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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nevében köszön-

töm a 79. Ünnepi Könyvhét és a 7. Gyermekkönyvnapok megyei
rendezvénysorozatának megnyitójára összegyűlt jelenlévőket!

Öröm számomra, hogy az esemény megrendezését a megyének
az a települése vállalta, mely idén ünnepli a városi cím
megszerzésének 200. évfordulóját. Az I. Ferenctől nyert rang és a
négy vásár tartására kapott jog bicentenáriuma jó alkalom a
település múltjának, jelenének, jövőjének végiggondolására, a nagy
elődök munkásságának számba vételére, a városban, a városért
élők reflektorfénybe helyezésére.

Köszönöm a mai ünnepségnek helyet adó intézménynek, a
város polgármesterének, hogy az ünnepi könyvhét megyei
megnyitójának vállalásával alkalmat adtak jókívánságaim
kifejezésére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés büszke
településeire, számon tartja múltjukat és - lehetőségei szerint -
mindent megtesz kiegyensúlyozott fejlődésükért.

Az évfordulóról - magától értetődően - jut eszünkbe, hogy
vajon lesz-e mód ez alkalomból a városról könyvet megjelentetni,
hogy az elkövetkező generációk számára rendelkezésre álljon egy
bármikor kézbe fogható összefoglalás az itt élők munkájáról,
törekvéseiről. A múlt, a kétszáz éves városi lét méltó
megkoronázása lenne egy ilyen kiadvány!

Nehéz lenne megmondani, mi teszi ezt a - száraz fogalom-
meghatározás szerint - egybekötött, lapozható ívekből álló, rendszerint
fedéllel ellátott nyomtatott írásművet olyan becsessé számunkra. A
könyvre gondolva inkább érzések jutnak eszünkbe, hisz
mindennapi, megszokott, mindig körülöttünk lévő dologról van
szó. Jelentősége mibenlétére csak az úgynevezett könyves
ünnepeken döbbenünk rá.
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Tisztelt Jelenlévők!
A mai nap, - június negyedike - Trianon
emléknapja is egyben. Trianonról, a
határokkal elszakított országrészekről
eszünkbe juthat a nyelv, a kultúra, a könyv
- ami a magyarságot a drótkerítéseken
keresztül is összetartotta és összetartja a
mai napig. Az Európai Unió részeként az
államhatárok mára átjárhatókká váltak, de
mindannyiunknak emlékeznünk kell
azokra az időkre - a fiatalabbakkal pedig
meg kell ismertetnünk történelmünk e
szomorú szakaszát - amikor lázas
izgalommal vártuk egy-egy „határon túli"
magyar szerző - például Sütő András -
könyvének magyarországi megjelenését és
bizony szorongva kellett arra gondolnunk,
hogy nem éri-e őt retorzió magyarságának,
kulturális hovatartozásának könyvvé
testesült megvallásáért.
Hasonló izgatottsággal kísértük
figyelemmel a magyar testvérvárosainkba
útnak indított könyv-küldeményeink
sorsát. Még inkább izgultak a
hátizsákjaikban, a vonaton könyveket
elrejtő fiatalok útban Erdély, vagy a
Vajdaság felé, vagy éppen hazatérvén az
anyaországba.
S ha azt tapasztaljuk, hogy ismét hosszabb
és kuszább lett a múltunk, sőt a jövendő
kutatói új félelmekkel riogatnak bennünket,
mégis merjünk abban hinni, hogy a
folyamatos jövőt egy-egy jó regény,
megindító vers fogja megőrizni. írott
kultúránk adja majd tovább a
könyvszeretet feszültségét, összetartozá-
sunk titkát, anyanyelvünket, a kisebbségi
közösségek tétova emlékezetét.
Sokat jelentett és jelent számunkra a könyv,
még akkor is, ha gyermekeinktől azt
halljuk, hogy az interneten minden elérhető.
Tanuljuk meg tőlük a világháló használatát,
de ne higgyünk a felszínes ítéletnek! A
Google, az internet legnépszerűbb keresője

- a magyar nyelvű találatok között - az

„internet" szó keresésére kilencszáz-
huszonháromezer (923.000) találatot ad, a
„könyv" szóra egymillió-ötszázhatvan
ezret (1.560.000).
Ez - persze - csak játék a számokkal, de
megerősíti feladatunkat: gyermekeink
számára is természetes közeggé,
mindennapi eszközzé kell tennünk a
könyvet!
Az Ünnepi Könyvhét mellett a ma
megnyíló megyei Gyermekkönyvnapok a
könyv mellett a gyermekekre is ráirányítja
a figyelmet. Aktualitásért most sem kell
messze mennünk: június negyedike
nemcsak Trianon emléknapja, hanem az
erőszak ártatlan gyermekáldozatainak a
világnapja is.
Megdöbbenéssel hallhatjuk mindannyian a
gyermekeink között megnyilvánuló
erőszakkal kapcsolatos híreket akkor is, ha
gyermek az áldozat, akkor is, ha ő az
elkövető.
Gyermekeinknek át kell adnunk, számukra
meg kell örökítenünk kultúránk értékeit, s
ehhez minden alkalmat, minden eszközt
meg kell ragadnunk!
Kérem megyénk könyvtárosait,
pedagógusait, a szülőket, a jelenünk és
jövőnk iránt felelősséget érzőket, mutassák
fel ezeket az értékeket. Gyermekeink
nyitottabb, szabadabb világban nevelked-
hetnek, mint mi. Legyen ez a világ
békésebb, szebb is, mint a mi gyermek-
korunkban volt. Egymásra figyeléssel,
felelősségünk felismerésével, egymás
tiszteletével sokat tehetünk érte.

Kedves Könyvbarátok!
Keresztury Dezső sorait idézem: „minden
műveltség olyan, amilyen a könyvkiadása és
minden könyvkiadás olyan, amilyen az a
műveltség, amely létrehozza". Az utóbbi évek
könyvkiadására nehezen vonatkoztatható
ez a gondolat, mert amikor már nem a
szellemi erők hiánya, hanem a politika és a
gazdasági viszonyok útvesztője a fő ható-
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tényező, amely befolyásolja a könyv-
kiadást, a könyvterjesztést, akkor már nem
csupán a műveltség prizmáján keresztül
kell szemlélni a valóságunkat. Mi, a
könyvet szeretők bizakodva várjuk évről
évre az ünnepi könyvhét kínálatát.

Ma ünnepléssel, a mindennapokban
pedig a hozzáférés biztosításával, a kultu-
rális különbségek, a lehetőségek kiegyen-
lítésével tegyük elérhetővé gyermekeink és
mindenki más számára az emberiség kultú-
rájának legfontosabb megőrzőjét, a könyvet.

Tisztelt Ünneplők!
A 79. Ünnepi Könyvhét és a 7.
Gyermekkönyvnap megyei rendezvény-
sorozatát ezennel megnyitom.

Búsi Lajos
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke

Elhangzott 2008. június 4-én az Ünnepi Könyvhét megyei
megnyitóján Túrkevén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Szakmai rendezvény Túrkevén

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtári
hagyományaihoz híven ebben az évben is
az Ünnepi Könyvhét megnyitóját egy
nappal az országos megnyitó előtt,
megyebeli városi könyvtárban nyitotta
meg. 2008-ban Túrkeve adott otthont a
rendezvénynek. Miért is? Örömteli és
szomorkás a hír: B. Budai Judit a Túrkevei
Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár
igazgatója nyugdíjba vonul. Azon
megfontolásból kérte a lehetőséget a
rendezvény lebonyolítására, hogy aktív
szakmai időszakában most van lehetősége
még a kollégákat vendégül látni a
könyvtárában.
Akik részesei lehettünk ennek a szakmai és
kulturális napnak nagy tisztelettel és
szeretettel köszönjük ezt Jutkának.
10 órakor köszöntőkkel kezdődött a
könyvtárszakmai rendezvény. Cseh
Sándor Túrkeve Város Polgármestere és
Bertalanné Kovács Piroska a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc

Könyvtár és Művelődési Intézet igazgatója
köszöntötte a kollégákat és a rendező
intézmény munkatársait.
Ezután „A könyvtári minőségfejlesztés hazai
helyzete" c. előadást hallgathattuk meg dr.
Skaliczki Judittól az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Könyvtári Osztályának
főosztályvezető-helyettes asszonyától.
A következő előadás „A minőségértékelés
módszerei a könyvtárakban" címmel Zalainé
dr. Kovács Éva, az Entz Ferenc Könyvtár és
Levéltár főigazgató asszonya tolmácso-
lásában hangzott el.
Az előadásokat konzultáció követte,
melyen tartalmas, segítő tanácsokat
kaphattunk, előremutató módszereket
ismerhettünk meg. Igazi igénykeltő,
szakmai „jövő meghatározó" előadások és
viták részesei lehettünk. Köszönjük!
Ezután következett az a része a szakmai
napnak, mely bevallva, bevallatlanul
könnyes tekinteteket varázsolt. A
rendezvényre meghatóan sok nyugdíjas
kollégánk is érkezett az igazgató asszony
nyugdíjas búcsúztatójára. Búcsúztunk, de
derűvel emlékeztünk inkább. A részt vevők
köszöntései, emlékei, sztorijai, történetei és
B. Budai Judit életpálya összefoglalója
méltó elköszönés volt egy kedves kollégától
a könyvtári szakmából. Tudjuk, unokái
számítanak most már a gondoskodó
mosolyára és vidám, jó kedélyű
személyére.

A megyében dolgozó aktív és nyugdíjas
kollégák nevében is nagy szeretettel
kívánunk hosszú, boldog éveket, köszönjük
az együttműködéseket, a közös progra-
mokat, a derűt, a biztatást...
Az eszmei táplálék után a kulináris
élvezetek tették teljessé az összhangot.
A délután pedig a kulturális szórakozásé
volt. Búsi Lajos a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a
megjelenteket. Ezen a rendezvényen már a
város polgárai is velünk ünnepeltek
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A túrkevei előadók műsorával nyitottuk a
délutánt. Farkas Rozika nóta- és
népdalénekes énekét, Fiikor Dávid és
Sipos Zsolt verseit tapsolhattuk meg.
Ezután Hűvösvölgyi Ildikó Kaleidoszkóp
című előadása hangzott el.
Köszönjük ezt a napot a túrkevei
kollégáknak, a segítőiknek, a közre-
működőknek, hogy élményekben gazdag,
szakmai tapasztalatokkal is felvértezve,
kellemes környezetben, baráti szeretetben
tölthettük ezt a könyves ünnepet.

Illés Julianna
VFMKMI, területi szolgálat

Jászberény város elismerése

Április 3-a Jászberényben a Város napja. A
történelmi jelentőségen túlmenően ez a nap
minden évben alkalom arra is, hogy az
oktatás és a kultúra területén dolgozók
munkáját elismerjék. Ekkor kerül sor a
díszpolgári cím, a Pro Urbe-díj és más
kitüntetések átadására. A Déryné
Művelődési Központ dísztermében
rendezett ünnepségen a díjazottak között
ott volt Szabó Jánosné, a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központ
igazgatója is, aki Közszolgálati Életműdíjat
vehetett át. A Kaptár ez évi első számában
már olvashattunk az igazgató asszony
előző kitüntetéséről, a Bibliotéka
Emlékéremről, amelyet január 22-én, a
Magyar Kultúra Napján adományozott
számára Hiller István miniszter. Az állami
kitüntetés után Jászberény városa is
elismerte azt a munkát, amelyről a Kaptár
előző számában részletesen is olvashattunk.
Szabó Jánosné Marika pályafutása során
mindig a közművelődés terén és érdekében
dolgozott. Először a Lehel Hűtőgépgyárban
népművelőként és könyvtárosként, majd a
Jászsági ÁFÉSZ Könyv- és Zenemű-
boltjának vezetőjeként, később pedig a
Lehel Vezér Gimnázium könyvtárosaként.

Munkáját nemcsak a könyvtár látogatói
ismerik, hanem a Hűtőgépgyár dolgozói, a
könyvesbolt vásárlói, a Gimnázium tanulói
is. Tíz éve, 1998 óta áll a Városi Könyvtár
élén, amely ez alatt az évtized alatt
nagymértékben változott és fejlődött. A
könyvtár dolgozói és vendégei egyaránt
tanúsíthatják, hogy a közszolgálatért kapott
díj hátterében valóban a város közösségét
szolgáló munka áll. A könyvtár külső
megújulása és a technikai fejlesztése mellett
a tartalomra is nagy gondot fordított az
igazgató asszony vezetésével a könyvtár.
Az alapvető könyvtári funkciók ellátása
mellett író-olvasó találkozók, kiállítások
stb. is helyet kaptak az intézményben. Szép
emlékeket idézhetnek fel a látogatók
mellett azok az írók, költők, festők és más
művészek is, akik a számtalan rendezvény
valamelyikén a könyvtár vendégei lehettek.
Ez a díj - az országos kitüntetés mellett -
azt is mutatja, hogy Jászberény városa is
elismerésre méltónak találta Szabó Jánosné
igazgatói munkáját, a kultúra, a
közgyűjtemény és az olvasóközönség
érdekében végzett kimagasló

tevékenységét.
Parti Csaba

Jászberény, könyvtáros

Gratulálunk Szabó Jánosné Taczman Mária
igazgatóasszonynak, a Közszolgálati
Életműdíj kitüntetettjének. Ezúton is
tudatjuk az olvasókkal, hogy igazgató
asszony pályázaton újabb öt évre megbízást
kapott a könyvtár vezetésére.
Sok szakmai sikert kívánunk neki és
munkatársainak is.
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Szakmai nap
2008. június 23-án

Már nagyon vártuk, sokáig szerveztük,
mindig vártunk még valamire, aztán
megrendeztük. Most örömmel adok hírt
róla.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
Szolnok Megyei Szervezete, valamint a
Megyei Könyvtár közös rendezvényére
került sor ezen a napon. A köszöntőt
Bertalanné Kovács Piroskától hallhattuk.
A bevezetőben Illés Juliannától (jómagam)
megtudhattuk: miért toporog az ember
mikor több helyről is érintett. Hiszen az
MKE Szolnok Megyei Szervezetének
elnökeként az egyik szervező voltam, a
Megyei Könyvtár módszertanosaként a
másik szervező - legalább nincs ok a másikat
hibáztatni bármiért.
A Megyei Könyvtár területi szolgálat
osztálya heteken keresztül titkolózva,
serényen csomagolt, pakolt, jegyzéket
gyártott a napi teendői mellett. ,
Készítettük a meghívót, beszerkesztettük a
szponzori emblémákat, segítettünk a
postára kerülésben és vártuk a kollégák,
fenntartók visszajelzéseit.
Azt éreztük, ennyi jót még soha nem
sikerült egy nap alatt átadni a kollégáknak,
a könyvtáraknak.
Az első előadónk a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének főtitkár asszonya volt: Nagy
Anikó. Az egyesület munkájáról, aktuális
programjáról adott rövid áttekintést, hiszen
az előadás ideje limitálva volt. Nagyszerű
kezdeményezések teszik szakmailag
nélkülözhetetlenné ezt a szervezetet. Ilyen
például - a Könyvfesztivált, vagy a
Civiliáda rendezvényeket most nem is
részletezve - az MKE - a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával - az egész országot és a
könyvtáros szakmát átfogó projektje, a
Versenyképes ország - versenyképes
könyvtárossal.

A projekt célja az volt, hogy elősegítse a
könyvtáros kompetenciák fejlesztését,
alkalmassá tegye a könyvtárosok
személyiségét a korszerű szolgáltatási
kihívások kezelésére, kiemelten az
információszolgáltatás területén. Az MKE a
könyvtáros szakma európai színvonalú
műveléséhez kíván segítséget nyújtani.
A program általános áttekintést adó nyitó
konferenciával indult, majd az ország hat
városában (időrendben: Kaposváron,
Békéscsabán, Győrben, Miskolcon,
Debrecenben és Gödöllőn) rendezte meg az
egyesület - szervezetei és a helyszínt
biztosító könyvtárak közreműködésével.
A záró konferenciát - a rendezvénysorozat
összegzéseként, méltó befejezéseként - a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete az
Országház Felsőházi termében tartotta
2008. május 28-án.

A programról szóló írásos összefoglalója az
előadónknak a www.mke.oszk.hu címen
részletesen is olvasható. A programsorozat
képei is megtekinthetőek ezen a címen.
Természetesen mindenkit invitált Nagy
Anikó az egyesület következő, nagy-
szabású szakmai rendezvényére, a 40.
Vándorgyűlésre, Szombathelyre.
Ezután a főtitkár asszony kiosztotta a
Macskafogó 2 DVD-t. „A sátán macskája" a
Vodafone támogatásával juthatott el
megyénk 23 könyvtárába.
Következő előadónk az MKE
Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke:
Budavári Klára. Hosszú hónapok munkája
volt abban a nagyszerű kezdeményezésben,
mely ezen a napon - bár még virtuálisan -
húsz kisközségi könyvtárba juttatott
számítógépet. A megyénkben is több
alkalommal mértünk fel igényeket, hogy
van-e számítógép a könyvtárakban,
elsősorban a gyermekek részére. Ez a
munka is meghozta gyümölcsét. A jogtiszta
szoftverek a Microsoft támogatásával
kerülnek a gépekre. '
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A következő előadók Papp Zsuzsa és
Mayer Diána voltak. Mindketten a Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
munkatársai. Előadásuk két részre
tagolódott. Első felében ismertették a Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
tevékenységét. Megtudhattuk, hogy mivel
kereshetjük meg a Kék Vonalat: „Bármivel,
nincs kis vagy nagy probléma, minden
hívást, problémát komolyan veszünk!".
24 órában mobil telefonról is elérhető,
országos, a gyerekek számára ingyenes,
anonim és gyermekközpontú.
Minden kedves kollégának ajánlom
figyelmébe weboldalukat, ahol minden
információ megtalálható:
www.kek-vonal.hu és e-mail címüket,
melyről mindig kapunk választ: emil@kek-
vonal.hu. Szóró-, reklámanyagaik jó helyre
kerülnek könyvtárainkba. Sok bajba jutott,
problémákkal küzdő gyermek lelki
támaszai lehetünk az alapítvány
segítségével.

A gyermekekért indították el a számítógépet
a gyermekkönyvtárakba országos akciójukat
is. Ebben az évben három megye települési
könyvtárait segítik ilyen téren. Borsod-
Abaúj Zemplén megyébe és Veszprém
megyébe 15-15 gép kerül kihelyezésre. Jász-
Nagykun-Szolnok megye 20 könyvtára kap
egy-egy gépet. A következő településekre
szeremé a megyei könyvtár kiszállítani a
számítógépeket: Cibakháza, Csépa,
Fegyvernek, Jászivány, Jászszentandrás,
Jásztelek, Kőtelek, Öcsöd, Örményes,
Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákóczi-
újfalu, Szelevény, Tiszabő, Tiszaderzs,
Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszakürt,
Tiszaszőlős, Tiszavárkony.
A gépek átadása szerződéskötéssel jár,
melyben a könyvtárak vállalják, hogy a
gyermekek részére tartják fenn a gépeket,
ingyenes lesz a használat és biztosít
internet elérést a könyvtár. Bízunk benne,
hogy a most együttműködésben dolgozó
szervezetek ezután is hasonló sikereket

érhetnek el a könyvtárat használó
gyermekek érdekében.
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
„Biztonsági övvel az infosztrádán" c. előadása
a biztonságos internetezés lehetőségeire a
veszélyek elkerülési módjaira hívja fel a
figyelmet. Köszönjük a segítséget!
A szakmai nap ezzel még nem ért véget.
Sajtótájékoztató vette kezdetét, készültek a
riportok a Szolnok TV jóvoltából.
Érdeklődött a rendezvény eseményeiről az
Aktív Rádió, hírt adott róla a megyei újság
is.
Eközben került sor a következő ajándék
csomagok átadására. A PonyClub saját
kiadványaival támogatta a könyvtárakat a
megyénkben. 8 féle lovas regényt kaptunk
ajándékba. Ezek a könyvek elsősorban a
tini korosztály számára szólnak, nem
csupán a lovak iránti szeretetüket táplálják,
hanem az olvasáshoz is kedvet csinálnak. A
több mint 600 ajándékkönyv a megye
települési könyvtárainak gyűjteményét
gyarapítja. A könyvek kizárólag a kiadó
jóvoltából kerülhetnek a könyvtárakba,
hiszen kereskedelmi forgalomban nem
vásárolhatóak. (www.ponyclub.hu)
Ezután Takáts Béla a megyei könyvtár
szakmai igazgatóhelyettese mutatta be a
megújult honlapot, melyet az Internet
Fiesta programsorozat keretében adtunk át
olvasóinknak. Bővebb szakmai leírás
helyett kérem, ítélje meg mindenki maga a
megtekintés után.... (www.vfmk.hu )
A területi szolgálat is helyet kapott ezen a
honlapon: könyvtárak(nak) link alatt. A
megyében működő könyvtárak felsorolása
nyitja az oldalt. Először a szolnoki
könyvtárak nevei, címei, elérhetőségei
olvashatóak. Majd ugyanezen adatokat a
városi könyvtárakról és a községeinkben
működő- könyvtárakról soroltuk fel.
Kitekintéssel folytatjuk a tájékoztatást. A 19
megyei könyvtár elérhetőségét adjuk közre.
Majd az általunk fontos helyeknek ítélt
linkek kerültek a honlapra.
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Természetesen a lista bővíthető és javítható!
A jobb oldalon megjelenő menüsor
következő linkje a hírek könyvtárosoknak.
Itt adunk tájékoztatást a munkánkról,
felhívásokat, pályázatokat, meghívókat, stb.
kínálunk. Az archívumunkban az eddig
felkerült, de már nem aktuális anyagot
tartjuk.
Levelezőlistánk a következő pont a
menüsorban. Ezzel a szolgáltatással is a
könyvtáros kollégák munkáját kívánjuk
segíteni. A listára minden kolléga -
véleményünk szerint nagyon egyszerűen -
feliratkozhat, aki szeretne tájékoztatást
kapni a munkánkról, időszerű akciókról,
együttműködésekről, stb. Jelenleg 50
feliratkozott tag van a listán. 25 községi
könyvtárból 26, 11 városi könyvtárból 16 és
a megyei könyvtárból 8 munkatárs kapja a
leveleinket. Várjuk az érdeklődő
könyvtárosok jelentkezését!
A szakmai napot folytattuk, mégpedig az
„Országos Tini Könyvtári Napok" program-
ismertetőjével. 2007-ben nagysikerű össze-
fogásunk volt a Nagyolvas/zow;. Akik részt
vettek benne várják a folytatást, akik akkor
valamiért kimaradtak, azok bánják és most
szeretnének a programsorozat részesei
lenni. A meghívóból is kiderült, de
beismerem, a területi szolgálat webes
bemutatóját és az összefogás program-
sorozat bemutatását is szintén jómagam
adtam elő. (a szerk.) Megbeszéltük egy ppt-
s összefoglaló segítségével az
alapgondolatokat. Tervezzük a Tini
Irodalmi Próbát felsőtagozatos és a
középiskolás tanulóknak a települési
könyvtárakban, a megyei döntőt pedig a
Megyei Könyvtárban. Nagyon sok jó ötlet
röppent fel, s a levelezőlista lehetőségével
elindult az együttműködés. Az NKA
támogatása - valamint az IKSZ és a
Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár
közreműködése - segítségével máris
elkezdődött a tinik könyvtárba csábítása.

A szakmai nap még mindig nem ért véget,
bár rövid ebédszünetre megszakítottuk.
A folytatásban a könyvtárosokat igen
komolyan foglalkoztató - TIOP 1.2.3. -
pályázati lehetőségről tartott előadást:
Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes. Bár
még néhány nappal a végleges pályázati
kiírás előtt voltunk, tudtuk, hogy a munkát
időben kell elkezdenünk. A témával
kapcsolatos kérdések, válaszok, lehetőség-
latolgatások, igazi munkamegbeszéléssé
alakították ezt a programot. Azóta a területi
szolgálat levelezőlistáján már olvastuk a
hirdetést: Konzorcium tag keresi konzorcium-
vezetőjét.
Hosszúra nyúlt szakmai napot hagytunk
magunk mögött, mint ahogy ez a
beszámoló sem rövid. Pedig sok mindenről
nem is írtam: a Kaptár c. Jász-Nagykun-
Szolnok megyei könyvtárak híradója is
felkerült a honlapra, keresési funkcióval
segítve az érdeklődőket; a terveink: az
MKE Szolnoki Szervezetének webes
elérhetősége is lesz, csak még egy kis időt
kérünk... ..
Több mint 600 ajándékkönyv, 23 DVD, 20
számítógép, 50 Európai Uniós
tájékoztatócsomag, több tucat vélemény,
ötlet, javaslat, információt nyújtó
előadások, derű, finom szendvics - ez a
mérleg.
Köszönöm a részt vevőknek, hogy
jelenlétükkel kifejezték érdeklődésüket.
Köszönöm a megyei könyvtáros
kollégáimnak a segítséget, amivel
kellemessé tették a rendezvényünket.
Köszönöm a közvetlen kollégáimnak a
szakmai tudásukon, munkájukon túl a
lelkesedésüket, proaktív hozzáállásukat,
amely minőségi munkát tesz lehetővé az
osztályunkon.
Minden könyvtáros kollégának kellemes
nyári pihenést kívánok.

Illés Julianna
VFMKMI, területi szolgálat
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FELHÍVÁS

KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS KÉPZÉS A MEGYEI

KÖNYVTÁRBAN

Az 2008/2009-es tanévre a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet
könyvtáros asszisztens képzést indít.
Nyilvántartási szám: 16-0170-04.
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 2008. szeptember végén indul
és 2009 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.
Nem könyvtárban dolgozó, szakmai
gyakorlattal nem rendelkező tanfolyami
hallgatóknak 1 hónapos (120 óra) könyvtári
gyakorlaton kell részt venniük, amelyet a
megyei könyvtárban és a megye városi
könyvtáraiban tölthetnek le. Gyakorlati
vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a
szakmai gyakorlatot teljesítette, és azt a
gyakorlóhely vezetője írásban értékelte és
igazolta.

A tanfolyam díja 50.000,- Ft/félév +
vizsgadíj. (~ 115.000,- Ft) 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 2008. szeptember
12-ig, az alábbi címen lehet:
levélben: Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár és Művelődési Intézet területi
szolgálat, 5001 Szolnok Pf.: 139.;
faxon: 56/510-114;
e-mailben: terulet@vfmk.hu
személyesen a területi szolgálat munka-
társainál munkaidőben 8-16 óra között
telefonon: 56/510-110; 56/510-121.
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.

Illés Julianna
tanfolyamvezető

Tisztelt Olvasóink, Kollégáink!

Intézményünk 2008. július 5. és augusztus
30. között szombatonként zárva tart!

Idén, nyári zárva tartásunkra
július 29. - augusztus 22. között kerül sor.

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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