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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díj-ban részesült
Nagy Mihályné, a karcagi Csokonai Könyvtár igazgatója.
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Nagy Mihályné 1998 óta igazgatója az intézménynek. 1995-től képviseli a várost a
HUNGARNET hazai számítógépes szervezetben. Tagja a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének, alelnöke az országos hatókörű, Karcagon működő Barbaricum Irodalmi
és Művészeti Egyesületnek.
Szakértőként és szakfelügyelőként az ország számos településén foglalkoztatják, ami
kiváló felkészültségének, több évtizedes szakmai és vezetési gyakorlatának és empatikus
képességének köszönhető.
Nagy Mihályné megkülönböztetett figyelmet fordít a minőségi szolgáltatások körének
növelésére, jelenleg az EU-PONT karcagi kialakításán dolgozik.
Azt tartja fő programjának, hogy a könyvtár szolgáltatásainak széles spektrumot kell
átfogniuk - az élethosszig tartó tanulástól, az „életre tanulástól", a hátrányos helyzetű és
a szociálisan elmaradott rétegek megfelelő könyvtári ellátásáig -, magukban hordozva az
esélyegyenlőség biztosítását.
Kiváló kapcsolatot épített ki a városban működő iskolák, a Kátai Gábor Kórház, a
Győrffy István Nagykun Múzeum és a debreceni Agrártudományi Centrum Karcagi
Kutatóintézete könyvtáraival, a nagykun településeken, illetve Jász-Nagykun-Szolnok
megyében működő könyvtárakkal és könyvtárosokkal.
Nagy Mihályné főként pályázati forrásokból korszerű számítógépparkot hozott létre.
Irányítása alatt jelentősen javultak a városi Csokonai Könyvtár személyi és tárgyi
feltételei, jelentősen nőtt az egy lakosra jutó könyvbeszerzési összeg. Ennek köszönhető,
hogy 2001-ben Karcag Város Önkormányzata a „Könyvtárpártoló Önkormányzat"
kitüntető címet is elnyerte.
Nagy Mihályné több mint három évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért, a város és a megye könyvtárügyéért végzett tevékenységért méltó a JÁSZNAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ra.
A laudáció elhangzott
2007. január 19-én a
díjátadó ünnepségen.

*

Január 29-én a megyei
könyvtárban
rendezett
szakmai napon a megyében dolgozó kollégák
nevében
Bertalanná
Kovács Piroska igazgató
asszony köszöntötte a
kitüntetettet. A rendezvényről készült képek
megtekinthetőek:
www.vfink.tai címen,
aktuális - eseménynaptár
linkre kattintva.
(I. J. szerk.)
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Számítógépes tanfolyam a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtárban
- Jó napot kívánok!
- Tessék mondani, önöknél lehet nyugdíjasoknak megtanulni számítógépezni?
- És tessék mondani, olyanok is jelentkezhetnek ide, akik
egyáltalán nem értenek a számítógéphez?
- Külföldön él a gyerekünk - szeretnénk vele levelezni. Itt
megtanulhatjuk az elektronikus levelezést?
Ilyen és ehhez hasonló telefonos vagy személyesen feltett
kérdések szinte naponta hangzanak el részlegünkben.
Miről is van szó?
A „gyerekek" a megunt, netalán korszerűbbre lecserélt
számítógépüket szüleiknek adják, - tudást viszont nem
adnak masnival átkötött dobozkában. A szülő viszont, ha
már megkapta, ne csak a port törölgesse a számára még
idegen masináról, hanem használja is. Ekkor az
ajándékára büszke, ámde félénk tulajdonos elindul és
minden bátorságát összeszedve érdeklődik, hogy hol
tanulhatná meg a PC használatának legegyszerűbb
változatát. Pironkodva mondja, hogy ő egyáltalán nem ért
a géphez - jöhet akkor is? Miután megnyugtatjuk, hogy
ide szinte és kizárólag csak olyanok jönnek, akik még
nem ismerik a számítógép rejtelmeit - megnyugodva
elkezdjük az adminisztrációt.
Megint mások a munkájukhoz szükséges alapvető
ismereteket szeretnék megtanulni, reménykedve, hogy
ennek ismeretében nagyobb esélyük van munkavállalásra.
A
Nemzeti
Kulturális
Alapprogram
pályázati
támogatásával évek óta szervezünk könyvtárunkban a
lakosság részére számítógép- és internet-használati
tanfolyamot kezdő felhasználóknak.
Ennek
keretében
megtanulhatják
a
számítógép
kezelésének alapjait, megismerkedhetnek az elektronikus
levelezéssel, az internet legfontosabb szolgáltatásaival, az
információkeresés és a tájékoztatás alapvető fogásaival.
A tanfolyam részvételi díja: 1000,- Ft.
A jelentkezők számára ez szinte mindig hihetetlen és
rákérdeznek: „Ugye, egy óra kerül 1000,- Ft-ba?"
Miután tisztázzuk, hogy az egész 20 órás tanfolyam kerül
ennyibe - még inkább nagyobb a lelkesedésük.
Az immár évek óta tartó tanfolyam szervezése
szeptemberben, a nyári zárva tartás után kezdődik.
Hirdetni a helyi televízióban, hirdetési újságban, valamint
szórólapokon a könyvtár egész területén szoktuk, de
futótűzként terjed szájhagyomány útján is.
Szeptembertől júliusig havonta 10 ember tanulhat a
Hang- és videotárban a számítógépek mellett. 4 x 4 óra
elmélet és gyakorlat az oktatókkal, és marad 4 óra
gyakorlása, amit akkor és olyan időbeosztással
használnak fel a hallgatók, ahogyan nekik a
legmegfelelőbb.
A foglalkozások időpontját úgy próbáljuk kialakítani,
hogy minél több embernek megfeleljen. A hétfői és
szerdai napokon főleg nyugdíjasok, kismamák és
munkanélküliek jönnek, mert ilyenkor a kezdési időpont 8
óra. Pénteken és szombaton főleg aktív dolgozók
jelentkeznek, pénteken 12-től 16 óráig, szombaton 8-12
óráig tart a foglalkozás.
Az oktatók a könyvtárunk jól képzett informatikus
könyvtárosai.
Az első foglalkozást Szűts Ferenc rendszergazda tartja,
aki a gép perifériáival ismerteti meg a megszeppent

tanulni vágyókat. Szeifertné Balázs Ildikó az internet
rejtelmeit tanítja, Károly Nóra az információkeresést,
Bubonyicz Andrea az elektronikus levelezést. Szőke Ildikó
kolléganőnk jelenleg gyes-en van.
A tanulás-tanítás projektoros kivetítővel történik, ami
élvezetesebb és biztosabb elsajátítást ad, ám a lényeg benne,
hogy így mindenki együtt halad az anyaggal, nincs
lemaradás. Kollégáink készségesen segítenek, odamennek a
rászorulókhoz, - ha netán véletlenül az remegő kézzel a jobb
felső X-et nyomja meg az asztalra letevés helyett!
A tanfolyamra jelentkezett és végzettek között volt általános
iskolás fiú, aki az édesanyját kísérte el - vagy fordítva, de
szép számmal akad kismama, aktív dolgozó, nyugdíjas.
Szóval mondhatjuk, hogy széles korhatárú tanfolyamot
tartunk könyvtárunkban. Sok munkanélküli hasznosan tölti az
idejét, amikor hozzánk jelentkezik tanulni.
Amikor jelentkezik valaki, szoktam kérdezni, hogy na és a
férj vagy a feleség nem szeretné elvégezni a tanfolyamot?
Volt, aki kis rábeszélés után beíratta a párját is - így elejét
veszik annak a komoly vitának, hogy ki ért jobban a
számítógéphez !
A nemek arányát tekintve nincs nagy eltérés egyik vagy
másik fél javára.
Az órák jó hangulatban telnek, a kezdeti szorongás később
elmúlik a „tanulókban", a megszerzett tudás önbizalmat ad a
tanfolyam végére.
Van rá példa, hogy korábban végzettek újból beiratkoznak,
mert nem használták a gépet — és már elfelejtették a
tanultakat.
2006-ban a tanfolyamot végzettekkel találkozót szerveztünk
az Internet Fiesta keretén belül. A program lényege az
internet népszerűsítése. Meghitt, családias, baráti beszélgetés
volt, ki-ki elmondta, hogyan hasznosítja a tanultakat a
munkája és élete során.
Kedves emlékként oklevelet adunk arról, hogy sikeresen
elvégezték könyvtárunkban a 20 órás számítógépes
tanfolyamot.
És mi a legnagyobb elismerés szervezőnek, oktatónak
egyaránt?
Az, amikor egy nálunk tanfolyamot végzett e-mailben
köszöni meg azt, amit itt sajátított el tudásként.
Tóth Etelka Edit
számítógépes tanfolyamvezető

Könyvajánló
A budapesti Stádium Kiadónál áprilisban megjelenik Rékasy
Ildikó: Volt-e a kert? című verseskötete. (Tervezett ár:
1750,- Ft.) Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét a könyv
helyismereti vonatkozásaira: a szerző szolnoki (korábban
tiszaroffj) lakos, volt munkatársunk: a Verseghy Könyvtárból
ment nyugdíjban. A megyei könyvtár vállalja a
megrendelések közvetítését. A terulet@vfmk.hu e-mail címre
kérjük eljuttatni a számla címzettjeinek pontos adatait, és a
megrendelt darabszámot, 2007. május 7-ig. Azon kedves
kollégáink, akik postai úton tudják a megrendelést eljuttatni a
könyvtárunkhoz, kérem, a borítékra írják rá: „területi
szolgálat". Terveink szerint a megyei könyvtárban május 14én (szakmai rendezvényen) lehet átvenni a kötetet és a
hozzátartozó átutalásos számlát. Csak pontos adatokat közlő
könyvtáraknak tudjuk biztosítani a megrendelést, mely ily
módon 30%-os kedvezményre ad lehetőséget. Várjuk
megtisztelő érdeklődésüket!
(I. J. szerk.)
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Tapasztalatok az elektronikus könyvtári
statisztikai adatszolgáltatásról és az ISTARprogram használatáról Jász-NagykunSzolnok megyében
2001-ben
a Könyvtári
Intézet az elektronikus
adatszolgáltatáshoz kidolgozott egy ISTAR nevű
programot, melynek segítségével a 200l-es könyvtári
statisztikai jelentést már internetes úton lehetett elküldeni
a Könyvtári Intézetbe. Gondoltuk, hogy ezzel az
elektronikus adatszolgáltatással egyszerűbb, gyorsabb,
takarékosabb lesz a jelentés a könyvtári statisztikai
adatokról, de mint minden új dolog bevezetése, eleinte, s
azóta is több-kevesebb problémával járt. Sok könyvtárban
nem volt még számítógép, ha volt számítógép, nem volt
internet, vagy nem megfelelő sávszélességű. Tehát
először a technikai feltételeket kellett megteremteni, majd
az ISTAR-program használatát kellett megtanulnunk,
illetve megtanítanunk.
A feldolgozó központok területi szolgálatosai részére két
alkalommal továbbképzést tartottak Budapesten az
ISTAR-program készítői a program használatáról,
gyakorlati tudnivalóiról.
Az első évben még nekünk - mint feldolgozó központnak
-, is sok nehézséget okozott a program használata. Szinte
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Könyvtári Intézet
munkatársával, Somogyi József úrral, illetve a szoftver
készítőjével, Bölcskey Ferenc úrral.
Tájékoztató levelet küldtünk a megye könyvtárai részére,
hogy barátkozzanak az ISTAR-programmal, mert a jövő
útja az elektronikus adatszolgáltatás. Ekkor még csak 2
könyvtár volt olyan bátor, hogy megtette az első
lépéseket, s sikerült interneten „feladnia" az adatlapját.
Mikor már úgy éreztük, hogy „mindent tudunk", 2003.
februárjában szakmai napot szerveztünk a kollégák
részére, ahol a megyei könyvtár
számítógépén
megtanulhatták a lépéseket az internetbeállításhoz,
megkérhették
a
regisztrációt
az
elektronikus
adatszolgáltatáshoz, valamint az adatlapok kitöltéséhez is
segítséget kaptak. Nagyon készségesek voltak a
könyvtárosok, mégis csak 8 kollégának sikerült az
elektronikus adatszolgáltatás.
Nem adtuk fel. 2004-ben egy szakmai nap keretében
ismét
lehetőséget
adtunk
az
ISTAR-program
megtanulásához. Aki nem tudott eljönni a szakmai napra,
email-ben tájékoztattuk a teendőkről, valamint telefonos
távoktatással
avattuk be az adatszolgáltatót az
internetbeállítás rejtelmeibe;
Eszközök — Internetbeállítás - Biztonság - Hely Webhely (http://istar.nkom.hu) hozzáadása - Egyéni szint
- 5 helyen engedélyezés - Internet — Egyéni szint - 5
helyen engedélyezés.
Ha sikerült mindez, akkor a http://istar.nkom.hu webhely
elindításával következhetett a „Regisztráció". A kitöltött
adatlap elküldése után, s az általunk levélben megadott 3
számjegy ismeretében a Bejelentkezés panelre kattintva, a
felhasználói név: a könyvtár statisztikai számjegye,
valamint a 3 számjegy kis kötőjel hozzáírásával, s a
jelszóval lehetett az OSAP 1442 könyvtári 2003. évi
statisztikai adatlapot kitölteni. Az adatlap megegyezett a
már előzőleg kiküldött papíralapú statisztikával. A
számszakilag hibátlan adatlapot pedig a „Végleges" szó
mellé, a kis pipa bekattintásával lehetett elküldeni, s ezzel
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bekerült az adatlap a központi szerverbe. Ebben az évben
már igazi sikert könyvelhettünk el!
A 103 adatszolgáltatóból 46-an regisztrálták magukat, s
küldték el elektronikusan a statisztikát. Ez köszönhető
volt egyrészt annak, hogy pályázat útján újabb könyvtárak
jutottak számítógéphez, s csatlakozhattak a szélessávú
internetre, illetve egyre több kolléga szánta rá magát,
hogy megtanulja az adatszolgáltatásnak ezt a módját.
Természetesen most is adódtak problémák. Akik már
előző évben regisztráltatták magukat, de újratelepítették a
számítógépüket, vagy másik gépnél próbálták elküldeni,
ha nem ellenőrizték újra az internetbeállításokat, akkor
nem sikerült az átküldés. Ugyanis a beállítás gépfüggő.
Ezen kívül többen elfelejtették a jelszavukat, melyet csak
mi tudtunk megváltoztatni, de ezt az akadályt is
leküzdöttük.
2005-ben és 2006-ban is folytattuk a munkát. Amelyik
településen volt szélessávú internet, illetve Explorer webböngésző, „rábeszéltük" a könyvtárost, hogy tanulja meg
az elektronikus adatszolgáltatást, mert a korral haladó
könyvtárosnak bizony ezt is tudnia kell.
Igen pozitív hozzáállást tapasztaltunk részükről. Ezt
bizonyítja, hogy a 2004. évi statisztikát a 102
adatszolgáltatóból 55-en, a 2005. évi statisztikát pedig
már 70-en küldték interneten.
Volt aki rutinosan, segítség nélkül, de volt, aki még
bejött a megyei könyvtárba, s segítséggel oldotta meg a
feladatot.
Büszkék lehetünk, mert elsők lettünk a megyék között az
elektronikusan jelentők számát tekintve.
A 2006. évi statisztikai adatlapok elektronikus elküldése
közben újabb probléma merült fel. Megnéztük a határidő
után, hogy mennyi jelentés hiányzik. Feltűnt, hogy akik
már évek óta minden gond nélkül küldik az internetes
jelentést, most nincsenek az elektronikus adatszolgáltatók
között. A sok-sok telefon után kiderült, hogy szinte
mindenki elküldte, s nem érti, hogy miért nem látjuk az
adatlapját, pedig azt jelzi a gép, hogy 1 adatlap elküldve.
Ismét levél ment Bölcskey úrnak, hogy segítsen, miért
van ez a tömeges hibajelenség. Bölcskey úr válaszában
leírta, hogy az XP operációs rendszerű gépek esetében az
előugró ablakok nyitásának blokkolásából adódik, hogy
az ISTAR weboldal működésképtelen. Ebben az esetben a
következő a teendő: „Eszközök menüjének a második
menüpontja „Szinkronizálás"; a b./ pontnál a második
menüpont az „Előugró ablakok blokkolása" található,
húzza erre a menüpontra az egérmutatót. Ha a jobbra
megnyíló panelen az „Előugró ablakok blokkolásának
kikapcsolása" látszik, erre kell kattintani. Ugyanezt
okozza a gépekre telepített Google, ill. Yahoo eszköztár
is. Ha ilyen eszköz telepítve van a számítógépre, abban is
ki kell kapcsolni az ablakok nyitásának blokkolását!"
A fenti hiba elhárítása után mindenkinek sikerült az
adatlapot elküldeni. Valóban megtévesztő volt az
adatszolgáltatóknak, hogy az 1 adatlap 1 elküldve jelent
meg az adatlapon. (Ezt jelezni is fogom a
szoftverkészítőknek.) Akkor megfelelő az „Elküldés", ha
megjelenik egy ablak, melyben a következő üzenet van:
„Összesen 1 lap került elküldésre. A tranzakció
sikeresen befejeződött. Az adatok ellenőrző kódja ...
Kérjük zárja be az ablakot!"
Amennyiben nem ezt látják, akkor gyanakodni kell, hogy
valami hiba történt.
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Az idén 4 könyvtár csatlakozott az „elektronikusan
jelentők" táborához. Jövőre szeretnénk elérni, hogy
minden önkormányzati könyvtár így küldje el a könyvtári
statisztikát.
Köszönöm a kollégáknak, hogy nem adták fel a
küzdelmet, hősiesen harcoltak a technika ördögével.
Reméljük, hogy a következő évben már semmi gond nem
lesz, és eléri célját a program: egyszerűbb, gyorsabb és
takarékosabb lesz a könyvtári statisztikai adatszolgáltatás.
Modla Dezsőné
VFMKMI, területi szolgálat

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezet hírei
2007. január 11-én megtartott tisztújító taggyűlés
eredménye:
elnök: Illés Julianna (VFMKMI, Szolnok); az elnökség
tagjai: Gubáné Ecsédi Erika, (Hild Viktor VKKL,
Szolnok); Siposné Nagy Julianna, (Községi Közkönyvtár, Tószeg); Szabó Jánosné, (Városi könyvtár és IP.,
Jászberény); Szűcsné Boldog Mária, (MZSKKH,
Mezőtúr); ellenőrző bizottság elnöke: Nagy Mihályné,
(Városi Csokonai Könyvtár, Karcag); ellenőrző bizottság
tagjai: Némethné Matastik Magdolna, (VFMKMI,
Szolnok); Vinczéné Nagy Mária (Hild Viktor VKKI,
Szolnok).
Kérem a Kedves Kollégákat, mielőbb jelentkezzenek az
egyesület soraiba. A határidő április 15. Szeretnénk az új
belépők miatt mielőbb leadni a jelentkezési lapokat és
átutalni az országos szervezetnek a regisztrációs összeget,
hogy megkaphassuk a 2007. évre érvényesítő matricákat
és a tagkönyveket. Csekket a befizetéshez igény esetén
tudunk biztosítani, a számlaszámunk, amire a tagdíjat
lehet
utalni:
11745011-20048288;
információk
találhatóak még: www.vfink.hu/mke/eler.htm .
Kérünk mindenkit, lehetőségeihez mérten csatlakozzon a
szervezethez, vegyen részt szakmai tevékenységünkben.
Az MKE céljairól, munkájáról, rendezvényeiről bővebb
információ a www.mke.oszk.hu oldalon található.
2007. március 28-án az MKE országos szervezete is
tisztújító közgyűlést tartott, ennek eredménye:
elnök: Bakos Klára; titkár: Nagy Anikó; elnökségi tagok:
dr. Bartos Éva, dr. Horváth Sándor Domonkos, Fehér
Miklós, Baráthné dr Hajdú Ágnes, Kiss Gábor, Mándli
Gyula, Dávid Boglárka, póttagok: Venyigéné Makrányi
Margit, Balogh Margit. Ellenőrző bizottság elnöke:
Biczák Péter, a bizottság tagjai: Elekes Eduárdné, Gyüszi
László, Fülöp Attiláné, Tőzsér Istvánné, póttag: Mender
Ibolya.
Illés Julianna
elnök

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közleménye a dokumentumvásárlási
hozzájárulásról

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 157/2000. (IX.
13.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján a
dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2007.
évre vonatkozóan az alábbi közleményt teszi közzé.
1. A 2007. évben a hozzájárulás összege, azaz az
utalványkeret 10.000, azaz tízezer Ft (...)
A Kulturális Közlöny 2007. évi 4. számában a 253-254.
oldalon található a teljes információ.
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Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT)
képzés
A múlt év során nagy sikerrel elindított Információs
Társadalmi Tanácsadó (ITT) képzés 2007-ben is
folytatódik. 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
ráépülő
oktatást
biztosítson.
A képzésekre az alábbi öt helyszínen kerül sor:
-Budapest
-Kaposvár
-Miskolc
-Szekszárd
-Szolnok
A képzés 40+10 órás, 4 oktatási modulos, heti egy, a
képzési helyen lebonyolítandó 5 órás oktatási nappal és
heti 5 óra távoktatással, valamint a kötelező gyakorlati
modullal.
A 4 oktatási modul az alábbi témákat foglalja
magában:
1. Bevezetés az információs társadalomba, digitális
megosztottság, esélyegyenlőség, az Európai
Unió
és Magyarország
összehasonlítása,
közösségi informatika, társadalmi szoftver,
társadalmi tőke.
2. Az internet, mint kommunikációs eszköz.
3. Szociális és állami alapú szolgáltatások.
4. Banki információk és elektronikus banki
ügyintézés.
A képzés elindítása a megyei könyvtárban: április 16, 23;
május 7, 14. A négy hetes képzés lebonyolítása után a
vizsgáztatásra online módon kerül sor, 2007. május 21-én.
A gyakorlat módszertana - lakossági motivációs
tréning lefolytatása
Az IT Tanácsadónak kb 4 órában kell felkészülnie egy, a
lakosság számára tartandó motivációs alap-információs
társadalmi tréningre, az elsajátított tananyag alapján.
Ennek során össze kell állítani egy olyan PPT-t, amely
alapján összesen 4 órás lakossági képzést tud tartani. Ezt
az anyagot úgy kell elkészíteni, hogy az a helyi lakossági
igényekre válaszoló képzés alapja lehessen, amely
témával a lakosságot leginkább be lehet vonni az adott
körzetben egy ilyen típusú képzésre. A képzési anyag
összeállításában a Tanácsadónak teljes szabadsága van
választani az összes tananyag-modulból. Az összeállított
PPT-t be kell küldenie a koordinációs szervezethez (4C
Központ). Ez az anyag véleményezésre, jóváhagyásra
kerül. Ez az elkészített anyag visszajelzés is, amely
alapján felmérhető, hogy ki milyen oldalról közelít a
tanultakhoz, mi volt számára a leginkább hasznosítható a
képzésből. A Tanácsadónak a feladata a lakossági
képzésen való résztvevők biztosítása (minimum 5 fő). A
jóváhagyott képzési javaslat alapján lakossági tréninget 4
órában minimum 5 fős csoport részére kell megtartani a
választott eMagyarország ponton. Várhatóan ősszel újra
megrendezésre kerül ez a tanfolyam. A megyei
könyvtár területi szolgálata küldi ki a felhívást a
jelentkezéssel kapcsolatosan, mint az előző két esetben is.
Mindenkinek sikeres képzést kívánok:
Illés Julianna
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Könyvtárak összefogása a társadalomért
Könyvtárak az esélyteremtésért
Jász-Nagykun-Szolnok megye
2006. október 4-12.
22 település kapcsolódott be érdekes, szervezett
programokkal az összefogás akcióba. A propaganda- és
reklámanyagok a legkülönbözőbb formákban voltak jelen.
A helyi rádió, sajtó, tv minden városban tájékoztatott és
tudósított az eseményekről. Több ezer szórólap, meghívó,
plakát készült a használók tájékoztatására, mindenütt
felhasználva az egységes lógót, és reklámanyagokat,
szórólap-háttereket.
Kiállítást három helyen szerveztek. Ezek helyi
festőművész kiállítása, gyermekvetélkedők rajzkiállításai
(illusztrációs pályázat), valamint kamara-kiállítás is
szerepelt, mely könyvtártörténeti vonatkozású volt.
Könyvbemutatót tíz településen tartottak a kollégák ezen
idő alatt. Négy településen helyi vonatkozású műveket
mutattak be az érdeklődőknek. Bibliográfiát készítettek az
egészséges
életmódot
segítő
dokumentumokból,
melyekhez könyvbemutatót és könyvkiállítást
is
kapcsoltak.
Előadásokat ebben az időszakban hármat szerveztek
megyeszerte, melyek színesek, ötletesek voltak. Az
esélyteremtés lehetőségeiről, az ElP-es információkon át,
az egészséges életmódról szóló termékbemutatókkal,
(kóstolókkal összekapcsolva is) segítették információkhoz
az érdeklődőket.
Szolgáltatásismertetést,
szolgáltatásbemutatást
17
könyvtár vállalt október 4-14-ig. Ezek szervezett keretek
között, előre meghirdetett formában, elsősorban
fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóik számára
lettek meghirdetve. Spontán, igény szerinti, esetleges
könyvtári szolgáltatás-bemutató még sokkal több
helyszínen is megvalósításra került, mint kapcsolt
információ.
Játékos foglalkozást
13 helyen bonyolítottak a
könyvtárosok. Itt a legfiatalabb használókat szólították
meg a könyvtáros kollégák. Természetesen hagyományok
folytatásáról van szó, ami egyben azt is jelenti, ezek az
ősz folyamán tovább folytatódnak majd. Több
intézményben a gyermekek és felnőttek együttes
bevonásával is próbáltak foglalkozásokat tartani, ezek
nagy sikert arattak.
Vetélkedőkből összesen öt folyt ezen idő alatt a
megyében, ezeken 162 gyermek (14 év alatti) vett részt.
Azokról, akik az országosan meghirdetett vetélkedőkön
vettek részt, nincs pontos adatunk, de megyeszerte volt
érdeklődő.
22 település 51 rendezvénnyel kb. 3500 fő bevonásával
tudta e tíz nap alatt a figyelmet a könyvtárakra irányítani,
szolgáltatásukat népszerűsíteni Jász-Nagykun-Szolnok
megye települési könyvtáraiban.
Köszönöm a kollégáknak, hogy sokan részletesen is
beszámoltak az eseményekről, és az összesítés
elkészítéséhez
biztosították a kért adatokat a
könyvtárakból.
Illés Julianna
VFMKMI, területi szolgálat

Hogyan zajlott mindez a helyszíneken?
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Városi Könyvtár és Információs Központ,
Jászberény

Célközönségünk: a sérüléssel, betegséggel vagy
fogyatékkal
élő
gyermekek,
fiatalok,
felnőttek
Jászberényben és környékén. Előzetes egyeztetés alapján
könyvtárbein utat ót szerveztünk sérült gyermekeket,
felnőtteket foglalkoztató intézmények és civil szervezetek
részére.
Természetesen minden más érdeklődőt is szívesen
láttunk, rendezvényeink nyitottak voltak.
A felújított könyvtárépületbe még nem jutott el a
csoportok közül mindegyik. Bár nagyon jó a kapcsolatunk
velük,
sajnos,
egészségi
állapotuknál
fogva
alkalmazkodnunk kell az ő időbeosztásukhoz. Épp ezért a
látogatások ideje nem minden esetben a megjelölt 10
napra esett. A könyvtár épülete teljesen akadálymentes.
Minden szinten, minden szolgáltatásunkat igénybe tudják
venni sérült látogatóink is.
Események
Október 2. 14.00 A Szivárvány klub tagjai ismerkedtek
könyvtárunkkal, szolgáltatásainkkal. A klub tagjai
középsúlyos értelmileg sérült fiatalok (22-38 éves
korosztály).
Október 4. 13.00 Információs nap a Vakok és
Gyengénlátók Klubja részére. Részükre nyújtott
szolgáltatásaink (pl. hangoskönyv állományunk) mellett,
az őket segítő új technikai eszközöket is bemutattuk.
Október 10. 9.00 Foglalkozás a Jászladányi Általános
Iskola eltérő tantervben oktatott tanulói részére,
gyermekkönyvtáros kolléganő irányításával. Téma:
vidám, játékos
könyvtárismertető
ismerkedés
a
jászberényi könyvtárral.
Október 17. 14.00 Hallássérültek klubfoglalkozása a
könyvtárban.
Október 24. 14.00 „Olajág" Mozgássérültek Klubja
látogatása a könyvtárban.
Más események
Október 4. 16.30 Vechtából (Jászberény német
testvérvárosa) érkező középiskolai tanulók fogadása,
könyvtárbemutató. Érdekesség: ebben a távoli német
városban nincs közművelődési könyvtár, csak a főiskolai.
Október 9. 10.00 A gyermekolvasók vendége: Bosnyák
Viktória író, műfordító. Általános iskolai tanulók
hangulatos irodalmi műsor részesei lehettek.
Október 9. 16.30 Szalkári Rózsa, Jászapátin élő
festőművész
kiállításának
megnyitó
ünnepsége.
Közreműködők: Géczi Erika, a Kormorán együttes
énekese, Gőz Eszter tanuló fuvolán játszott.
Megnyitotta: dr. Kelényi István művészettörténész.
Október 10. 17.00 Kiss Erika: Jászberényi múltidéző
című könyvének bemutatója. A könyv, Jászberény 1920as, '30-as, '40-es éveibe kalauzol el könnyed,
szórakoztató olvasmány formájában. Közreműködtek: a
Lehel Vezér Gimnázium tanulói.
Október 11. 16.00 A szemtanúk emlékeztek a
jászberényi 1956-os eseményekre.
A Jászok Egyesülete jászberényi szervezetének, melynek
tagja a Városi Könyvtár és több könyvtáros is,
rendezvénye az 50. évforduló alkalmából.
Egyéb „meglepetések"
Megbocsátás 10 napja. A könyvtárunk 2006. október 4 14-ig megbocsátott késedelmes olvasóinak. A lejárt
kölcsönzési határidejű dokumentumokért nem kellett
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késedelmi díjat fizetni azoknak az olvasóknak, akik ez
alatt a tíz nap alatt visszahozták azokat. Többen éltek
ezzel a lehetőséggel, de nem azon olvasóink, akikre a
legjobban számítottunk.
Ingyenes volt a beiratkozás a könyvek, CD-lemezek,
DVD-k és videokazetták kölcsönzésére. A könyvek
esetében egy évre szól, a többi esetében egy hónapra szól
az érvényesség. Nagy örömünkre nem volt hiábavaló ez
az akció.
Az „Összefogás a könyvtárakért" helyi programról
készült egy összefoglaló tájékoztató, a kiemelt
rendezvényekről külön meghívó. A helyi Jászkürt
újságban cikkek jelentek meg, valamint a helyi TV
tudósított a rendezvényekről és a program céljáról.
Mint minden rendezvény, egyéb esemény, ez a tíznapos
program is ráirányította a figyelmet a jászberényi Városi
Könyvtárra. Az elmúlt napokban több látogatónk volt,
sokan közülük még nem látták a felújított épületet.
Érdeklődtek a bemutatott könyvek iránt, gyönyörködtek a
kiállított szép festményekben, különös figyelemmel
hallgatták a szemtanúk mondatait. A legfontosabb, hogy
újra lehetett rólunk beszélni!
A tudósítást beküldte: Szabó Jánosné igazgató.

Hadtörténeti előadás és könyvbemutató a
kunszentmártoni József Attila
Könyvtárban
Szabó József János alezredes, hadtörténész évtizedek óta
kutatja és tanítja az Osztrák-Magyar Monarchia
hadtörténetét. Új könyvéről, a "Fényes szurony, rózsafa a
nyele" c. kötetről (Nagykunsági katonák az OsztrákMagyar Monarchiában 1868-1918, Bp. Timp Kiadó,
2006.) tartott előadást október 5-én 17 órától a József
Attila Könyvtár előadótermében. Miért a Monarchia
ötven esztendejét választotta ki a szerző a Nagykunság
katonai történetének megrajzolásához? Azért, mert ezt
még senki sem dolgozta fel a nagyközönség számára. Az
Osztrák-Magyar Monarchia - minden gyengesége és
fogyatékossága ellenére - máig egyetlen komolyan vehető
mintaképe maradt az egyesülő Európának. A Monarchia
hadseregében teljesített szolgálat nem volt nemzetietlen,
az - legalábbis 1914-ig - biztosan fölötte állt a
mindennapok nemzetiségi súrlódásainak. A nagykunsági
katonák közül sokan itt találkoztak először nem magyarul
beszélő emberekkel. A nagyívű, a nagyközönség számára
is élvezetes, tudományos ismeretterjesztő munka
befejezéseként a nagykunsági városok első világháborús
veszteségét - a hősi halottak neveit - tünteti fel a szerző. A
kötet képanyaga Oláh Lajos kunhegyesi
gyűjtő
kollekciójából származik.
A tudósítást beküldte: Herczeg László könyvtárvezető.

A könyvtárak összefogása a társadalomért
rendezvényei a martfűi Városi Könyvtárban
KÖNYVBEMUTATÓ
Baranyi Ferenc : Mindkettő emberül című
verseskötetéből. Vendégek voltak:
Baranyi Ferenc,
József Attila-díjas költő, Gyurcsek Ferenc, Munkácsydíjas szobrászművész, a kötet illusztrátora, Kassai
Franciska, előadóművész és Köves József, a K.u.K.
Kiadó vezetője.
Helyszín: A martfűi Műv. Közp. és Könyvtár
pódiumterme.
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Célcsoport: olvasóköri tagok, középiskolások, olvasók.
Résztvevők száma : 82 fó.
A jó hangulatú rendezvényen a vendégek ismertették a
könyv „keletkezési körülményeit", közben Kassai
Franciska ízelítőt adott a versekből - elmondva és
gitárkísérettel énekelve. A kötetet meg lehetett vásárolni,
melyeket az irodalmi délután végén a szerzők dedikáltak.
Baranyi Ferenc korábban is volt könyvtárunk vendége
/1982-ben /, Gyurcsek Ferenc pedig városunk lakója - így
ezek a „tények" is segítették a beszélgetést.
Október 11-én, szerdán 15 órakor :
„Mi van az Óperenciás Tengeren túl? „ című rajz- és
meseíró pályázat eredményhirdetése
A Népmese Napja /szept. 30./ alkalmából meghirdetett
pályázatra mintegy 280 gyermekrajz érkezett. 7 gyerek
mesét is írt.
Célcsoport: 5 - 14 éves gyerekek, óvodások és általános
iskolások.
Az eredményhirdetés a martffii Városi Műv. Közp. és
Könyvtár emeleti előcsarnokában volt /Csak ott fért el a
sok gyerek és kísérőik: szülők, nevelők/. Szakértői zsűri
értékelte a munkákat. A legjobbak /40-en / könyvjutalmat
kaptak.
A többieket a szponzorok adományaiból jutalmaztuk. /
poszter, DVD, órarend, hűtőmágnes, kifestő, stb. gyűlt
össze a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, különböző
kiadók, helyi vállalkozók, képviselők jóvoltából köszönet érte mindenkinek /.
A rendezvény végén - népmeséi gesztusként - minden
gyerek kapott egy meseszalvétába csomagolt „hamuban
sült" pogácsát, jelképezve azt, hogy a legközelebbi
pályázatunkra is visszavárjuk őket. A szép rajzok azóta is
díszítik a könyvtárat és a Művelődési Központ földszinti
előcsarnokát.
A tudósítást beküldte: Csernus Gyuláné, könyvtárvezető.

Beszámoló a „ Könyvtárak összefogása a
társadalomért" rendezvénysorozatról a Hild
Viktor Városi könyvtárból
A Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmüv. Intézmény is
meghirdette a „Megbocsátás hete" programot, a lejárt
kölcsönzési határidejű dokumentumok büntetési díj
nélküli visszavételét, és a késedelmi díj elengedését. Nem
számszerűsíthető módon, de sokan éltek a lehetőséggel.
A Gyermekkönyvtárban elindítottuk a „Hozz magaddal
egy új olvasót!" akciót, amely az ünnepi könyvhétig tart,
és ajándékot kapnak a legeredményesebb tagtoborzók.
Bekapcsolódtunk olvasóinkon keresztül a Katona József
Könyvtár által szervezett ,3etűbuli" játékba. Egy
olvasónk a 14 év alatti kategóriában díjazásban is
részesült.
Rendezvények:
Okt.7-én 17 óra: Zenés estek a könyvtárban címmel
Márton Rezső tartott zenével egybekötött előadás
„Lélegző furcsa hajnalon" címmel. A művészetek
találkozása jegyében megtartott programon 42 fö vett
részt, főleg középkorú olvasóink köréből.
Okt. 8-án a „Nyitott könyvtárak" rendezvénysorozathoz
kapcsolódva rendkívüli nyitva tartással vártuk az
olvasókat vasárnap 10-14 óráig, ahol „Fókuszban az
egészség" címmel gazdag programokat is kínáltunk
számukra.
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Felnőtteknek: egészséges és biotermékek, alapanyagok,
konyhai és egyéb, a témához kapcsolódó eszközök
bemutatóját és vásárát szerveztük meg a kiállítóteremben,
a
könyvtár
olvasótermében
pedig
könyvkiállítás és rejtvények várták a látogatókat.
Gyermekeknek: kézműves foglalkozást szerveztünk őszi
termések felhasználásával,
Filmet vetítettünk Makk Marci kalandjai címmel.
10 órakor és 13 órakor játékos vetélkedőre vártuk a
kicsiket és nagyokat.
Nagyon sikeres volt a nap, közel 150 fo látogatta ezen a
napon a könyvtárat, elsősorban a programokon való
részvétel volt sikeres. Jó ötlet volt az egészséget helyezni
a középpontba, minden betérőt almával és gyógyteával
kínáltunk meg.
Október 10-én és 13-án 14 órakor szervezett iskolai
csoportok számára CD-ROM-bemutatót tartottunk ahol a
Manó sorozatot mutattuk be.
Október 11-én 16 órakor pódiumműsort szerveztünk,
„Szemelvények Máray Sándor életművéből" címmel,
Bánffy György színművész közreműködésével. Ezen a
rendezvényen közel 90 fó vett részt.
Okt. 17-én 16 óra: Hiába sulykolták című portréfihn. A
film vetítésével egybekötött megemlékezést tartottunk az
1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
alkalmából a Tisza Moziban. A Magyar írószövetség
támogatásával megvalósított rendezvényen
Serfőző
Simon költő, író és Valkó Mihály tanár újságíró volt a
vendégünk. A résztvevők száma kb.70 fo volt.
A tudósítást küldte: Lászlóné Nagy Ilona, igazgató.

Együtt kerek a világ!

Könyvvel, dokumentummal, információval a teljesebb
életért a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéért
A nehéz élethelyzetében forduljon a könyvekhez! A
könyvek vigasztalással várják, az élethelyzettel való
szembenézéshez szükséges információkkal szolgainak. A
könyvtárosok tájékoztatást és segítséget, a könyvtárak
akadálymentes
teret,
gyűjteményükkel
és
szolgáltatásaikkal megannyi új lehetőséget kínálnak
Önnek! Látogassa a könyvtárat, nem fog csalódni!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár beszámolója
megjelent a Könyvtári Levelező/lap 2006. 12. számában,
19 - 21p.; Bertalarmé Kovács Piroska igazgató beszámolójaként.
A folytatásról:

A „Nagy Olvashow"

„A Könyvtárak összefogása a társadalomért elérte célját.
Igen széles körben meg tudták szólítani a könyvtárak az
embereket minden korosztályban. A sikeres programok
keretében számos új szolgáltatás indult eL Mindenképpen
folytatásra érdemes ez a program.
A 2007. év legfőbb eltérései, újdonságai
Újdonság, hogy ebben az évben a program gerincét a
Könyves Vasárnap alkotja, amelynek Debrecenben az új
megyei könyvtár ad otthont. Itt lesz egy kiemelt helyszíne
a „Nagy Olvashow" programnak, amely elsődlegesen a
kortárs szerzők, az olvasás népszerűsítését célozza. A
játéknak több helyszíne is lesz - Budapest, Kecskemét,
Székesfehérvár - amelyek a Magyar Rádión keresztül
lesznek kapcsolatban a játék közös részében. Rendhagyó
nyitva tartással csatlakoznak az országban a könyvtárak a
helyi programokkal. Minden megyei könyvtár a térségére

kiterjedően a teljes téma feldolgozásával foglalkozik. A
projekt zárása egyben nyitója lesz annak a több évig tartó
programsorozatnak, amelyet az Új Magyarország
Fejlesztési Terv részeként szeretne megvalósítani a
szakma.
El akarjuk érni, hogy - a helyi médiához hasonlóan- az
országos médiában is növekedjen a reklámon, rövid
híradásokon kívül az érdemi programbemutató műsorok
száma is. A program arculatát - felhasználva korábbi
elemeket - újra tervezzük. (...)
A „Nagy Olvashow" a bébik és a mamák, papák
megszólításával kezdődik.
Terveink szerint minden
csecsemő kap egy kis köszöntőt tartalmazó üres
könyvecskét lakóhelye könyvtárától. „Az első könyvem"
címet viselő könyvecskét édesanyja kezdi el írni a
babáról. Szeretnénk ezzel már bevezetni a könyvtárba a
szülőket, gyerekeket egyaránt.
Arra törekszünk, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét néhány modellhely bemutatásával - olyan könyvtári
„bababarát" helyekre, amelyeket a szülők akadály
nélkül tudnak kisbabájukkal látogatni. (...)
A „Nagy Olvashow" minden korosztályt - annak
sajátosságait figyelembe véve - igyekszik bevonni a
programba. A kölykök, a tinik, a nagyik a
legkülönfélébb olvasáshoz vezető játékban, kalandban
részesülnek, amelyek fó helyszínei a könyvtárak lesznek.
A program a Könyves Vasárnapon csúcsosodik ki, amikor
a „Nagy Olvashow" minden korosztályra kiterjed. A
programot kifejezetten show jelleggel szervezzük meg
ismert emberek közreműködésével, akik személye vonzza
az érdeklődőket. Szeretnénk újra élni a szabadtéri
programok lehetőségeivel. Igénybe vesszük a rádió
mellett az internetet is, mivel jó tapasztalataink vannak
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is az
elektronikus
ismeretszerzés
és
az
olvasás
összekapcsolásában. Számos kiállítás, fórum is lesz. (...)
Továbbra is kiemelt szlogenünk marad:
A könyvtárba mentem, gyere utánam!
A célcsoportokat elsősorban együttműködő partnerek
segítségével érjük el. Nemcsak a könyvtár látogatóira
számítunk, hanem új könyvtárhasználók megnyerésére is.
A
Babaolvashow programban az
egészségügyi
intézmények,
védőnői
hálózat,
önkormányzatok
segítségét kérjük. A Kölyökolvashow és Tiniolvashow
programokban az óvodákkal, iskolákkal szeretnénk
együttműködni.
A
nagyikat
nyugdíjas
civil
szervezeteken, idősek otthonain keresztül is megszólítjuk.
(...) A programban jelentős szerepet szánunk a
reklámtevékenységnek. Egységes arculattal jelenünk meg
ezúttal is élve az országos és helyi média lehetőségével
Tv-s reklámspot, rádióreklám, promóciós anyagok
(plakát, szórólap, olvasáshoz kötődő reklámanyagok,
könyvjelző, toll stb.) népszerűsítik a „Nagy Olvashow"t.. Szeretnénk az emberekben erősíteni a promóciós
anyaggal is, hogy a „Könyvtárak összefogása
a
társadalomért" nem egy egyszeri esemény, hanem
évente olyan aktuális témák bemutatása, amelyek utána
tovább élnek a könyvtári szolgáltatásokban. (...)"
A közreadott anyag az IKSZ Kiemelt kulturális
események megvalósítására c. pályázatából lett
kiemelve, idézve.
A megyei könyvtár is nyújtott be kapcsolódó pályázatot
az NKA-hoz. A program részletes megbeszélése terveink
szerint 2007. május 14-én lesz a megyei könyvtárban.
Illés Julianna

KAPTÁR

Felhívás
2007. szeptember 24-25-én kerül sor az NKA
támogatásával szakmai programunkra. A megyénkben
dolgozó olyan kollégákat várjuk elsősorban erre a két
napra, akik: nem rendelkeznek könyvtárosi végzettséggel,
de el kell látniuk önállóan ilyen feladatot, régen végeztek
alapfokú képzést és szeretnék felfrissíteni tudásukat.
Természetesen
középfokú
végzettségű
kollégáink
érdeklődése elől sem zárkózunk el.
Témáink: alapdokumentációk; statisztika; munkanapló;
kölcsönzési módszerek; a Corvina integrált könyvtári
rendszer;
könyvtárközi
kölcsönzések;
ODR;
ellátórendszer
a megyében; jogi
szabályozásaink;
helyismereti anyagok kezelése, gyűjtése; stb.
A kollégáknak - igényfelmérés után - akár több
szekcióban is megvalósíthatónak tartjuk a továbbképzést.
Mindenki azon venne részt, amely téma legjobban
érdekli, munkájához a legtöbb információt igényli.
A jelentkezéssel együtt kérjük megírni, mely téma/ák
iránt érdeklődik leginkább. Ezután igyekszik a területi
szolgálat olyan tematikát és óratervet készíteni, mely
mindenki
érdeklődésére
figyelemmel
van,
a
mindennapokban
a
gyakorlat
során
szakszerűen
használható. Ez a „képzés" kísérleti jelleggel indul, nem
akkreditált, a jövőben sem tervezzük a továbbfejlesztését.
Lehetőségeinkhez mérten és érdeklődésre természetesen
ismételten
szervezhető.
Azoknak
a
kollégáknak
szeretnénk szakmai segítséget nyújtani, akik szeretnék a
gyakorlatban a legtöbbet tenni - szakirányú végzettség
nélkül is - a használókért.
Az
előadásokat
elsősorban
a megyei
könyvtár
munkatársai tartják, valamint szakértő kollégáink a
megye településeiről. Megyénkben kb. 317 könyvtáros
dolgozik, ebből 83 főnek van középfokú végzettsége,
önkormányzati fenntartású intézményeinkben ebből 53 fő
végzi a munkáját. Közel ötven fő az, aki nem rendelkezik
szakirányú végzettséggel, de könyvtárosként dolgozik a
megyénkben (különböző fenntartású könyvtárakban).
Elsősorban az ő részvételükre számítunk, az ő
munkájukat szeretnénk segíteni.
A jelentkezéseket 2007. május 15-ig várjuk. Kérjük, adja
meg:
nevét,
munkahelye
nevét,
elérhetőségeit,
témaigényét. A megyei könyvtár címére (5000 Szolnok
Kossuth tér 2.) várjuk a jelentkezéseket, a borítékra
kérjük, írják rá: továbbképzés. A jelentkezés e-mailen is
továbbítható, a terulet@vfrnk.hu címre kérjük küldeni az
adatokat. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Illés Julianna
pályázati megbízott

Meghívó
2007. április 24. kedd:
15.00 óra: Verseghy Ferenc emléktáblájának avatása a
Szolnoki Pantheonban. Helyszín: Damjanich János
Múzeum 1. emeleti folyosó.
15.30-17.30
óra Verseghy-emlékülés;
előadások a
verseghy-kutatás legújabb eredményeiről. A szünetben a
Verseghy műelemző pályázat eredményhirdetése. Az
emlékünnep lezárása. Helyszín: Városháza Díszterme.

2007.1.

A területi szolgálat munkatársainak 2006. évi
szakmai programja
Január 31.: Szakmai nap a megyei könyvtárban: statisztika.
Február 3.: Az új könyvtárépület átadása Kunszentmártonban.
Február 7.: A Közkincs program munkaértekezlete Budapesten.
Március
6-10.: Kecskemét:
„Minőségmenedzsment a
könyvtárban'" c. tanfolyam 1. modulja.
Március 20.: Szakmai nap az MKE JNSZ Megyei Szervezete
rendezésében. Téma: a Könyvtári Levelező/lap helyzete; a
Kaptár: a JNSZ megyei könyvtárak híradója.
Március 30-31.: Szomszédolás: Észak-Magyar-ország, DélAlföld és az Észak-Alföldi Régió községi könyvtárosainak
találkozója Tószegen.
Április 10.: Szakmai nap a megyei könyvtárban, melynek témái
a következők: Országos Könyvtári Digitalizációs Terv, Corvina
könyvtári integrált rendszer és bevezetése a megyei
könyvtárban.
Április 21.: Könyvtári asszisztens képzőhelyek találkozója,
Budapest.
Április 24-25.: Konferencia Losoncon és Salgótarjánban,
melynek témája: A könyvtári informatika aktuális kérdései
Szlovákiában és Magyarországon.
Május 8-9.: Lengyel delegáció fogadása a megyei könyvtárban.
Május 11.: Szakmai nap a Fővárosi Szabó Ervin Központi
Könyvtárában. Témája: „Könyvtáros jövőkép", könyvtárosok és
könyvtárhasználók képzése.
Május 18.: „Itt az írás, forgassátok". A Sárospatakról
elszármazott
és
visszaszolgáltatott
könyvgyűjtemény
megtekintése. Tapasztalatcsere Budapestre az MKE JNSZ
Megyei Szervezetének szervezésében.
Május 22-23.: Az EUCLID Iroda kétnapos szemináriuma
Budapesten. Témája: A kulturális szektor hozzáférése a
strukturális alapokhoz.
Május 25-26.: Az MKE JNSZ Megyei Szervezetének
szervezésében: konfliktuskezelés a könyvtárban témájú tréning
a Tiszaligetbea
Május 29 - Június 2.
Kecskemét:
„Minőségmenedzsment a könyvtárban" c. tanfolyam 2. modulja
Június 7.: A 77. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója
Jászberényben. A szakmai rendezvény fő témája a könyvtárosi
életpálya volt.
Június 7.: A 77. Ünnepi Könyvhét városi megnyitója a megyei
könyvtárban.
Július 15.: A II. Nagy StrandKönyvTár megrendezése
Abádszalókon.
Július 27-29.: Kecskemét, vándorgyűlés.
Szeptember 18-22.: Kecskemét: „Minőségmenedzsment a
könyvtárban'" c. tanfolyam 3. modulja.
Szeptember 22.: Az új könyvtárépület átadása Tiszasason.
Szeptember 25.: Szakmai nap megrendezése a megyei
könyvtárban. Ügyfélszolgálat az interneten, az internet
lehetőségei a közigazgatásban.
Október 12.: „Együtt kerek a világ": a megyei könyvtár
rendezvénye az Őszi könyvtári napok keretében.
Október 25.: A Corvina integrált könyvtári rendszer távoli
elérésének tapasztalatcseréje: Abádszalók, városi könyvtár;
Miskolc, megyei könyvtár; Ózd, városi könyvtár.
Október 26-29.: Szakmai tapasztalatcsere Lengyelországban.
November 20-23.: Kecskemét: „Minőségmenedzsment a
könyvtárban" c. tanfolyam 4. modulja
December 13.: Statisztikai szakmai nap az OSZK-ban.
Bízunk abban, hogy rendezvényeink a megyénkben dolgozó
kollégák
szakmai megelégedésére
szolgáltak, azok a
rendezvények, melyeken a területi szolgálat munkatársai vettek
részt, elősegítik munkájuk hatékony végzését
(I. J. szerk.)

Kaptár
Jász-Nagykun^Szobfok megye könyvárainak hiradó/a
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