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CSÍK MIHÁLY

Életének hetvenhatodik évében, 2006. szeptember hó 10-én elhunyt Csík
Mihály, a kunszentmártoni városi könyvtár nyugalmazott igazgatója.

Kiváló szervező, vasakaratú, karakteres személyiség volt. Eredményei magukért
beszélnek: amit a kunszentmártoni könyvtár és a járás könyvtárainak fejlesztéséért oly
sok éven keresztül tett, az a szó igazi értelmében kultúrmisszió: ismeretterjesztő
előadásokat, olvasótáborokat szervezett munkatársaival éveken át, egyik fő
kezdeményezője, segítője volt a községi könyvtári hálózat kiépítésének, a szakmai-
módszertani segítség kimunkálásának; helyi titkára volt a megyei Természettudományos
Ismeretterjesztő Társulatnak (TIT), a könyvtárban ifjúsági klubot hozott létre (Új Tükör
Klub), remek helyismereti és kézikönyvtári gyűjtemény alapjait teremtette meg; a
kezdeti, csekély számú könyvállománnyal rendelkező bibliotékát tekintélyes, városi-
járási igényeket is kielégítő könyvtári szolgáltató központtá fejlesztette. Nem csak
diplomás könyvtáros, hanem közgazdasági végzettségű szakember is volt: ez irányú
ismereteit helyenként jól tükrözték a könyvtár könyvbeszerzései is. Széles közönséget
vonzó rendezvényeket, előadásokat szervezett, az ország legnevesebb művészei, írói
léptek fel a könyvtárban, sokukkal személyes, baráti kapcsolatot alakított ki. Társadalmi
szerepvállalásáért számos elismerésben részesült.

Munkában való rendtartása, precizitása legendás azok körében, akik jól
ismerték, közvetlen kapcsolatban álltak vele. Különös gondot fordított az utánpótlás
kinevelésére is: soha nem kerülték el figyelmét azok a fiatalok, akik vonzalmat mutattak
az irodalom, a könyvtári miliő, a könyvtáros szakma iránt. Közülük választott aztán
később: szakmai előmenetelüket feltétel nélkül, saját meggyőződésére hagyatkozva,
minden módon támogatta. A legritkább esetben kellett csalódnia: ez is rendkívüli
ítélőképességéről tesz tanúbizonyságot. Könyvtárosok generációit nevelte fel saját maga
és a szakma nagyobb dicsőségére.

Hivatali éveinek végén levéltári forrásokban felkutatta Kunszentmárton ősrégi
címerét, amely részben általa is vált újra ismertté, városunk jelképévé.

1991-ben vonult nyugdíjba, ettől kezdve csendes, visszavonult életet élt, csak
távolról szemlélte a történéseket, melyek könyvtárával megestek: szervezeti
változásokat, a régi gyermekkönyvtár megszűnését, az összevonást a Művelődési
Központtal. Vélhetően nem csekély bosszúsággal, később fájdalommal elegy
rezignációval figyelte az eseményeket, hiszen minden ízével ragaszkodott a könyvtár
szervezeti-szakmai önállóságához, a könyvtárhoz, mint magában való létezőhöz.
Ragaszkodott a gyönyörű, 1904-ben létrehozott épülethez, amelynél könyvtári célokra
jobbat minden bizonnyal el sem, vagy alig tudott képzelni, s amely többé már nem a
könyvek otthona.

Az írott kultúrát mindennél jobban szerette és becsülte: a Gutenberg-galaxis
megsemmisülésében soha nem hitt. Lám, az idő őt igazolta.

Habent sua fata libelli, a könyveknek megvan a maguk sorsa, mondja a latin. A
könyvek őrzőjének is. Ám nem mindegy, hogy milyen emléket hagy maga után. A jó
emlékkel távozó szellem lángja messzire és sokáig világol az éjszakában, utat mutatva a
követőknek. Mint ahogy annak lángja is, aki most távozott közülünk.
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„A mi '56-unk-Könyvtár- és könyvtáros
sorsok 1956-ban"

címmel 2006. október 26-án emlékülést rendezett a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elnöksége az
Országos Széchényi Könyvtárban. A rendezvény
előkészítése során az egyesület elnöksége '56-os
dokumentumok gyűjtésére bíztatta könyvtárainkat. Ennek
eredményét Vajda Kornél (a Könyv Könyvtár,
Könyvtáros szerkesztője) az eseményen így mutatta be:

1956 a könyvtári dokumentumokban,
azaz egy felhívás háttere és következményei

Amint azt az itt jelenlévők mindannyian tudják, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elnöksége idén
nyáron Felhívást tett közzé, amely - elvileg legalábbis -
eljutott, eljuthatott minden magyar könyvtároshoz. A
felhívás néhány passzusát szeretném idézni:

„ Úgy gondoljuk, hogy sok könyvtár őrzi valamilyen
formában azokat az írott és szóbeli emlékeket, képeket,
tárgyakat, melyek 1956-ot örökítik meg, szimbolizálják az
adott település, annak könyvtára és az egykori
munkatársak számára. Kérjük tehát egyesületi tagjainkat,
a könyvtárak vezetőit és munkatársait, hogy
archívumukból helyismereti, helytörténeti
gyűjteményükből, a könyvtár 'legendáriumából'
kiválasztva juttassák el a Könyvtári Intézethez azt a pár
oldalnyi könyvtártörténelmet, melyből összegezhető lenne
egy intézményrendszer, egy szakma sajátos viszonya
történelmi múltjához, egyben főhajtást jelenthetne a
méltatlanul feledésbe merült, hétköznapi hősök és
áldozatok emléke előtt."

A jászberényiek (Hasznos Rozália és Szabó Jánosné)
egész kismonográfiát küldtek, amelyben az ottani-akkori
könyvtárigazgató, Járomi József könyvének (Vihar a
városban) megfelelő passzusai csakúgy helyet kaptak

mint a könyvtár iktatókönyvének megfelelő időszakra
vonatkozó bejegyzései, vagy a beiratkozási napló passzent
oldalai, a könyvtárigazgató aktív közreműködésével
létrejött Jászberényi Forradalmi Ifjúsági Szövetség
megalakulásának dokumentumai, az erről szóló plakát
másolata, illetve az igazgató úr és munkatársa
visszaemlékezéseit, összegzéseit tartalmazó interjúk
Ennek a kismonográfiának a röpke bemutatása is
kitöltené az itt és most rendelkezésünkre álló időt. De
böngészhetnénk a Zala megyeiek nagyszerű
adatbázisában, a Nevezetes zalaiak-ban is, és - tudjuk -
sok eredménnyel, haszonnal.
És akkor mit mondjak Takáts Béláék, a szolnokiak
produkciójáról. Az ő honlapjuk* nem kis-, hanem
nagymonográfiával ér fel. Kitették rá maximális
szakszerűséggel helyismereti gyűjteményük szinte teljes,
1956-ra vonatkozó digitalizált anyagát, bemutatják
hírlapkincseiket, nyomtatványaikat, az emlékműveket és
emlékhelyeket, az ottani 56-ra vonatkozó irodalom
bibliográfiáját és még mi minden mást! Ez bizonnyal
csúcsteljesítmény, eleddig a legimponálóbb, amit láthatni
volt módom, de éppen nem társtalan Amit igazolhat -
többek közt — az Országos Széchényi Könyvtár ötödik
szintjén látható kis aprónyomtatvány-kiállítás vagy az a
parányi, igazán szűken mért kis válogatás az OSZK
dokumentumaiból, amelyet a 3K ünnepi száma
tartalmaz... [...]

A könyvtárak, a könyvtárak helyismereti gyűjteményei
jelesre, mit jelesre, kitűnőre vizsgáztak 56-ból. És nem
azért, elsősorban, mert felkészültek az évfordulóra, az
évfordulós ünnepségekre, megemlékezésekre. Hanem
azért, elsősorban azért, mert állományuk úgy rendezett,
olyképpen szervezett, hogy - mintegy gombnyomásra - az
hívható le belőlük, amire épp szükség van, lehet. Ez derült
ki, azt hiszem nem csak az én számomra a felhívás
következtében. Amelyet épp ezért fölötte eredményesnek
kell minősítenünk [...]

'Ld: http://1956.vfmkhu

Az 1956-os forradalom
Jász-Nagykün Szolnok megyére vonatkozó dokumentumai

a Verseghy Ferenc Könyvtárban

Emléknnek,
emfekkchck

Mhi

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak apuskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a
vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

mert ahol zsarnokság van,
minden faiéban,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
6 mondja meg ki voltál,
porod is neki szolgál.

Bljés Gyula:
Egy mondat a

zsarnokságról (részietek)

Rajz.ha: CkWrim íer t»c,a»fe«*a n^tsiette: GacsMflúlr
Megjelent: A Nép Lapja. (A Szabvk Megyei Ferraiabra Mwtkasiaaacs l^ja) 1956.

Mijeié vezetőség az. ameiy csak a tömeg kényszerítésére tett néhány tétova lépést. Tíz év alaft eiég áldozatot
követeit az önkény.

- Kérjük, ha rendelkezik olyan 1956-ra vonatkozó dókumeyftummal,
rnetyet e szolgáltatás számára felajánlana, keresse meg irúézményúyiket,

vagy írjon a tbela(@gftnk.fai e-mail címre!
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77. Ünnepi Könyvhét 2006. június 8-12.

Szolnok város óvodásainak és 1-2. osztályos általános
iskolai tanulóinak már harmadik éve un. „meseposztós"
technikával készített mese- és ismeretterjesztő
foglalkozásokat tartunk. Újszerűsége elsősorban abban
rejlik e foglalkozástípusnak, hogy vizuálisan és interaktív
módon vonja be a 4-10 éves korú gyermekcsoportok
tagjait a mesék és a környező világ fokozatos
megismerésébe. Kínálatunkat évről évre folyamatosan
bővítjük.

Az idén sikeresen pályáztunk, s a megyénk kis
településeinek könyvtáraiba is vittük, ül. visszük el
programjainkat. így az ilyen településeken élő óvodások
és iskolások számára színesebbé, gazdagabbá,
változatosabbá, élményszerűbbé igyekszünk tenni a
könyvtári foglalkozások sorát, mert fontos, hogy
megszeressék a könyveket.

2006. június 9-én 10 órai kezdettel a Damjanich János
Múzeum díszudvarában - az Ünnepi Könyvhét
rendezvényeként - Meseposztócska címmel meséltünk az
érdeklődő gyerekeknek.

Nagy örömmel láttuk, hogy a nagyszámú közönség
mennyire élvezte a bemutatott meséket. A következő
meséket hallgatták meg:
• Hogyan keresett társat a kutya?
• A három selyp leány
• Az okos nyúl
• A hős kisegér
• Hók és Mihók
• A szomorú királylány

Gyermeknap a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtárában

2006. május 27.

A tavalyihoz hasonlóan ismét gazdag gyermeknapi
játékokkal vártuk a gyerekeket és a szüleiket. Az idei
gyermeknapon az Európai Unió országaiban élő
gyermekek játékaival, dalaival ismerkedhettek meg az
érdeklődők.

Több helyszínen párhuzamosan többféle program
közül lehetett választani:

A. A délelőtt folyamán francia, angol és német
gyermekdalokat, játékokat mutattunk be és
tanítottunk meg. Ebben segítségünkre volt
Móráné Seres Katalin tanárnő.

B. A nap során ifjú látogatóinknak módja volt
szeretteik részére ajándékot készíteni a
gyermekkönyvtárosok segítségével:

• Gyöngyből nyakláncot, karkötőt, gyűrűt
fűzhettek.

• Lehetőségük volt díszdobozok és kulcstartók
készítésére.

••• ízelítőt kaphattak a lufihajtogatás rejtelmeiből.
C. A mesesarokban minden egész órakor egy-egy —

meseposztó technikával feldolgozott - mesével
szórakoztattuk őket. A meghallgatást követően a
gyermekhallgatóság tagjai vállalkozhattak a
mese megismételt eljátszására.

D. Rendkívül nagy sikere volt - a szintén
meseposztó technikával készített - memória-
játéknak. Ebben a játékban a megfigyelőképessé-
gükkel, emlékezőképességükkel versengtek.

E. A könyvtárral, a könyvekkel kapcsolatos játékos,
szellemi feladatokat, örömmel oldották meg
kisebbek-nagyobbak egyaránt:

• irodalmi képrejtvényeket, totókat
• keresztrejtvényeket, melyek íróink nevét

rejtették magukba. (A megfejtett személy műveit
meg is kellett keresni a polcainkon.)

• magyar szólásokat, közmondásokat
• nyelvi játékokat (nyelvtörők, állathangok

utánozása, ellentétpárok...stb.)
• találós kérdéseket
F. A puzzle játékok (Szolnok ismertető, Európa

Uniót ismertető) kirakása is élményt jelentett jó
néhány résztvevőnknek..

G. A könyvtár belső udvarán az érdeklődők
szabadtéri játékokban is összemérhették
ügyességüket. Cseh, lengyel, osztrák és magyar
játékokkal ismerkedhettek meg, melyekben nagy
élvezettel, lelkesen vettek részt a gyermekek

A résztvevőinket megvendégeltük sós és édes
süteményekkel, cukorkával, sós mogyoróval,
üdítőitalokkal.

A program végén minden résztvevő gyermeknek
ajándékkal kedveskedtünk. A teljes nyitvatartási idő alatt
tartó programon, azaz reggel 8 órától 13 óráig összesen
mintegy 50 gyerek és kb. 20 felnőtt vendégünk vett részt.

Rendezvényünk támogatója a EUROPE DIRECT
Hálózat J-N-SZ Megyei Európai Információs Pontja volt.

A VFMK gyermekkönyvtárosai

NÉPMESE NAPJA
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Gyermekkönyvtárában
2006. szeptember 29.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben kezdeményezte,
hogy Benedek Elek születésnapjának tiszteletére
szeptember 30-át a Népmese Napjaként tiszteljük. Ez
alkalomból - a tavalyi hagyományt követve - az idén is
megtartottuk rendezvényünket.

Délelőtt meseposztó technikával feldolgozott meséket
meséltünk az óvodai csoportok számára. Délután alsó
tagozatosokat vártunk „A farkas, a róka és társai" című
mesefoglalkozásunkra, melynek keretében - 3 próbát
teljesítve - a magyar népmesék állatszereplőivel
ismerkedhettek meg az iskolások.
I. próba = Szellemi fejtörő: minden gyermeknek egy-egy
betűhálóban elrejtettük a kitalálandó mese címét, amit
önállóan elolvastak és kigyüjtötték az állatszereplőket.
II. próba = Kézügyesség fejlesztése: mindenkinek a saját
meséjében szereplő állatok közül kellett egyet
kiválasztania és azt ujjbábként elkészítenie filcanyagból.
III. próba = Mozgásos játékok: sorversenyek állatokat
utánzó járásokkal; mesekeretbe foglalt játékok.
(Nagyon sok jó ötlet van Kim Payne Gyermekeink játékai
c. könyvében.)

Rendezvényeinken több mint 80 gyermek vett részt,
akik élményekkel és kis ajándékokkal gazdagodva tértek
haza.

Munkácsiné Szabó Katalin
gyermekkönyvtáros
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II. Nagy Strand Könyvtár, Abádszalók 2006.

Az elmúlt évben a televízióból is jól ismert Nagy
Könyv című országos mozgalomhoz kapcsolódva a
megye könyvtárosai kitelepültek Abádszalókra a szabad
strandra.

A tavalyi sikerre való tekintettel, idén nyáron is
megrendeztük a már II. Nagy Strand Könyvtár elnevezésű
programot, melynek legfontosabb célja a könyv és az
irodalom népszerűsítése volt.

2006. július 15-én egy szombati napon valósulhatott
meg az az Abádszalóki Nyár 2006 programsorozatba
kapcsolódó rendezvény, mely a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, Tisza-tó
Térségi Fejlesztési Tanács, Abádszalók Város
Önkormányzata, az abádszalóki Művelődési Ház, a Parti
Rádió ill. az abádszalóki Ember Mária Könyvtár
összefogásával került megrendezésre.

Mint minden nyári szabadtéri program nagyban
időjárásfüggő, így mi is bíztunk a jó időben, no meg a sok
résztvevőben. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen
azokban a napokban igencsak megdőlt a kánikularekord.
A Parti Rádió segített abban, hogy kellő időben
beharangozza naponta többször is a részletes programot.

Hogy mivel is vártuk a látogatókat? Délelőtt 10 órától
az Akadémiai Kiadó dolgozói biztosították a
könywásárlási lehetőséget. A nap folyamán a csipkeverés
művészetét is megfigyelhették ill. elsajátíthatták az
érdeklődők. A gyermekeket játszóház várta sógyurmával,
fonalszövőcskével és a közkedvelt filctetoválással.

2006 a bor és gasztronómia éve, ezért az abádszalóki
Tourinform Iroda kiadványokat ajánlott a látogatóknak
ill. lehetőség volt borkóstolásra is.

A Tisza-tó természeti szépségei címmel fotókiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők, ennek az volt az
apropója, hogy Abádszalók elnyerte az Ökoturisztika
Védjegyét, a Vülage + -t.

A délután folyamán indult el az elmúlt évben is nagy
sikert aratott irodalmi totó, melyen értékes
könyvjutalmakat sorsoltunk ki. Nagy öröm volt
számunkra, hogy a 200 kiosztott totóból 130-at
visszahoztak kitöltve a Nagy Könyv Sátorhoz.
Budapestről, Pécsről, Sopronból, a környező
településekről, de még Németországból érkező turista is
szívesen vett részt ebben a játékban és töltötte ki a totót.

A rendezvény előtt kb. két héttel jelent meg az
interneten is egy irodalmi totó, melynek szintén ezen a
napon volt az eredményhirdetése.

Tovább színesítette a programot az abádszalóki
Kovács Mihály Altalános és Művészeti Iskola
néptáncosainak fellépése. Őket követte Puding és
Palacsinta, a két ennivaló bohóc előadása. Mindkét
színpadi esemény nagy sikert aratott.

Zárásként a közönségnek irodalmi villámkérdéseket
tettünk fel, melyekért tárgyjutalmat osztottunk ki.

Egy-egy rendezvény, program után hajlamos az ember
leszűrni a tapasztalatokat. Akik részt vettek ezen az
eseményen akár szervezőként, fellépőként, résztvevőként
vagy segítőként, egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy ebből
hagyományt kell csinálni, ezt folytatni kell.

Azt gondolom, hogy ez a rendezvény jó példa volt
arra, hogy szembesüljünk mi, könyvtárosok azzaL hogy

van értelme a munkánknak, van igény a szépre, a jóra, a
játékra, a kultúrára és az irodalomra is egyaránt. Az
összefogás ebben is nagy szerepet játszott.

Zárszóként nem is írhatnék mást, mint "jövőre
ugyanitt".

Pataki Zsoltné
könyvtárvezető

Ember Mária Könyvtár, Abádszalók

Fénylő tükrök - Európa vizei

címmel monda- és versillusztráló versenyt hirdetett az
Europe Direct Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai
Információs Pont, a Folyómenti Régiók Szövetsége, a
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata, mint a Közép
Tiszamenti Települések Régiójának Titkársága, és a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára.

Európa folyóiról, tengereiről szóló mondák, versek
közül szedtünk össze egy csokorra valót. Ezek közül
választhatott egyet minden tanuló, amelyhez illusztrációt
készített. Mindenkinek saját elképzelését kellett
vizuálisan megjelenítenie a választott technikai
megoldással.

A rajzpályázatra - melyet 2006. március 20-án
hirdettünk meg, az illusztrációk beküldési határideje
május 3l-e volt - a megye 23 iskolájából 312 alkotás
érkezett.

Az eredményhirdetésen 2006. szeptember 4-én - a
zsűri döntése alapján - a legjobb 97 pályázó alkotását
tártuk a nagyközönség elé. Ezeket a pályamunkákat
tekinthették meg az érdeklődők a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár Művészeti Szalonjában 2006.
szeptember 4-től 11 -ig, ezt követően Rákóczifalván a
Varsány Közösségi Házban a „Víz Egyeteme 2006 -
Rákóczifalván" rendezvényen szeptember 14-től 30-ig.

A kiállított rajzok közül a zsűri mind a nyolc
évfolyamban kiválasztotta az első három legjobb alkotást
és a pályázókat könywásárlási utalványokkal jutalmazta.
A kiállításon résztvevők emléklapban részesültek.

Munkácsiné Szabó Katalin
gyermekkönyvtáros

Információs Társadalmi Tanácsadó

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által
elindított, és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
által felkarolt IT-Mentor Program keretében 7 központban
megtartott Regionális Road-Show eredményeképpen ez
év novemberében sor kerül az Információs Társadalmi
Tanácsadó (ITT) képzés elindítására.

A képzés támogatója és szakmai felügyelője a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A képzés célja,
hogy a témához már kapcsolódó (vagy a terület iránt
érdeklődő) diplomás szakemberek számára meglévő
szaktudásuk kiegészítéseképpen oktatást biztosítson.

A képzés 40 órás, 4 modulos, heti egy, a képzési
helyen lebonyolítandó 5 órás oktatási nappal és heti 5 óra
távoktatással.

A képzés indítására 2006. november 13-án került sor a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban 23 hallgatóval.

(szerk.)
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Szálak az európai gyermekirodalomhoz

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára
2006. februárjában pályázatot hirdetett Jász-Nagykun-
Szolnok megye 4-6. osztályos tanulói körében Szálak az
európai gyermekirodalomhoz címmel. A pályázat célja az
európai irodalom gyermekirodalmának részbeni
megismertetése, népszerűsítése, a gyerekek olvasásra
ösztönzése az általunk összeállított feladatsorok
megoldása révén. A vetélkedő során a következő négy
európai író életével és egy-egy regényükkel
ismerkedhettek meg a gyerekek.

. Erich Kástner: Emil és a detektívek
• Rudyard Kipling: Riki-tiki tévi

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi
Christine Nöstlinger: Konzerv Konrád

A pályázatunkra 216 (3 fős) csapat jelentkezett. A három
fordulós vetélkedőre benevező csapatokhoz 2 alkalommal
juttattunk el egy-egy feladatsort.

Az I. fordulóra (2006. március - április 30.) 159 csapat
küldte be megfejtéseit,

a II. fordulót (2006. május - szeptember 30.) 89 csapat
teljesítette.
A két forduló kérdéseit az általunk megadott
irodalomjegyzék alapján tudták megoldani a gyerekek.

A döntőre 2006. november 6-án került sor. Ebbe a
fordulóba - az addigiak során - a legmagasabb
pontszámot elért 9 csapat résztvevőit hívtuk meg, ők
ekkor mérhették össze tudásukat, ügyességüket.
A legjobban szereplő csapatok, akiket könywásárlási
utalványokkal jutalmaztunk:
• I. Narnia csapat (Besenyszög, Chiovini F. Általános

Iskola)
• II. Jóbarátok csapat (Szolnok, ü. Rákóczi F.

Általános Iskola)
• III. Aranygalamb csapat (Szászberek, Általános

Iskola)
Köszönetet mondunk a csapatok felkészülését segítő

pedagógusoknak, könyvtárosoknak, szülőknek, illetve a
pályázat támogatójának, a Europe Direct Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Európai Információs Pont-nak.
Külön megköszönjük a döntőbe bekerült 9 csapat által
megnevezett, a lelkiismeretes felkészülésben segítséget
nyújtó besenyszögi, jászberényi, kunhegyesi, mezőtúri,
szászberki, szolnoki, törökszentmiklósi könyvtáros és
pedagógus kollégák munkáját, akik nélkül nem lett volna
ilyen színvonalas a döntő.

Munkácsiné Szabó Katalin
gyermekkönyvtáros

Felhőteve hátán

címmel Huh István gyermekverskötetét jelentette meg
könyvsorozata negyedik darabjaként az Eső című
irodalmi lapot is kiadó Új Színházért Alapítvány.
A Szolnokon élt költő gyermekeinek írt versei két
évtizede hevernek az asztalfiókban. Idén barátai ennek az
anyagnak megjelentetésével kívánták köszöntem a
hetvenéves Huh Istvánt, s fölkérték a megyeszékhelyhez
ugyancsak kötődő kitűnő grafikust, Rékassy Esztert, hogy
készítsen illusztrációkat a könyvhöz. A költő nem érte
meg kötete megjelenését (születésnapja előtt pár nappal —
hosszas betegeskedést követően meghalt).
A klasszikus gyermekverseket tartalmazó, egyszerű,

ugyanakkor igényes kivitelű, mind irodalmilag, mind
grafikailag magas színvonalú könyv (68 oldal
terjedelemben) 1.000 forintért kapható. Megrendelhető
az alábbi e-mail címeken:

varszegitibor@invitel.liu
jeneigyula@chello.hu

Huh István 1936-ban született Törökszentmiklóson.
Ott tégla- és vasgyári, szolnoki családalapításától pedig
leszázalékolásáig papírgyári munkásként dolgozott.
Korábban négy kötete jelent meg, az első 1976-ban a
Magvető Kiadónál, az utóbbi pedig tíz éve a Barbaricum
Könyvműhelynél. Huh Istvánt jól ismerik a megyei lap
olvasói, de országos folyóiratok is gyakran hozták verseit.
Tagja volt a Magyar írószövetségnek. Körmendi Lajos
így jellemezte költészetét:

„írhat Huh István a külvárosok embereket faló
gyárairól, a természet jelenségeiről, a családról, a halálról,
bármiről, megragad bennünket a tehetség ereje és a
megélt sors hitelessége."

FUT A RÓKA

Falu felé fiit a róka,
nem evett már tegnap óta.
Csillag-rücskös
este van,
de a tyúkól messze van.
Amikorra eléri,
tojással is beéri.

FELHŐ-BOGÁR

Felhő-bogár mászik az égen,
ide-oda inog a szélben.
Hold előtt, nap előtt ácsorog,
tengertől tengerig csámborog.
Meghízik, megdagad magától,
villám hull fekete hajából.

FUVALOM

Megszületett a fuvalom
a feketehátú ugaron.
Piciri szúnyog-zizzenés,
a sárkány alá is kevés.
Ez nyargalász a dombokon,
susogó, nyári lombokon.
Ez háborog a tengeren,
ez tombol a dübörgő egén.
Ez a pöttömke fuvallat?
Hisz elfér a kalapom alatt!

Felhőteve hátán

Rékassy Eszter rajzai
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A Megyei Könyvtár pályázatairól,

(melyeket a területi szolgálat bonyolított...)

Ajándékkönyvek

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma meghívásos
pályázatot írt ki az elmúlt évben megrendezésre került
NAGY KÖNYV programban részt vett könyvtárak
könyvtámogatására. Jász-Nagykun-Szolnok megyében is
a megyei könyvtár szervezte, koordinálta ezt a
nagyszabású programsorozatot, így a pályázatot is a
megyei könyvtár nyújthatta be. A zökkenőmentes
lebonyolítás a területi szolgálat munkatársainak volt a
feladata.

A pályázat a NAGY KÖNYV 100-as listájáról
választható könyvek megvásárlására biztosított
differenciált támogatást. A támogatási szerződésben
megfogalmazott feltételeknek megfelelően az összeg
70%-át a térség legtöbb és legeredményesebb programot
szervező könyvtárainak állománygyarapítására, 30%-át a
kistelepülési könyvtári ellátásra fordíthattuk.

Első lépésként kiválasztottuk azokat a könyvtárakat a
megyében, amelyekben a könyvtáros kollégák nagy
lelkesedésével a legtöbb rendezvény valósult meg e
nagyszabású, országos programsorozat keretében. 20-nál
több sokfordulós vetélkedőt, 50-nél több író-olvasó
találkozót bonyolítottak a megye 23 könyvtárában. Ezek
alapján az alábbi könyvtárak részesültek a 100-as listán
szereplő könyvekből:

Abádszalók, Cibakháza, Fegyvernek, Jánoshida,
Jászárokszállás, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászladány, Karcag, Kenderes, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Martfű, Szolnok (Főiskola
Könyvtára), Szolnok (TMIE Korona Könyvtára),
Szolnok (Városi Könyvtár), Tiszaderzs, Tiszaföldvár,
Tiszafüred, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász.

Következő lépés volt a tájékozódás a könyvpiacon:
mely kiadványt mely szállítótól tudjuk megrendelni
(Alexandra, Kódex, Sunbooks), és milyen árban. Ezek
után elkészítettünk egy egységes megrendelő jegyzéket,
melyet kiküldtünk az illetékes könyvtáraknak.
Meghatározott értékben választhattak a listáról igényeik
szerint. Technikai okok miatt (nem beszerezhető az
igényelt könyv) a változtatás lehetőségét fenntartottuk. 4-
5 könyv esetében kellett a lehetőséget kihasználnunk — az
igényelt könyv helyett mást kapott a könyvtár.

A megrendelők visszaérkezése után következett a
rendelések összesítése (darabszámban, értékben). A
vásárlást az Alexandra Könyvesbolt szolnoki üzletében
indítottuk. A rendelések nagy részét itt szereztük be,
mivel intézményünk minden utalásos vásárlás esetében
30%-os kedvezményben részesül. így a rendelkezésünkre
álló összegből több példányt tudtunk vásárolni, s átadni a
könyvtáraknak. A válogatás során - a lehetőségek szerint
- igyekeztünk egy dokumentum többféle kiadása esetében
mindig a kemény kötésű, tartós könyvtári használatra
alkalmasabb példányt választani.

A még hiányzó müveket több lépésben próbáltuk
beszerezni: a Kódex Könyváruházban 10%-os
kedvezménnyel, a Sunbooksnál 30-40%-os kedvez-
ménnyel, illetve az Alexandrától egy utánrendeléssel.

Miután minden könyv megérkezett a megyei
könyvtárba (1.101 db dokumentum, 1.575.058,-Ft érték-

ben), a megrendelések alapján szétválogattuk az igényelt
dokumentumokat. Szállításra előkészítve, minden
könyvtár számára bedobozoltuk.

A megyében 23 könyvtár 1.119.402,- Ft értékben 774
db dokumentumot kapott, átlagosan 48.670,- Ft értékben.
Az ellátórendszer 455.656,- Ft értékben 327 db könyvvel
gyarapodott.

Az ünnepélyes átadásra szeptember 25-én került sor
egy szakmai nap keretében. A megjelent kollégák átvételi
elismervény alapján tételesen átvették a könyveket, mely
alapján az elszállítás után saját állományukba tudták
venni. Könyvtárunk a könyvek kiszállítását is biztosította.

Az ellátórendszer példányai a megyei könyvtár
állományába kerültek. Az esedékes cserék kapcsán jutnak
el a kistelepülések könyvtáraiba. Azok a dokumentumok,
amelyek az adott időpontban nincsenek kikölcsönözve, a
könyvtárközi kérések teljesítését segítik.

A megyei könyvtár és a megye könyvtárainak
munkatársai nagy örömmel vettek részt a NAGY
KÖNYV programban. A rendezvénysorozat sikeres volt,
hiszen hosszú hónapokon keresztül fókuszba kerültek a
könyvek, az olvasás népszerűsítése. Sok feledésbe merült
könyv, szerző került ismét az olvasói érdeklődés
középpontjába. Éppen ezért fogadták örömmel kollégáink
ezt a pályázati lehetőséget — alkalmuk volt a hiányzó
művek pótlására, példányszámuk emelésére, az
elrongálódottak pótlására. Őszintén reméljük, hogy a
használók is örömmel fogadják majd az új könyveket.

Némethné Matastik Magdolna
könyvtáros, területi szolgálat

Állományvédelem

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár mindig nagy gondot fordított, s fordít a mai
napig az állományvédelemre. A könyvtár szerencsés
helyzetben van, mivel 1958 óta működik könyvtárunkban
kötészeti műhely, mely felszereltségét tekintve megfelel
az elhasználódott könyveinek újrakötéséhez, s lehetővé
válik az is, hogy az értékes folyóiratokat, fontosabb
napilapokat bekötve tudja megőrizni.

A megyei könyvtár kötészetének kapacitása, s anyagi
helyzete 1996-ig megengedte azt is, hogy a megye
hálózatához tartozó könyvtárak elhasználódott könyveit
kedvezményesen újrakössék. A kötészeti létszám
leépítése, í 11. az egyre nehezebb anyagi körülmények
miatt sajnos ezek után erre már nem volt lehetősége. Ezért
vettük nagy örömmel, mikor az NKA Könyvtári Szakmai
Kollégiuma 2003-ban kiírta „A könyvtári
dokumentumok állományvédelme" című pályázatát,
melyre a területi szolgálat sikeresen pályázott az
ellátórendszerben működő kistelepülések
állományvédelmére. Az önrésszel együtt a 296 e. Ft.
pályázati összeg egy részét a Megyei Könyvtár
Ellátórendszerébe tartozó 14 kistelepülési könyvtár
elhasználódott könyveinek bekötésére, más részét pedig
saját dokumentumainak állományvédelmére használta fel,
mely 1544 db dokumentumot jelentett.

A kistelepülések nagy örömmel fogadták a
lehetőséget, hiszen hosszú évek óta nem volt alkalmuk a
sokat forgatott, s már állagukban megromlott könyvek
újrakötésére. Igen tetszett a könyvtárosoknak az
újrakötött könyvek megújult formája.
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Az is könnyebbség volt számukra, hogy a könyveket a
cserék alkalmával szállítottuk el, Ül. vissza, így a nehéz
anyagi helyzetben lévő önkormányzatoknak a szállításról
sem kellett gondoskodni. A kötési terv szerint összesen
1541 db könyvet kötött be kötészetünk Tiszabő,
Tiszaroff, Alattyán, Csataszög, Kétpó, Mezőnek,
Szelevény, Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszasas,
Tiszavárkony, Vezseny, Rákócziújfalu, Örményes
részére.

Az NKA 2004-ben egy újabb pályázattal ismét
lehetőséget adott arra, hogy a megyei könyvtár segíteni
tudjon a megyében lévő városi könyvtárak
állományvédelmi problémáin is. A vissza nem térítendő
támogatás címén nyert összeggel és a 30 %-os önrésszel
összesen 445.335,- Ft állt rendelkezésünkre a pályázatban
vállaltak teljesítésére. A kötészet kapacitását figyelembe
véve ebben a pályázatban 8 városi könyvtár (Jászapáti,
Jászárokszállás, Jászberény, Kenderes, Kunszentmárton,
Martfű, Szolnok, Tiszafüred) helyzetén tudtunk segíteni.
Számukra könyvtáranként 100 db könyvnek megfelelő
dokumentum bekötését vállaltuk. Egy folyóirat bekötése
ugyanis két könyv bekötésével, egy napilap bekötése
három könyv bekötésével egyenértékű. A könyvtárak
igény szerint döntötték el, hogy keretükből hány db
könyvet, folyóiratot, napilapot köttetnek be. A
dokumentumok be- és visszaszállítását saját erőből
oldották meg. Természetesen - mint az előző pályázat
esetében - a támogatás 50 %-át a megyei könyvtár saját
dokumentumainak bekötésére használta fel. így ezzel
együtt összesen 1624 db könyvnek megfelelő
dokumentum bekötését végezte el kötészetünk.

2005-ben folytatódott az előző két év
hagyományainak megfelelően az állományvédelmi
pályázat kiírása. A könyvtár területi szolgálata ezt a
lehetőséget is megragadta, mellyel célja az volt, hogy a
többi város részéről hozzánk érkezett kötési igényeket is
ki tudjuk elégíteni.

Nagy örömünkre szolgált, hogy sikeres volt a
pályázatunk, így az önrésszel együtt a 318.749,- Ft-tal
további nyolc városi könyvtár (Kisújszállás,
Törökszentmiklós, Turkeve, Újszász, Abádszalók,
Tiszaföldvár, Mezőtúr, Kunhegyes) állomány-
védelméhez járulhattunk hozzá.

A nyertes könyvtárak a kötési tervnek megfelelően
szállították kötészetünkbe a dokumentumokat. Részükre
összesen 812 db könyvnek megfelelő dokumentumot
öltöztettek új ruhába kötészeti dolgozóink, mellyel a
könyvtárosok nagyon elégedettek voltak.

A Megyei Könyvtár a pályázatban meghatározott
kötési keretének egy részét a folyóiratok, ill. napilapok
bekötésére, másik részét pedig a régi, de még sokat
forgatott könyvek újrakötésére használta fel. Ily módon
sikerült az egy év teljesítési idő alatt 120 db folyóiratot,
100 db újságot, valamint 272 db könyvet újjávarázsolni.

Bízunk abban, hogy a 2006-ban az NKA Könyvtári
Szakmai Kollégiumához benyújtott „Könyvtári
dokumentumok állományvédelme" című pályázatunk
ismét sikeres lesz, s módunkban áll a megye
könyvtárainak egyre szélesebb körét ilyen módon is
segíteni.

Köszönjük minden közreműködő hatékony segítségét,
támogatását.

Modla Dezsőné
könyvtáros, területi szolgálat

Hírek
A Könyvtári Intézet honlapjáról:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
és támogatásával elkészült a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer (KSZR) - Tájékoztató a kistelepülések
könyvtári ellátásáról című tanulmánykötet, amely „A
könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése" címet viselő
sorozat harmadik kiadványaként látott napvilágot. A
kiadvány valamennyi kistelepülés fenntartóinak
figyelmére érdemes, haszonnal forgathatják azok is, akik
tagjai már a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, és
a KSZR részleteiről szeremének tájékozódni, továbbá
azok is, ahol még megoldatlan a kistelepülések könyvtári
ellátása. Számukra a szolgáltatások kialakítása és
megszervezése során nyújthat hasznos ismereteket. A
nyomtatásban megjelent kiadvány ingyenes, hozzáférhető
minden megyei könyvtárban, a kistérségi társulások
képviselőinél, valamint a szolgáltató könyvtárakban. Az
elektronikus változat mindenki számára elérhető a
Könyvtári Intézet honlapján:

http://www.ki.oszk.hu/dok/OSZKKSZR.pdf
*****

Az OKM Könyvtári Osztálya 2006. szeptember 22-én
elköltözött a Nagydiófa utcából. Szeptember 25-től új
címük, telefonszámaik és e-mail címeik:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Osztály

1055 Budapest, Szalayutca 10-14.

Dr. Skaliczki Judit
473-7074

főosztályvezető-helyettes
judit.skaliczki@okm.gov.hu

Dr. Kenyéri Katalin
473-7307

vezető főtanácsos
katalin.kenyéri@okm .gov.hu

Kopcsay Ágnes
473-7313

vezető főtanácsos
agnes.kopcsay@ikm.gov.hu

Dr. Tóth Elek
473-7083

vezető főtanácsos
elek.toth@okm.gov.hu

*******************************
4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet a
munkaszüneti napok körüli munkarendről:

március 10. szombat - munkanap
március 16. péntek - pihenőnap
április 21. szombat - munkanap

április 30. hétfő - pihenőnap
október 20. szombat - munkanap

október 22. hétfő - pihenőnap
december 22. szombat - munkanap

december 24. hétfő - pihenőnap
december 29. szombat - munkanap

december 31. hétfő - pihenőnap

2007. évi
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Hírlevelet indított a Verseghy Ferenc
Könyvtár

Olvasói, barátai és minden érdeklődő számára hírlevelet
indított a megyei könyvtár.
A hírlevélre a http://www.vfmk.hu/hirlevel/ címen lehet
feliratkozni egy - érvényes - e-mail cím megadásával.
Az eddig közzétett levelek archívuma a
http://www.vfmk.hu/hirlevel/archivum címen található
meg.
Azt tervezzük, hogy e kommunikációs formával minden
hónap elején jelentkezünk. Ezt az elképzelésünket
novemberben máris keresztülhúzta az élet... A beázás
miatti 9-10-i zárva tartás ugyanis egy rendkívüli szám
megjelentetését tette indokolttá.

Takáts Béla
szakmai igazgatóh.

SZAKMAI RENDEZVÉNY JÁSZBERÉNYBEN

November 10-11-én A helyismereti munka aktuális
kérdései címmel szakmai rendezvényt szervezett a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete a jászberényi Városi Könyvtár
és Információs Központban.
A rendezvényen előadóként köszönthettük dr. Skaliczki
Judit főosztályvezető-helyettes asszonyt (OKM), aki
Stratégia, minőségbiztosítás, helyismeret és dr. Bartos
Évát, a Könyvtári Intézet igazgatóját, aki A helyismereti
munkát végző könyvtárosok képzésének helyzete, a
fejlesztés feladatai címmel tartott előadást.
A tanácskozáson megvizsgáltuk a helyismereti munka
kérdőíves mérésének lehetőségeit, megismerkedtünk a
JaDox elektronikus könyvtári rendszer használatának
lehetőségeivel. Előadás hangzott el az
aprónyomtatványok digitális kezelésének egy
lehetőségéről, valamint az aprónyomtatványok és
fényképek digitalizálásának gyakorlatáról a Budapest
Gyűjteményben (FSZEK).
A megjelent könyvtárosok - természetesen -
megismerkedhettek a Jászberényben folyó helyismereti
munkával is.
Mint a helyismereti szervezet újjáválasztott elnöke —
közgyűlést is tartottunk, összekapcsolva a hasznosat a
szükségessel - e lap hasábjain is szeretnék köszönetet
mondani a berényi könyvtáros kollégáknak, akik mindent
megtettek azért, hogy a hozzájuk látogató több mint
félszáz könyvtáros otthonosan, jól érezze magát a
rendezvény ideje alatt.

Takáts Béla

Jelnyelv tanfolyam a Verseghy Könyvtárban
(beszámoló)

Az NKA támogatásával szeptember 4-én indult alapfokú
magyar jelnyelv tanfolyam könyvtárunkban, hétfőnként
1 0 x 4 órában. Mindez azt jelenti, hogy 40 órát töltöttünk
el ennek az érdekes és izgalmas nyelvnek a
tanulmányozásával.

Természetesen ez a tanfolyam csak bevezető jellegű
lehetett. A cél nem jeltolmácsok képzése volt (ez ilyen
rövid idő alatt képtelenség), hanem hogy a
közgyűjteményi dolgozók képesek legyenek egy siket
emberrel kommunikálni, segítséget nyújtani neki.
A tanfolyamon 15-en vettünk részt, többségünk városi
vagy községi könyvtárban dolgozik. Azt hiszem,
mindannyiunk nevében kijelenthetem, a résztvevőket az
egyéni érdeklődés és a tudásvágy vezette. Azt kaptuk,
amit vártunk és elvártunk ettől a tanfolyamtól. Már tudjuk
egy siket ember köszönését fogadni és viszonozni, tudunk
beszélgetni jelnyelven egyszerű témákról, mint az
öltözködés, családi kapcsolatok, ünnepek, időjárás. Akár
a magyar gazdaság állapotáról is értekezhetünk
alapfokon, hiszen képesek vagyunk rá, hogy jeleljük ezt a
mondatot: „Kevés a pénzünk és minden drága".
Megtanultuk az abc-t és tisztában vagyunk vele, hogy a
jelnyelvben is léteznek nyelvjárások.
Oktatóink nagyszerű emberek. Csodálatos élmény volt
velük dolgozni. Egyikük Pályi Ferencné Zsuzsika
veleszületetten siket. Tulajdonképpen ő tanította a jeleket.
Első alkalommal kicsit ijesztő volt számomra, hogy nem
hall, tartottam attól, nem tudom majd megértetni magam.
Ez a félelmem azonban hamarosan elszállt. Rájöttem,
hogy próbálkozni kell. Nem szabad feladni! Zsuzsika
nagyon kedves és nem fukarkodott a dicsérettel, amivel
ellensúlyozta a másik oktatónk, Bende Lajos jeltolmács
(egyébként szükséges) szigorúságát. Élvezet volt nézni,
amikor vitatkoztak. Meg kell még említenem Sebestyén
Gabriellát, aki szintén jeltolmács és tőle is sok segítséget
kaptunk, próbálta növelni az önbizalmunkat.
A tanfolyam rendkívül jó hangulatban telt. Sokat
tanultunk és rengeteget nevettünk. Tartalmas volt és
szórakoztató. Az agyunkat és a lelkünket egyaránt
igénybe vette. Hiányozni fog!
Végül elérkezett a megmérettetés napja, november 20-
a...a vizsga! Mindannyian kissé idegesek voltunk, ami
visszatekintve érthetetlennek tűnik. A vizsgáztató
figyelmes volt és segítőkész, szigorú, de igazságos,
vagyis a lehető legjobb. Véleményem szerint oktatóink is
elégedettek lehetnek velünk, ugyanis mindenki sikeres
vizsgát tett, meglehetősen jó eredménnyel.
Remélem, új ismereteinket hasznosítani tudjuk majd! A
tanultak pozitív hatása már jelentkezik. Például feltűnt,
hogy mostanában jobban bánt, ha valaki nem a siket szót
használja, hanem a hozzá hangzásban hasonlító, de
pejoratív értelmű párját. Ilyenkor kijavítom az illetőt,
akkor is, ha megharagszik. Nem hinném, hogy a
tanfolyam résztvevői közül bárki intoleráns lenne,
képtelen a másság elfogadására. Ha mégis így lett volna,
itt bizonyosan levetkőzi.
Talán túl bensőségesre sikeredett ez a beszámoló, de más
stílusban nem tudok írni róla, mert mélyen érintett és már
régen nem volt részem ehhez hasonlóan jó élményben.

Azt hiszem, a világot nem váltjuk meg, csak egy kis és
fontos lépést tettünk előre.

Bubonyicz Andrea
VFMK, tájékoztató könyvtáros

Kaptár
Jász-Nagykun-Szotnok megye könyvtárainak híradója
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