a jövőjét, amelyben dolgozik."

Tőzsér Istvánná az egri Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárat képviselte, előadásából „A
megyei könyvtár a települési könyvtárak
szolgáltatásában" című részt idézem. A megyei
könyvtárak szakmai szétsugárzó tevékenysége kerül
előtérbe; együttműködési lehetőségeket kell
keresniük; a KSZR bevezetése. KSZR kísérleti
projekt: felhasználó központú, korszerű, minőségi
szolgáltatási rendszert kínál. Tudatosan szervezett
szolgáltatási csomagot kínálnak.

Bódi Györgyné a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a 2004-
ben elfogadott „Könyvtárfejlesztési koncepció a
községekben és a kistelepüléseken élők számára
program" a területi munkát eredményesebbé tette.
NKA pályázat eredményeként megújult az
Ellátóközpont állománycserélő szolgáltatása.
„Mozgókönyvtári ellátás kistérségben" ez a
salgótarjáni kistérségben volt sikeres: 4 községben
könyvtári bútort cseréltek; számítástechnikai és
audiovizuális eszköz beszerzés történt;
állományfejlesztés; az Ellátóközpont technikai
feltételeinek javulása valósulhatott meg. 2005-ben
több kistérség igényelte a normatívát
mozgókönyvtári ellátásra.

Lukács Anikó a kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársa előadásában részletesen
beszámolt a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás könyvtári ellátásáról. 8 település érintett a
KSZR keretében nyújtott szolgáltatásban, ezek:
állományleválogatás, állomány-rendezés,
kistelepülések könyvtárainak adatbázisépítés,
dokumentum-ellátás, lakossági internet-
tanfolyamok, nemzetiségi ellátás, rendezvények
szervezése, szakmai továbbképzések,
gyermekprogramok. A községi könyvtárak jövőjét a
KSZR-ben látja.
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Lonovics Lászlóné, a békéscsabai Békés Megyei
Könyvtár munkatársa elmondta többek között, hogy
Békés megye könyvtárai rendelkeznek országos
viszonylatban a legnagyobb átlagterülettel. Az
utóbbi 5-6 évben 17 könyvtárat újítottak fel,
alakítottak át, 3 felújítása most történik. Bemutatta a
„Békés megye kistelepülésein élők könyvtári
ellátásának korszerűsítése" projektet. „Jövőkép: A
kistelepülésen élők ugyanolyan könyvtári ellátásban
részesülnek, mint a nagyobb községek illetve
kisebb-nagyobb városok lakói." A döntés előkészítés
érdekében 4 modellt dolgoztak ki, mellyel a
megyére kiterjedő fejlesztési koncepciót is
meghatározták.

Rátkai Erzsébet, a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár munkatársa beszélt
megyéjük mozgókönyvtári ellátásáról is. 14
kistelepülést vontak be így a letéti ellátási
rendszerbe. A Somogyi-könyvtár jelenlegi
szolgáltatásai: a helyi gyűjtemény kiegészítése letéti
állománnyal (NKA); helyi igényeket figyelembe
vevő kedvezményes vásárlás; nyilvántartásba vétel,
feldolgozás (Corvina), stb.; szállítás; szakmai
továbbképzések, rendezvények.

Gondok a kistelepüléseken: a „számítógépes
írástudás", az internetkultúra, a telematikai
fejlesztés hiánya; további összevonások, elsősorban
művelődési házzal; alacsony beszerzési keret a
kistelepüléseken; kevés nyitvatartási idő; kevés
folyóirat; könyvtárközi kölcsönzés alacsony száma;
helyismereti dokumentumok, információk hiánya;
teljes munkaidős állások csökkentése.

Nagy Erzsébet Viktória és Csobán Róbert, a
debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
munkatársai a kistelepülések ellátását biztosító
feladataikról és eredményeikről beszéltek. Csobán
Róberttől az Ellátórendszerről és a 2005 óta működő
KSZR-ről hallhattunk. Szolgáltatásaik:
dokumentum-ellátás, információ-szolgáltatás,
nemzetiségi és kisebbségi ellátás, egyéb
szolgáltatások. Az utóbbihoz tartozik az a sokrétű
segítő munka is, melyről Nagy Erzsébet Viktória
beszélt, és a gyermekkönyvtárosok által biztosított
programokról.

Zselinszki Lászlóné, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei Könyvtárat képviselte,
előadásából a „Könyvtárügy rendszerváltása SZSZB
megyében" című részt emelem ki.

„új kapcsolatrendszerek kialakítása (országos,
megyei fejlesztésügyi szervezetek); a regionális

együttműködés szerepvállalásainak erősítése
(tanácskozások, képzések-továbbképzések,
tréningek); ezen tapasztalatok hasznosítására való
törekvés a hátrányos (leghátrányosabb) helyzetű
térségek könyvtárellátási helyzetének megoldására."

Kistérségi könyvtári ellátás megvalósulási
szintjei: Csengeri kistérség 2006-ban elindult (6
millió Ft) 10 településen (3 település mikro-térségi
központ); Kisvárdai kistérség - szervezés alatt 2005-
ben, 16 millió Ft-os pályázat 32 település
összefogásával; Fehérgyarmati kistérség - tervezési
szint a kistérség fejlesztési programjában kiemelten
szerepel.

Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója által
elmondottakból legfontosabb számomra, hogy
kiemelte a KÖNYVTÁROS szerepét a községek
könyvtári ellátásában. A könyvtáros
személyiségének, szakmai ismereteinek fontossága
mellett a közösségben betöltött szerepéről,
szerepvállalásáról is szólt. (A községi könyvtárosok
előadásaikban többen kiemelték szerepüket, volt,
aki intézményének egyik erősségeként határozta
meg önmagát.)

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa a
szakfelügyeleti vizsgálatokból készített összesítés
alapján mutatta be az országos helyzetet. Beszélt a
március 30-ai gyulai konferencián elhangzottakról, a
kistérségi feladatokat ellátó városi könyvtárak
tapasztalatairól. Kiemelte a kistérségek szerepét,
szerinte ez a jövő, erre épülnek a pályázati kiírások,
innen várható pénz a kiskönyvtárak számára.
Bemutatta a kistérségi ellátás kapcsolatrendszerét,
kiemelte az együttműködés fontosságát az
önkormányzatok és városi könyvtárak valamint a
könyvtáros szakma között, beszélt a feladat-
megosztásról, az ellátás színvonalának
biztosítékairól és a községi könyvtárosok szerepéről.

Összességében több előadónál kiemelt helyet
kapott a könyvtáros szerepe. Két azonos tárgyi
feltételekkel rendelkező könyvtár soha nem fog
azonos szerepet betölteni települése életében, hiszen
más a könyvtáros személyisége, szakmai tudása,
érdeklődési köre, kapcsolatteremtő képessége,
szerepvállalása az adott közösségben. Jól működő
könyvtári ellátáshoz a községekben is a megfelelő
tárgyi és személyi feltételek együttesére van
szükség. Mivel ezekben a könyvtárakban csak egy-
két fő dolgozik, ez növeli a könyvtáros felelősségét.

Siposné Nagy Julianna
könyvtárigazgató
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EGRI ZSIDÓ POLGÁROK

Február 5-én zsúfolásig telt az újonnan megnyílt Bálint-
közösségi ház nagyterme. Orbánné dr. Szegő Ágnes új
munkáját, az Egri zsidó polgárokat mutatták be nagy sikerrel.

Az idősekből és fiatalokból álló vendégek között nem csak
egri gyökerűek, de sok más érdeklődő is helyet foglalt.

A Tiszafüreden élő Orbánné dr. Szegő Ágnes évek óta
kutatja a környék zsidóságának történetét, melynek nyomán
már két könyve jelent meg helyben: A tiszafüredi és a Heves
megyei zsidóság története. Hosszú évek munkájára ez a most
megjelent, országosan kiadott, keményborítós könyv tette fel a
koronát.

A könyv igen sokrétűen mutatja be az egri zsidó közösség
gazdag életét, amely igazán 1840-től 1944-ig tartott. A helyi
zsidók várost alkottak a városban, mégis sok szálon
kapcsolódtak a többségi társadalomhoz, és nagy szerepet
töltöttek be a város életében.

Az könyvbemutató elején a szerzővel Kertész Péter
Pulitzer-díjas újságíró beszélgetett az egri zsidóság szerepéről,
történetéről, s a könyv megszületésének körülményeiről.
Ezután a szerző a rá jellemző szerénységgel, fotók segítségével
elevenítette fel ennek a jelentős zsidó közösségnek a
mindennapjait, a vidéki társadalomban elfoglalt szerepét.

Az est zárásaként Réz András esztéta és Székely Gábor, a
Szerencsejáték Rt. vezérigazgatója kötetlen formában
beszélgettek, emlékeztek vissza, néha egészen vidám
hangulatban egri kalandjaikra, életükre, ezzel is bizonyítva,
hogy a holocausttal egyáltalán nem ért véget a helyi közösség
élete.

A kötetet a nemrég indult, s elsősorban zsidó témájú
könyvek kiadására koncentráló VPP Kiadó készítette el s adta
ki igényes formában, mintegy 288 oldalon, több mint 150
fotóval. A könyv egyedisége abból adódik, hogy a szerző
tudományos kutatását személyes emlékek, fényképek,
újságcikkek, korabeli reklámok, régi egri képeslapok színesítik.

Egri zsidó polgárok, ISBN 963 219 6511, VPP Kiadó

Vándor Károly

Forrás:
http://www.whjo.org/new/index.php?news_more=true&id=276

TRÉNING A TISZALIGETBEN

A kétnapos tréning célja: a könyvtárosok
érdekérvényesítő tevékenységének erősítése, a
konfliktuskezelés gyakorlása, a kiégés megelőzése volt.

Célul tűztük ki a résztvevők azon képességeinek,
készségeinek a fejlesztését, amelyek az eredményes
érdekérvényesítéshez elengedhetetlenül szükségesek:
feszültségmentes, nyílt kommunikáció, kapcsolatteremtés,
konfliktuskezelés, asszertivitás. A saját élményeket a
pszichodráma módszereivel dolgoztuk fel, vagyis a
résztvevők dramatizálták, eljátszották a megélt
élményeket, konfliktusokat, és a hatás a cselekvéses
megjelenítés révén érvényesült.

El kívántuk érni, hogy a résztvevőkben tudatosodjon
az egyes cselekvések háttere: a feltételek, amelyek a
cselekvést meghatározzák; a cselekvés közvetlen
indítékai; a magatartás éppen érvényes mintái. A dráma
eszközeivel kerestük meg a társas elvárások és a
személyes igények kompromisszumát. A résztvevők
elsajátították a problémamegoldás, a konfliktuskezelés, az
együttműködés-fejlesztés, az önérvényesítés, a
célmeghatározás eszközeit, lehetséges módjait, ezáltal
képessé válhattak saját szerepeik tudatosítására, a jobb
önértékelésre, önelfogadásra

Az első nap délelőttje az egymásra hangolódás a
bizalom kiépítésének égisze alatt zajlott: megismertük a
résztvevők elvárásait, motivációit, majd különböző
tematikus gyakorlatok segítségével értelmeztük a segítő
szerep sajátosságait.

Délután feltérképeztük a résztvevők munkahelyi
szociális mezőjét (a szociális atom módszerének
alkalmazásával), majd a jelenlévők által kiválasztott egyik
résztvevő munkahelyi konfliktusát dolgoztuk fel
pszichodramatikus módszerrel.

A második nap folytattuk a szociális atom
módszerével felszínre került problémák feldolgozását:
három kiscsoportot alkotva a résztvevők szituációs
játékok segítségével bemutatták a munkájukat leginkább
gátló nehézségeket, amelyek megoldására közösen
javaslatokat dolgoztunk ki.

Végül imaginációs gyakorlat keretében képzeletbeli
utazást éltünk át, így erősítettük a jelenlévők
csoportkohézióját.

A résztvevők a találkozó végén, a szóbeli visszajelzés
során, arról számoltak be, hogy a két nap alatt nagyon jól
érezték magukat, sikerült feltöltődniük, erőt gyűjteniük a
későbbi munkához és a mindennapok küzdelmeihez.
Kérték, amennyiben lehetősége lesz a megyei
szervezetnek hasonló tréning-lehetőség megteremtésére,
szívesen lennének újra résztvevők.

Vezette: Szabó Ferenc szociológus, pszichodráma vezető
Asszisztens: Péterfi Rita könyvtáros, szociológus

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
pályázatát az NKA támogatta.

Illés Julianna
MKE JNSZM elnök
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KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS KÉPZÉS A MEGYEI

KÖNYVTÁRBAN

Az 2006/2007-es tanévre a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár könyvtáros asszisztens képzést indít.

A tanfolyam elvégzői OKJ-s bizonyítványt kapnak, amely
középfokú szakmai végzettség megszerzését igazolja.
OKJ azonosító szám: 52 8422 01.

A könyvtáros asszisztens a könyvtári munkafolyamatok
jelentős körében képes munkát végezni felsőfokú
szakképzettségű könyvtáros irányításával.

A tanfolyam 2006. szeptember végén indul és 2007
júniusában ér véget. írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgával zárul. Elfoglaltságot jelent minden hétfőn 9-16h-
ig (240 óra). Felvételi vizsga nincs, a beiratkozás feltétele
az érettségi bizonyítvány megléte.

A nem könyvtárban dolgozó tanfolyami hallgatóknak 1
hónapos (120 óra) könyvtári gyakorlaton kell részt
venniük, amelyet a megyei könyvtárban és a megye városi
könyvtáraiban tölthetnek le.

A tanfolyam díja 50.000,- Ft/félév + vizsgadíj. Az 1/2000. (I.
14.) NKÖM rendelet alapján kapott támogatás e célra
felhasználható.

Tematika:

Könyvtárügy, könyvtárpolitika, jogi és törvényi keretek,
könyvtári kommunikáció, dokumentumismeret,
állománygyarapítás és feldolgozás, bibliográfiai leírás és
katalógushasználat, raktározás, olvasószolgálat, az
információs és számítástechnikai eszközök könyvtári
használata.

A megyei könyvtár rendelkezik a megfelelő számú
számítógéppel az oktatáshoz. Az oktatók magasan képzett
és nagy gyakorlattal rendelkező könyvtárosok.

További információ még a vizsgáról, a szakképesítés
szakmai követelményeiről a nemzeti kulturális örökség
miniszterének 11/2004. (IV. 14.) NKÖM rendeletében és
kapcsolódó rendeletekben olvasható

A tanfolyamra jelentkezni 2006. szeptember 10-ig, az
alábbi címen lehet:

levélben: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár területi
szolgálat, 5001 Szolnok Pf.:139.; fax: 56/510-114; e-mail:
illes@mail.vfmk.hu; személyesen a területi szolgálat
munkatársainál; telefon: 56/510-110; 56/510121.

Jelentkezésében kérjük, adja meg nevét, pontos címét,
elérhetőségét, hogy hivatalos jelentkezési lapot tudjunk
biztosítani, melyben a továbbiakra vonatkozó
információkat is közöljük. A tanfolyamot 15 fő
jelentkezése esetén tudjuk indítani

ülés Julianna
tanfolyamvezető

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ÉS KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGYÖN

író-olvasó találkozónak lehettek részesei a Jászfelső-
szentgyörgyön élők 2006. május 31-én. Az író
vendégek lovag Király Lajos a Krúdy Gyula
irodalmi Kör elnöke, lovag Kanizsa József, a kör
ritkára és Feinek György, Dudák János a kör tagjai,
írók, költők mutatkoztak be.

A találkozót kiállítás megnyitó követte. Simon M.
Veronika székesfehérvári festőművész kiállítását
lovag Kanizsa József nyitotta meg. A művésznő a
József Attiláról készült portrét adományozta az író
nevét viselő művelődési háznak. A képet Ménkű
János igazgató vette át. A festő nem tudott jelen
lenni a megnyitón, mert New York-ban volt egy
másik rendezvényen.

Kép az adományozott portréról.

FIGYELEM!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtárban 40 órás ingyenes jelnyelvi
tanfolyam indul az NKA támogatásával.

A tanfolyam 10 héten át hétfőnként kerül
megrendezésre szeptember 4. és november 13.
között.

Minden könyvtártípusból várjuk a jelentkezőket
2006. augusztus 28-ig!

A nem könyvtáros érdeklődőket is szívesen
látjuk, de túljelentkezés esetén a könyvtárosokat
előnyben részesítjük.

Név és elérhetőség megadásával jelentkezni a
megyei könyvtár címén 0ász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár; Bertalanné
Kovács Piroska - 5001 Szolnok, Pf.: 139) lehet.

Kaptái
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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