
Minden kedves olvasónknak, békés karácsonyi ünnepeket, sikeres új évet
kívánunk!

KAPTÁR
XVII. évf. 3. (108.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2008.

A szakfelügyelet külső szemmel

Kedves Kolleginák, Kollégák!

Mondanivalóm címében benne rejlik, hogy egy kakukktojás érkezett Önök közé
személyemben, hiszen az én garázdálkodási területem nem Szolnok, hanem
Heves megye.
Kétségtelen, hogy minden megye kulturális - ezen belül könyvtári - sajátossága
más és más. Talán ezzel a mássággal igazolható a kakukkos statusqóm.
Ugyanakkor egyértelmű, a hazai könyvtárügyünk azonos rugóra jár
eredményeivel és problémáival együtt.
Záhonytól Hegyeshalomig létrejöttek a viszonylag igényes gyűjtemények,
többnyire kialakultak a tisztes könyvtári hajlékok, a hagyományos mellett jelen
van az elektronikus információ mindenféle hordozója, és fogy az olvasó, főleg a
gyerekek.
A fenntartónak évről évre növekvő gondot okoz a kis, a közepes, a nagy
könyvtárak fenntartása. Ezért:

£S intézménytípusokat von össze, akkor is, ha azok egymástól eltérőek;
JiS csökkenti a költségvetést, ami sokszor drasztikus létszámleépítést, a

gyűjtemény gyarapodásának látványos visszafogását jelenti;
& anyagi erők hiányában beszűkülnek az intézményi mozgásterek és

csökken az intézményi hatókör.
Csak remélhetjük, hogy szinte állandósuló intézményi gondjaink, a nem
előnyére megváltozott társadalmi mérvű műveltségszint, igények, a változó
olvasási szokások, a könyvtárhasználati gyakorlat egy olyan táguló világot
teremt, amelyben szakmánk - a világgal együtt változva - a jövőben is képes
munkával igazolni létezését, és semmi mással nem pótolható szükségességét.
E hosszúra nyúlt bevezetőt engedjék meg, hogy még egy gondolattal tovább
nyújtsam.
A hivatalos EU-s értékvilág egy új típusú kultúrát reprezentál, amit legjobban az
elmúlt évtizedekben Amerikában, Nyugat-Európában megerősödő
területfejlesztési és Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) szimbolizál a maga
szaknyelvével, módszertanával.
Ezt a formációt menedzser-kultúrának nevezzük - írja Dr. Németh János
„munkaanyag a kulturális ciklus stratégiai tervezéséhez" című dolgozatában.
A menedzser kultúra vezéreszméje: a fejlesztés, lelke: a haszon.
Mindez szemben áll a hagyományos Kulturális Tudományos életet, Művelődési
tevékenységet meghatározó úgynevezett KTM mentalitással, amelyen
mindannyian szocializálódtunk. Ezt a történelmi örökség okán értelmiségi
kultúrának nevezzük, amelynek vezéreszméje az alkotás, lelke az öncél.
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Mindezen művelődéspolitikai ismérveket tudva,
vagy nem tudva keresi fel a szakfelügyelő egy-egy
település könyvárát, vagy a művelődési házat.
Nekem volt részem mindkettőből.
Arra még véletlenül sincs példa, hogy esetleg
egyszerre mindkét intézményt összehangoltan
látogatná a szakfelügyelet. Pedig, ha jól
belegondolunk, a lokalitás, a helyben élés azt jelenti,
hogy ugyanaz a középiskolás kölcsönzi ki a
könyvtárból a kötelező irodalmat, (ha
megfilmesítették, a DVD-t, vagy a videokazettát),
aki rendszeresen látogatja a művelődési ház
tánccsoportját vagy szakkörét.
Vagy ugyanaz az a nyugdíjas, aki a klub tagja a
művelődési házban, látogató a könyvtárban:
kötelező irodalmat kölcsönöz, mert az unokája
helyett ő fogja elolvasni és házi dolgozatát megírni.
Tisztelet a kivételnek.
A különbözőség ott kezdődik, hogy a Köz-
művelődési Főosztály a település önkormányzatá-
nak közművelődési feladat ellátását vizsgáltatja,
amelybe természetesen beletartozik az intézmény, a
művelődési otthon, annak jó vagy rossz munkája és
az összes civil szervezet, a törvények, rendeletek
betartása és betartatása.
Míg a Könyvtári vagy Közgyűjteményi Főosztály
csak az intézményre kíváncsi. Függetlenül attól,
hogy minden település önkormányzata köteles
megalkotni a helyi közművelődési törvényét, és az a
könyvtárhoz, közművelődéshez nem feltétlenül értő
testületi tag elvileg egységben látja saját
településének kulturális életét. Mert ő tudja, hogy
XY Pistikének gyermekkönyvekre éppen úgy
szüksége van a könyvtárban, mint a bábszakkörre a
művelődési házban.
A tárcán belül csak néhány méter választja el
egymástól a két főosztályt, a településen belül -
főleg a kisebb községekben - sokszor egy épületben
található mindkét szolgáltatása a közjónak.
Mint könyvtári szakértő eddig több alkalommal
jártam Heves megyei könyvtárakban, egyszer volt
szerencsém Szolnok megyében, Jászfényszaruban
Gaál Sándorral együtt dolgozni, és egyszer
meghívtak a Dunántúlra, egy nagyobb városba, ahol
a könyvtári létszám csökkentésére vártak tőlem
javaslatot.
Közművelődési szakfelügyeleti munkát egy borsodi
kis faluban, és Heves megye két községében
végeztem. Sokszínűek voltak a települések, így
természetesen a tapasztalatok is.
A leginkább sokkoló élményt számomra a könyvtári
szakfelügyeletben egy Hatvan közelében lévő fiatal
város jelentette. A település neve mindig jól csengett
szakmai körökben. Látogatásunk idején egy fiatal,
szakképzett kollegina vitte tovább azt a munkát,

amelyet az elődje megalapozott.
Az újdonsült város igényes, szép hajlékot teremtett
a gyűjtemény és a látogatók által már kinőtt régi
könyvtár helyett. A könyvtári munka mennyisége és
színvonala dicséretes volt. Bényei Miklós kollégával
felkerestük a polgármestert is, akinek elmondtuk,
mennyire elégedettek vagyunk a látottakkal.
Megfogalmaztuk, hogy az új intézményben a benne
végzett sokszínű munka minőségének megtartása
érdekében feltétlenül szükség volna a jelenlegi 2
könyvtáros mellé legalább + 1 főre, hiszen a
dicséretes könyvtári munka mellett rendszeresen
működő csoportok, havi 3-4 közérdeklődésre
számot tartó előadás, kiállítások gazdagítják az
összképet.
Az ígéret elhangzása és az írásban megküldött
szakfelügyeleti jegyzőkönyv után hat hónappal a
könyvtárt összevonták a művelődési házzal,
főigazgatónak kinevezték a művelődési ház
szakképzetlen vezetőjét, aki teljes szabad kezet
kapott a korábbi két intézmény költségvetési
kereteinek átcsoportosítására, természetesen a
könyvtár rovására. Nemhogy megkapta volna a
könyvtár a szükséges +1 létszámot, a könyvtári
munkatársat is átrendelték a művelődési házba
szakalkalmazottnak. Csoda-e, ha a könyvtárvezető
kollegina a Művelődési Közlöny álláshirdetéseit
böngészi?
Egy 750 lelkes, Hatvanhoz közeli településen a
hajdan életteltelt könyvtár, most üres
klubkönyvtárában zsúfolt körülmények között
működött a könyvtár. Az olvasók száma alig 15 %,
heti 3x3 óra nyitva tartás. A pályázaton nyert
internetes szolgáltatás ugyan a könyvtárban van, de
nem a nyitvatartási időben, mivel a gépek
felügyeletét egy közmunkát ellátó fiatalemberre
bízták, aki nem értett a könyvtárhoz. A könyvtáros
nem értett a számítógépekhez. Mindezt
természetesen a szakfelügyeleti jegyzőkönyv
kifogásolta. A megoldás tragikomikus, ilyet csak az
élet tud produkálni.
A településen a múlt évben megszűnt az iskolai
oktatás, a polgármester az iskolai épületet
átminősítette faluháznak, beleköltöztette a
könyvtárt, és a feleségét, akinek megszűnt az iskolai
munkahelye, kinevezte a faluház vezetőjének. Nem
érdek nélküli a megoldás, bár a könyvtárügy
számára hízelgő. Gondoljuk tovább, ha a többi kis
településen is hasonló döntés születne: polgármester
feleségek tömege iratkozhatna be az alapfokú
könyvtáros tanfolyamokra.
Bár szorosan nem tartozik ide, de mégis úgy
gondolom, nem haszontalan néhány mondat erejéig
felemlíteni a közművelődés terén szerzett
tapasztalatokat.
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Számomra az e téren felmutatható állatorvosi beteg
ló egy olyan Heves megyei község képében jelent
meg, ahol minden volt, de semmi nem úgy
működött, ahogy elvárható. A település művelődési
otthonát a két világháború között az ott működő
gyár építette, olyan nagy körültekintéssel, hogy
templom híján a nagyterem egy apszisban
végződött, helyt adva a vasárnapi miséknek is. 2006-
ban a Polgármesteri Hivatal az általa szépen
felújított intézményt szerződésileg átadta egy
vállalkozónak, így az épület működtetése nem kerül
pénzbe a hivatalnak. A vállalkozó
ellenszolgáltatásként térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja az épületet nőnapra, falunapra, farsangi
vigasságokra. A nem működő könyvtár
gyűjteményét áthordták az időközben bezárt
általános iskola épületébe, és ott tárolják a
közmunkások ásóival, kapáival együtt. A nagy
múltú, téli sportokra létrejött sportegyesületek,
egyéb civil szervezetek megszűntek. A működtető
megtűri a Művelődési Házban az idősek klubját,
ami az épület emeleti részében kapott helyet úgy,
hogy az eszpresszó (és kocsma) működését ne
zavarja.
A tartalmi munka egy kerekes székhez kötött igen
értelmes fiatalember önzetlen és térítés nélküli
lelkesedésében merül ki. Ő alkalmanként irodalmi
összeállításokat szerkeszt, és néhány középiskolába
járó diákkal bemutatják a jeles napok alkalmával. A
kultúrának kijáró szerény normatív támogatás
összege fedezi a falunapi „zizi, bambi, körhinta" és
falu népe ebédeltetési költségeit. A faluról megjelent
idegenforgalmi kiadványokat büszkén mutatták és
adták a községházán, valamint egy tiszteletreméltó
öreg hölgy verseskötetét, amelynek megjelenését
szintén a község finanszírozta. Képzelhetik, hogy a
jegyzőkönyv kipostázása után mennyire persona
non grata lettem a faluban.
Persze, találkoztam ennek az ellentétével is egy
borsodi kis településen. A közművelődési
szakfelügyelet nem egy megyéhez, hanem egy
régióhoz kötődik. Ebben az esetben Heves-Borsod és
Nógrád megye együttese alkotja a régiót egy vezető
szakfelügyelő irányításával.
A borsodi falu öt tisztviselővel dolgozó
polgármesteri hivatalában azt volt szerencsém
megtapasztalni, mit tehet egy értelmes, felkészült
lokálpatrióta polgármester saját településéért. Az én
emberem azt tette, hogy egyszemélyes
intézményként menedzselte - ösztönösen
képviselve a PCM kultúrát- a Faluház felépítését,
amely ottlétemkor, februárban az augusztusi

avatáshoz képest már igen előrehaladott állapotban
volt.
A hivatalban felhalmozott - részben becsomagolt
állapotban lévő TV-ről, számítógépekről,
képmagnóról elmondta, hogy a közkincs és egyéb
pályázati esélyeket meglovagolva összenyerték az
akkor még csak leendő intézmény teljes felszerelését
és bútorzatát. A székeket a hivatal padlásán, a
könyvtári polcokat a kiválóan működő - nem
bezárt, csak körzetesített és a kistérségi társulásban
megalapozott jövőjű - iskolában tárolták.
Élmény volt ennek a polgármesternek a
társaságában a tényfeltárást elvégezni. Mint a jó
gazda szaladgált az akkor még vakolatlan falak
között a tervrajzokkal a kezében, és mutatta, hol lesz
a könyvtár, hová helyezik el a számítógépeket, a
klub és a könyvtári övezetet hogyan lehet majd
egybenyitni egy harmonikafal beépítésével. Történt
mindez a múlt esztendőben. Szeptember hónapban
arra utazván afféle mezei látogatóként betértem az
intézménybe, amelyben élet volt. A könyvek a
helyükre pakolva a könyvtári övezetben. Az
intézmény fiatal szakképzett vezetője éppen a
számítógépek között magyarázott a gyerekeknek
egy szombati nap délutánján.
Kötődik még ide egy másik személyes élményem is.
Mindezt akkoriban elmeséltem egy arról a vidékről
származó ismerősömnek. Ő, amikor megtudta
tőlem, hogy a településen a mai napig milyen élő
kultusza van az ott született és nevelkedett Szemere
Bertalannak, úgy döntött, hogy a családja
tulajdonában lévő női ruhát, mely Szemere feleségéé
volt, az intézménynek adományozza. Szeptemberi
ottlétemkor ott állt a nagyterem színpadi dobogója
mellett egy XIX. századi női viseletbe felöltöztetett
próbababa. Kérdésemre az igazgató elmondta, hogy
egy hölgy hozta, néhány szóval átadta, azóta sem
tudják, ki volt az illető.
A közművelődési szakfelügyeletről, mint
szervezetről el kell mondanom, hogy nagy
aktivitással tartják kézben és mozgatják önmagukat.
Évi regionális tanácskozásokat szerveznek, és
minden esztendőben országos konferenciát
rendeznek a szakminisztérium irányításával.
A konferenciákon való részvétel a további
szakfelügyeleti munka feltétele. Természetesen, a
résztvevő szakfelügyelők költségeit mindenkinek a
munkahelye fedezi.
Tessék elképzelni, mit jelent anyagilag pl.
Szombathelyről Füzesgyarmatra elutazni és
wellness szolgáltatásokat is nyújtó sokcsillagos
hotelban 2 és fél napot konferenciázni.
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Fel kell, hogy említsem az általam túlzottan
bürokratikusnak tartott munkamódszert. Több szó
esik a számítógépen megírt jegyzőkönyvek formai
követelményeiről, a bekezdésekről, sorkizárásról,
táblázatokban lévő adatok elhelyezéséről, mint a
vizsgált munkáról.
20-25 oldalas, tanulmánynak is beillő végterméket
ad le a szakfelügyelő az értékelésen kívül kitöltött
kérdőívek tömegével és külön CD melléklettel, mely
a saját digitális fotóit tartalmazza. A jelentéshez
készítendő tartalomjegyzéknek 29 témaköre van,
beleértve a részösszefoglalásokat és a javaslatokat is.
Nem mintha a könyvtári szakfelügyelet előre
megfogalmazott kérdései a könyvtári munka
lényegét tárnák fel. A minőségbiztosítási rovatok
jócskán elidőznek a küllemen, a gépek, a mosdók
tisztaságán, a feliratokon. Nem érdekli a kérdések
összeállítóját az állomány összetétele, az olvasók
társadalmi rétegződése, a kölcsönzött művek
megoszlása, sem a gyűjtemény gyarapítása, és
sorolhatnám tovább a minőségi munka rész
összetevőit. Természetesen, a szakfelügyelő kitérhet
ezekre a kérdésekre is, de akár el is feledheti. A
Németh László-i értelemben vett minőség
forradalma a Bibó István-i címbe torkollik: Valahol
utat tévesztettünk.
Úgy gondolom, nem ártana a magyar kultúra
ügyének, ha a kétféle szakfelügyelet közelítene
egymáshoz, annál is inkább, mivel a könyvtárak
munkájában a hagyományos értelembe vett szalmái
követelmények mellett egyre több a közművelődési
tartalom.
Ma már gyakorlattá vált, hogy a könyvtár a színtere
a különféle köröknek, egyesületeknek, kamara
kiállításoknak, koncerteknek, hogy az irodalmi
estekről, vers- és prózamondó alkalmakról,
olvasótáborokról ne is beszéljünk.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a könyvtárak
sok olyan munkaelemet felsorakoztatnak, amelyre
van egy másik, egy külön intézményhálózat az
országban.
Ez azért nem baj, mert ha a sokszínűség szervesen
fejlődik ki a látogatók igényeiből, a könyvtáros
odaadó magatartásából, akkor ez a hagyományos
könyvtári tevékenységen túlmutató pluszmunka
gazdagítja a település kulturális életét, erősíti a
látogatók könyvtári kötődését, az intézményi
prosperitást. Akkor van baj, ha a másik terület
szakmai féltékenységgel tekint erre a könyvtár által
önként vállalt többletmunkára, amelyet ma már akár
elvárásként is támaszthatunk könyvtárainkkal
szemben.
Az intézményi összevonások is abban a fenntartói
felismerésben gyökereznek, hogy a könyvtár
alapfunkciója mellett képes e többletfeladat

ellátására is.
A gond csak ott van, hogy ezt a teóriát nem lehet
fűnyíró elvként alkalmazni, nem lehet intézményi
személyi feltételek hiányában is mindenáron
mindenütt integrálni, és főleg úgy nem lehet, hogy
már a döntés meghozatalakor előre látható, a
könyvtár lesz a vesztese a nagy összeboronálásnak.
A döntést hozók mindig szívesebben mozdulnak a
kisebb ellenállás irányába a látszólagos sikerek és
elismerések és a gazdasági túlélés érdekében. Ezt
azért mondom, mert a polgármesteri hivatalok
többségében kisebb gondot okoz, ha néhány
kézikönyv vagy kötelező olvasmány nem kerül be a
település könyvtárának gyűjteményébe, mint ha
nem tudja meghívni falunapra Győzikét az össznépi
bogrács mellé.
Ezért volt számomra pl. igen megnyugtató - és
ebben az esetben hadd nevesítsem a települést - a
jászfényszarui szakfelügyeleti látogatás Gaál
Sándorral, mert a polgármester asszony figyelembe
véve a tanácsunkat és érveinket, elállt az intézményi
összevonás gondolatától. Remélem, ki is tartott
döntése mellett. Szem előtt tartotta azt a tényt, hogy
létszámot nem lehet vele spórolni (legfeljebb egy
igazgatói pótlékot), és lemerevedne mindkét
intézmény önmozgása. Az értelmes, egymásra épülő
munkának, a rendezvények összehangolásának így
is adottak a jövőbeli esélyei, amelyet mindkét félnek
kötelességszerűen tiszteletben kell tartania. Ez csak
két értelmes intézményvezetőn múlik.
Kedves Kolleginák! Kollégák!
Mondanivalóm végéhez közeledve még szólni
szeretnék arról a vizionált jövőképről, ami - úgy
gondolom - mindannyiunk számára eléggé
egyértelműen körvonalazódik.
Egyre inkább globalizálódó világunkban egymást
érik a társadalomban lezajlódó, változásokat hozó
folyamatok. Ezek a könyvtárhasználatban máris
érzékeltetik a hatásukat, tehát az egész
intézményhálózatnak lépést kell tartania ezekkel a
folyamatokkal.
Sem az elefántcsonttoronyban trónoló magasztos
kultúrakép, sem a pártok pillanatnyi politikai
érdekeit kiszolgáló intézményi önriszálás nem lehet
hosszú távon eredményes. Nem szabad
belemennünk abba a zsákutcába sem, amit az egyre
harsányabbá váló tömegkultúra sugalmaz. Az
értéktelen, a silány kellő médiatámogatással (ami
jelen van) mindig is nagy hatással volt egy bizonyos
fogyasztói rétegre.
Úgy gondolom, egy olyan megnyugtató intézmény-
képet kell továbbra is kialakítanunk magunkról,
amely sugallja használóinknak, hogy ez az az
intézmény, amely kiegészíti a hiányos tudást, a
könyvtár az a hely a jövőben is, ahol mindenki
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megkaphatja a saját érvényesüléséhez fontos
ismeretet, információt. Nyomtatott és elektronikus
formában, könyveket, folyóiratokat lapozva, vagy
éppen a képernyőn válogatva megtalálja a
vizsgájához, munkahelyi előmeneteléhez szükséges
információt, műveltség, vagy tudásbeli javakat.
Napjainkban divatos kifejezéssé vált a
tudásközpont. A jelenleg irányt mutató
művelődéspolitika kedvenc kifejezése, amellyel
nekem nincs is semmi bajom addig, amíg nem
könyvtár nélkül képzelik a megvalósítását.
Egy intézmény nem attól válik tudásközponttá,
hogy a képzésre, átképzésre szoruló felnőtt
hallgatóság beül egy előadó terembe, és valaki
felkészülten a digitális tábla alatt majd megmondja,
hogyan kell vállalkozni, kereskedni és adózni az
EU-s kompatibilitás szellemében.
Könyvtáraink nagy többsége kész tudásközpont. Az
olvasószolgálati tér sok helyen előadótermet
pótolhat digitális tábla nélkül is, de az internet, a
világháló, a könyvek, a folyóiratok is ott vannak. És
azért vannak ott, hogy a közösségben, vagy az
egyénileg megszerezhető tudást szolgálják. Egyszer
már átéltük, hogy meglévő könyvtáraink mellett
teleházakat építettünk. Nem az a baj, ha átvesszük a
divatot - mint a skandinávoktól a teleházat - az a
baj, ha rosszul alkalmazzuk. Hiszen a

könyvtárakban is végbement az a telematikai
fejlesztés, amire a teleházat kitalálták 10 esztendővel
ezelőtt.
A szakfelügyeletnek külső és belső szemmel
egyaránt vizsgálnia kell azt, mennyire teljesíti
törvényben, rendeletekben előírt kötelezettségét a
fenntartó, mennyire jó gazdája az általa működtetett
intézménynek. Ugyanakkor a könyvtáros, vagy
informatikus, vagy éppen a tudásmenedzser
(nevezzük, ahogy akarjuk) a saját személyes és az
intézmény szabta korlátai között hogyan sáfárkodik
a reá bízott szellemi és tárgyi javakkal.
A közkönyvtár egy település közösségének a
közvagyona. Tudatosítani kell látogatóink körében,
hogy a tulajdonos jogaival és felelősségével
mozoghatnak a polcok és gépek között. A
szakfelügyelet akkor teszi helyesen a dolgát, ha
segíti mindazok munkáját, akik közvetlenül és
közvetve felelősek e mozgástér átvitt értelemben
vett akadálymentesítésében.

Kocsis István
Hatvan, nyugalmazott igazgató

Az előadás elhangzott 2008. november 17-én.

Ugyanezen a könyvtárszakmai napon - Városi szakfelügyelet,
utóvizsgálatok című, ülés Julianna megyei könyvtári vezető
szakfelügyelőtől - összegző előadás is elhangzott Jász-Nagykun-
Szolnok megyéről. Az előadás diái megtekinthetőek a következő
címen; http://www.vfmk.hu/030220081118

Iskolai könyvtári honlapkészítés

2008 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi
Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok
Egyesülete és a debreceni Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és AMI közös pályázatot hirdetett
iskolai könyvtárak és felhasználóik, valamint a
könyvtárostanárok számára.

Részlet a felhívásból:
A pályázat célja:
Az iskolai könyvtárak honlapfejlesztésének
elősegítése a tanulók és a pedagógusok közös
munkájában.
A munkacsoportok ajánlott felépítése:

• 1 könyvtárostanár (minimum)
• 1 nem könyvtáros szaktanár (minimum)
• 3 tanuló

A honlapokkal kapcsolatos elvárások, bírálati
szempontok
• Indulni lehet teljesen új iskolai könyvtári
honlapokkal is, de korábbi honlapok megadott
szempontok szerint továbbfejlesztett változataival
is.
• Szerepeljenek rajta a könyvtárral kapcsolatos
legfontosabb információk (elérhetőség, gyűjtemény,
szolgáltatások, az iskolai könyvtár működési
szabályozói, dokumentumai, stb.)
• Tartalmazzon segítséget a könyvtár
használatához, az információkereséshez.
• Közvetítse az iskolai könyvtár hagyományos és
nem hagyományos szolgáltatásait és legyen
szolgáltatáscentrikus!
• Szólítson meg több felhasználói réteget! (Ezért
szorgalmazzuk a pedagógus kollégák és a diákok
bevonását a szerkesztésbe, a szakmai
együttműködések kialakítását, fejlesztését, a
felhasználóink igényei szerint történő fejlesztéseket.)
• Szerepeljenek rajta az Iskolai Könyvtárak
Nemzetközi Hónapjának információi és az adott
intézmény ehhez kötődő programjai. Előny az idei
szlogen megjelenítése - Műveltség és tanulás iskolád
könyvtárában (Literacy and Learning at Your School
Library)
• A honlap könnyen elérhető legyen az iskola
honlapjáról! Az iskolai könyvtár honlapjáról is
könnyen elérhető legyen az iskola!
• Népszerűsítse az iskolai könyvtár használatát
• Népszerűsítse az olvasást
• Ne csak szöveges tartalmak legyenek benne
• Legyen helye a használói alkotásoknak,
véleményeknek (interaktivitás előny)
Az elbírálás során elsődlegesek a tartalmi
szempontok, és nem a magas szintű, profi
informatikai-technológiai kivitelezés.
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• További előnyös tulajdonságok: informativitás,
könnyű használat, figyelemfelhívás, érdeklődés
felkeltése
• Legyen impresszuma
Kollégámmal, Koscsák Róberttel elhatároztuk,
indulunk a pályázaton. Szerencsére gyorsan
találtunk 3 diákot, akik szívesen csatlakoztak
hozzánk.
A Városi Iskolai és Gyermekkönyvtár eddig az
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakképző Iskola honlapján egy
menüponton keresztül volt elérhető. 2008
áprilisában elindítottuk könyvtárunk blogját a
könyvek, a könyvtár és az olvasás népszerűsítése
érdekében. Titkon persze azt reméljük, egyre több
diák szerkeszti majd ezt a blogot, és egyre kevésbé
mi, a létrehozói. Évek óta kisebb-nagyobb sikerrel
csatlakoztunk az Iskolai Könyvtári Világnaphoz. A
mostani felhívás nagyon elnyerte tetszésünket, és
egybe esett tervezett célunkkal, hogy a könyvtárnak
végre önálló honlapja legyen. A kezdeti lépéseket
megtettük egy dinamikus weboldal működéséhez.
Koscsák Róbert informatikatanárral és a gyerekekkel
már két éve részt veszünk a ThinkQuest nemzetközi
honlapkészítő versenyen. Eddigi legjobb
helyezésünk országos 11. hely és nemzetközi 87.
hely. A gyerekek mindig cserélődtek, hiszen eddig
mindig végzős diákokkal neveztünk, és ők szinte az
eredményhirdetéssel egy időben elballagtak
iskolánkból.

A könyvtár honlapját most hetedikesekkel
szerkesztjük. Csapatunk tagjai szeptembertől heti 1
órában honlapkészítő szakkörre járnak, ahol jelenleg
a flash alapjaival ismerkednek: Bohoni Beáta 7.a,
Koczka Bence 7.b, Varga Dorottya 7.a osztályos
tanulók. Felnőtt tagjai: Berze Lászlóné könyvtáros,
oktatási informatikus, Koscsák Róbert informatika-
tanár.
A könyvek és az olvasás szeretetét kicsi korban kell
elkezdeni. A honlap kezdő oldalaival az alsó
tagozatos gyerekek érdeklődését is igyekeztünk
felkelteni. Szerkezetileg egyszerűségre és gyors
elérésre helyeztük a hangsúlyt. A könyvtár
működésére vonatkozó dokumentumokat könnyen
elérhetővé tettük. Tartalmilag igyekszünk webes és
könyvtári eszközökkel a tanuláshoz, a szabadidő
hasznos eltöltéséhez segítséget nyújtani. Gyűjtjük és
közkinccsé tesszük mindazokat a linkeket is,
amelyek a pedagógusok és diákok érdeklődését
felkeltik, előre viszik az oktatást, tanulást.
Fontosnak tartjuk, hogy tudósítsunk saját
programjainkról is. Nagyon szeretnénk elérni, hogy
egyre több gyermekalkotás gazdagítsa honlapunkat,
ennek külön menüt biztosítottunk. Az SDT
elérhetőségét lógójával kiemeltük. Ez sem véletlen,

mivel fontosnak tartjuk szerepét. A Szirén
keresőprogram kialakítása folyamatban van. A
feltöltés, feldolgozás még tart.
A honlapon sokszor lesz majd változás, hiszen a
gyakorlat teszi a mestert mesterré, és tudjuk, van
még mit tanulnunk.
A kezdés azonban jól sikerült, hiszen 2. helyezést
értük el a versenyen, úgy hogy a mi diákjaink voltak
a legfiatalabbak, és a mi településünk a legkisebb.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2008. november
27-én volt Budapesten (OFI - OPKM), melyen az
egész csapat részt vett.
Az elkészült „versenyhonlap" elérhető,
megtekinthető a következő címen:

http://konyvtar.jaszfenyszarusuli.hu

Berze Lászlóné
Jászfényszaru, könyvtáros

"Nekünk bejössz, ha a könyvtárba
bejössz!"

Az Országos Tini Könyvtári Napokon a martfűi
tiniket is tárt ajtókkal vártuk. Megismerkedhettek a
középkori várakkal Dr. Csorba Csaba történész
kalauzolásával.
Az alsótagozatos diákokat Mátyás királyról szóló
mondákkal, mesékkel vártuk. A legfiatalabb olvasók
a Baba-mama klub babái voltak, de a felnőttek is
képviseltették magukat a programokon, reneszánsz
vetélkedő volt a SINOSZ helyi szervezetének
rendezvényén.
Október 12-én, a KÖNYVES VASÁRNAPON a
könyvtárunk nyitva volt és várta az érdeklődőket.
Ezen a napon ingyenes volt a beiratkozás. A tini-
lányok körében nagy sikere volt Kremné Bolváry
Boglárka kozmetikus és Oláh Krisztina
műkörömépítő bemutatójának.
Kedves vendéget köszönthettünk Gonda Kata
személyében, aki beszélt a Barátok közt TV-sorozat
készítésének rejtelmeiről, arról, hogyan tudja
navigálni életét a sorozatbeli Noémi megformálása
és a mindennapok kötelezettségei között, és a
főiskolai tanulmányairól.

Akik emlékeznek még a kislányra, aki megrendítően
tudott balladát előadni, s úgy tudott mesét mondani,
mint kevesen, az megnyugodva látta, hogy itt ma
egy kedves, szép, de határozott, céltudatos nő
mesélt magáról, aki nem szédült meg a sorozat
nyújtotta nagy lehetőségtől, tisztában van vele, hogy
Noémi csak egy szerep, s neki még nagyon sok
lehetősége lesz a bizonyításra.
Mi pedig figyelemmel kísérjük sorsát és mindig
szeretettel várjuk vissza, hogy meséljen.
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Immár második éve avattunk
KÖNYVLOVAGOKAT, ők azok, akik a könyvtár
életéhez hozzátartoznak, ha kell segítenek, szeretik a
könyvet, a könyvtárat. Ezzel a kedves ceremóniával
köszönjük meg egész évi tevékenységüket. Idén
könyvlovaggá avattuk CSERNUS GYULÁNÉT,
DÁVID SZILVIÁT, HALMAI ISTVÁNT és a tini
könyvlovag címet MOLNÁR MELINDA kapta.
"Fogadom, hogy a könyvek szeretetét halálomig
megtartom és az utókornak átadom" - hangzott a
fogadalmi szöveg. Őket és a LAPOZÓ olvasókör
tagjait köszöntötte műsorával Horváth József,
jászberényi amatőr zenész és Kiss Donát egy Mátyás
királyról szóló mondával.
A vasárnap zárásaként képzeletben részt vettünk
egy reneszánsz lakomán. Adamik Lajos
mesterszakács segítségével betekinthettünk a
mesterek konyháiba, megtudtuk, hogyan zajlanak a
versenyek, milyen kívánalmaknak kell megfelelnie
egy - egy ételkölteménynek. A nagyon érdekes
beszélgetés témáját szemléltették a Drávái Mária
által Nagyszakácsiban készített reneszánsz ételek
fotói.
Ékszerdoboz címmel Földi Kata gyöngyékszereiből
láthattak kiállítást az érdeklődők. Minden egyes
karkötő, lánc alkotója ügyességét hirdeti, nagy
sikere volt a kiállításnak, várjuk az új darabokat.
Köszönjük a segítők munkáját, a résztvevőknek
pedig azt, hogy eljöttek programjainkra. A Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtárnak is köszönet a sikeres
rendezvénysorozatért, s mindazért a szakmai
segítségért, amit számunkra nyújtanak.
Reméljük, a tinik közül is sikerült néhány új
könyvbarátot meghódítani.
"... csak abból lesz a jövő közönsége, akit
gyermekkorában olvasni tanítottunk, elvisszük
színházba, hangversenyre. És ha valaki legyintene,
hogy van ennél fontosabb dolgunk is, jó lenne, ha
észbekapna, hogy nincs ennél fontosabb dolgunk! ....
nincs ennél jobb befektetés."
- mondta ezt Csukás István.

Pápai Jánosné, Városi Könyvtár, Martfű

író-olvasó találkozó Tiszakürtön

2008. november 12-én író-olvasó találkozót
szerveztünk az alsó tagozatos diákok részére. A
Pécsett élő, tiszakürti születésű Kürti Kovács
Sándorral ismerkedhettek meg a kisiskolások.
Az író meséiből néhányat elő is adtak a tanulók. Az
író mesélt a készülő könyvéről. A kérdéseire
helyesen válaszoló gyerekeket ajándékkönyvvel
jutalmazta, valamint dedikált könyvet kaptak
jutalmul a mesemondók is.

Gyermekeknek szóló könyvei: A lusta veréb;
Történetek Naszreddin Hodzsáról (mesék); A csóka
meg a róka (versek).
Felnőtteknek szóló könyvei: Valahol egy nyárban
(regény), Véletlen gondolatok; Igaz, ami igaz
(aforizmák)
A könyvtárunknak ajándékozott könyveket
örömmel vettük át.

Kovács Istvánné
Tiszakürt, könyvtáros

Megszépültünk! - Szajol

A szajoli Közösségi Ház és Könyvtár az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatán
1.200.000.- Ft-ot nyert könyvtári berendezési
eszközök beszerzésére, melyet a fenntartó 150.000 Ft
önrésszel egészített ki.
Az intézmény majd 50 éves történetében ez volt az
első alkalom, hogy a könyvtár teljes bútorzatának
cseréjében gondolkodhattunk!
A régi ütött-kopott polcok helyére szép, új és
praktikus bútorokat vásároltunk. Minden könyvtári
polcot lecseréltünk, sőt új helyet kaptak a
folyóiratok, napilapok és a képviselő-testületi
anyagok és a videó kazetták is.
A gyermeksarokban lecserélésre kerültek az ülő-
alkalmatosságok: új pad és fotelok, valamint
gyermekülcsik várják a kisebb látogatóinkat. Egy-
egy kiscsoportos foglalkozás megtartására is
alkalmassá vált ez a terület. A könyvtár folyosóján
elhelyezésre kerültek a fogasok, mely az ülőpaddal
és polccal kiegészítve lehetővé teszik kisebb ovis és
iskolás csoportok táskáinak, ruháinak elhelyezését
is. A közel 20.000 kötet átpakolására november 3-17
között került sor. Ez idő alatt az intézmény többi
része nem zárt be, ezért a könyvek tárolására nem
volt helyünk. így a polcok cseréjét csak
folyamatosan tudtuk megoldani: lepakoltunk „pár
ezer" könyvet, cseréltük a polcot és visszaraktuk a
könyveket. A végeredmény azonban kárpótolt a sok
munkáért!
Mivel lehetőségünk volt arra is, hogy új szőnyegeket
és függönyöket vásároljunk, ezért egy teljesen
megújult környezetben várjuk az olvasóinkat!
Az idei év a könyvbeszerzés területén is igen
kedvezően alakult, hiszen közel 700.000.- Ft-ot
költhettünk új könyvek és folyóiratok beszerzésére,
köszönhetően ezt a képviselő-testület
támogatásának illetve a pályázaton nyert
(felzárkóztató, érdekeltségnövelő) összegeknek.

Lajkóné Czékmási Csilla
Szajol, intézményvezető
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III. TextLib konferencia Jászberényben

2008. október 28-29-én - Szolnok és Gyula után - 3.
alkalommal került megrendezésre az Országos
TextLib Konferencia, ezúttal a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központban. A szakmai
tanácskozásra 70 TextLib integrált könyvtári
rendszert használó könyvtáros, rendszergazda
érkezett hozzánk az ország különböző pontjairól
(főként Dunántúlról).

Konferenciánknak három fő célja volt:
Az első, "hogy segítsük a TextLib integrált
könyvtári rendszert használók/használni vágyók
mindennapi munkáját. Ennek elérése érdekében
próbáltuk az előadások témáját úgy összeválogatni,
hogy azok egyrészt képet adjanak az aktuális
könyvtárszakmai napi problémákról, és gyakorlati
alkalmazások bemutatásával segítsék a TextLib
közösséget. Nézzük sorjában:
1. Szabóné Mikla Éva, a keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár informatikusa és igazgató-
helyettese bemutatta, hogyan készítették elő a
kistérségi rendszerük kialakítását. Ebből többek
között az is kiderült, hogy az InfoKerrel karöltve, a
felmerülő problémákat együtt átgondolva, miként
fejlesztették ki a TextLib legújabb modulját, mely a
kistérségi könyvtári ellátás bonyolult
munkafolyamatait lesz hivatott ellátni.
2. Kantó Erika és Kis Noémi, a tatabányai könyvtár
nyilvántartó könyvtárosai főként kedvcsináló
előadást tartottak az állománygyarapítási modul
használatáról, ami azért volt fontos, mert
meglehetősen kevesen mertek még belevágni az
elektronikus állománybavételbe.
3. Pappné Német Erika, szintén a tatabányai megyei
könyvtár tájékoztató könyvtárosa megmutatta,
hogyan kell árnyaltan keresni a TextLib különböző
tartalmi feltárást szolgáló eszközeivel, különös
tekintettel a betöltött Köztauruszra.
4. Volekné Temesi Zsuzsannától, a várpalotai Krúdy
Gyula Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosától
egy céltudatos előadást hallhattunk a gépi
állományellenőrzés folyamatairól, buktatóiról,
gyakorlatáról. Sok könyvtár még előtte, vagy éppen
a kellős közepén áll, így számukra mindenképp
hasznos lehet Zsuzsa prezentációja, melyben
nemcsak a saját, de más könyvtárak tapasztalatait is
megosztotta a hallgatókkal.
5. Líborné Putnoki Edit, az orosházi Justh Zsigmond
Városi Könyvtár könyvtárosa, aki provokatív
előadásával nemcsak azt mutatta meg, hogyan kell
bátornak lenni, de bemutatta a talán legaktuálisabb

szakmai kérdések orosházi kivitelezésével
kapcsolatos tapasztalataikat, úgy mint TIOP 1.2.3 és
TÁMOP 3.2.4.
A konferencia másnapján került sor az InfoKeresek
előadásaira.
Elsőként Thék György elmondta, hogy a TIOP 1.2.3
pályázattal kapcsolatos fejlesztéseket hogyan
képzelik. Emellett szó volt a MOKKA-ba importált
HunMarc rekordokról, melyet az InfoKer által
készített kis online programmal
(http://textlib.hu/hmchk.htm) le lehet ellenőrizni,
hogy mennyiben felelnek meg a HunMarc
szabványnak. A program szerint a MOKKA
adatbázisban jelenleg 2 millió hiba van.
Másodikként Graff Zoltán nyűgözte le a közönséget a
TextLib webkatalógusának hihetetlen fejlődéséről,
számos új funkciójáról, melyek sokban kimerítik a
web 2.0-ás elvárásokat.
Végezetül Téglás György bemutatta működés közben
a TextLib kistérségi rendszerét.
Az előadások ppt-je és a róluk készült videó
megtekinthető a rendezvény számára létrehozott
blogon, melynek címe: http://www.vkikjb.hu/textlib.
Konferenciánk másik két céljának, nevezetesen:
hogy közösen választ találjunk kérdéseinkre, és
hogy a fejlesztőknek irányt mutassunk elvárásaink
érvényre juttatásával, többé-kevésbé tudtunk csak
megfelelni. E két célt szolgálta az egész konferencia,
de főként a kedden délután tartott fórum (melyen
sajnos ismét elvesztünk a részletekben) és a vacsora
utáni oldott beszélgetés. Amit leszögezhetünk, hogy
erősítenünk kell a kommunikációt könyvtárosok,
rendszergazdák és az InfoKer fejlesztői között,
hiszen ha nem mondjuk el, hogy mit várunk a
TextLibtől, a fejlesztők könnyen rossz irányba
mennek. Ez történt anno a szerzeményezési modul
kialakításánál, melyben ugyan 4 év munkája és
erőfeszítése fekszik, mégsem olyan lett, melyet egy
kisebb könyvtár munkatársai is szívesen
használnának, mindez pedig azért, mert nem
működött az oda-vissza párbeszéd. Többekkel
ígéretet tettünk magunknak, hogy a nagy
fejlesztések miatt próbálunk egy csapatot
összehívni, akik képviselni fogják a legkisebb
könyvtárak érdekeit is, annak érdekében, hogy
olyan integrált könyvtári rendszerünk legyen, mely
megfelel a legtöbb igénynek. Bár az InfoKer minden
személyes megkeresésre próbál azonnali segítséget
nyújtani, ez mégis kevés ahhoz, hogy a közösség
tanulhasson a többiek hibájából, észrevételéből,
ezért van szükség rendszeres kommunikációra.
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Az eddig leírtakat is figyelembe véve a két nap
végkövetkeztetése (szerintem), hogy a TextLibnek és
a TextLibet használó könyvtáraknak igenis van
létjogosultsága a könyvtárak világában.
Végezetül ne feledjük, hogy mindez nem a
könyvtárosok, nem az informatikusok, még csak
nem is a fejlesztők miatt jött létre, hanem annak
érdekében, hogy olvasóink/használóink megváltozott
igényeinek a legmagasabb fokon tudjunk megfelelni,
hiszen akár egy integrált rendszer vásárlásakor, akár
egy munkafolyamat megfelelő átgondolásakor az
adófizetők pénzével "játszunk", ezért minden esetben
az ő elvárásaikat kell szem előtt tartani.
Ezúton szeretnék ismételten köszönet mondani a
jászberényi Városi könyvtár és Információs
Központ munkatársainak, akik csillagos 5-ös
teljesítményükkel vitték a hátukon a kétnapos
szakmai tanácskozást. A SZIE ABK informatikus-
könyvtár szakos hallgatóinak, akik gyakorlatai
idejük alatt számos esetben nyújtottak hathatós
segítséget a szervezésben.

Köszönet támogatóinknak:
A Jász-Nagy-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Művelődési intézetnek, különösen Illés
Juliannának és Takáts Bélának (utóbbi vállalta az első
nap levezető elnöki szerepét), akik aktív
részvételükkel is segítették munkánkat.
Köszönet az OKM-nek, az NKA-nak, az MKE Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének és nem
utolsósorban az InfoKernek.
És hálás köszönet minden résztvevőnek, hogy
megtisztelte könyvtárunkat jelenlétével.

Nagy Nikolett
Jászberény, informatikus könyvtáros

Rövid összefoglaló az Országos Tini
Könyvtári Napokról

Februárban kezdődött a pályázatírással tudatosulni:
a folytatás már nem várat magára, elkezdődött.
Feladatul a tini korosztály könyvtárba invitálását
kaptuk. Fogásokat kerestünk ezen a korosztályon,
kapaszkodókat. Levelezőlistán, magán e-maileken
ötletbörzéztünk. Sztároltuk azon kollégákat, kiknek
ilyen idős gyermekei tanulmányként szolgáltak.
Kezdtünk „tinisedni", legalábbis lélekben.
Most is nagy segítség volt a központi szervezés, az
anyagi források - a Nemzeti Kulturális Alapnak
köszönhetően -, a központi pr-anyag, a kecskeméti
megyei könyvtár szerepvállalása.
Összefogott a megye könyvtárosainak apraja-
nagyja. Nagy kihívás volt, de ugyanakkor
tevékennyé tett bennünket.
Június 23-án találkoztunk a megyei könyvtárban

egy szakmai konferencián, ahol az őszi program
már hangsúlyosan jelent meg.
http://www.vfmk.hu/030220080616
Ismertük a pályázati eredményt, formálódtak a
napok eseményei. Határidők, szervezések, és
levelezés. Néha döbbenet: alig van a településen tini,
egész héten eljárnak más település iskoláiba, csak
hétvégén vannak itthon. Mivel hívhatók ők be a
könyvtárba? A megoldások, javaslatok
folyamatosan születtek, az ötleteket a levelezőlistán
megosztottuk.
„A védőnő jön, a gyerekorvos igent mondott, a saját
fodrászom rábeszéltem, kozmetikus a családból -
más településről - de lesz, a rendőr reméljük, ráér
(csak most ne legyen bűn a faluban), a körmész
ígérte, a pedagógus vállalta..."
Lassan csillapodtak a szervezés izgalmai. Táblázatba
foglalva: ki-mikor-hol településenként, s ez még
ingyen van..., most jön a feladat a megyei könyvtár
pályázati forrásából: kit lehet meghívni, mikorra?
Kit szerveznek a szomszéd településen, lehet
olcsóbban továbbinvitálni, ha már erre jár..., a tinik
örömére jöjjön hozzánk is. A felismerés: a
gyerekeket is át lehet vinni egyik településről a
másikba, így két színvonalas rendezvény részesei
lehetnek, két települést, két könyvtárat is
megismerhetnek. A felsorolás természetesen nem
teljes. Az állatorvos meghívása az utolsó pillanatok
ráeszmélése volt, a sok kedvenc háziállathoz
tanácsadást szervezünk, a könyvek lekerülnek
addig a raktári helyükről, sőt a kis kedvenceket be is
lehet hozni, kéretik a nagyobbakról fényképes
ismertető, mert 40m2-es a könyvtár.
A programok feljelentkeztetése határidőre az
osszefogas.kjmk.hu honlapon az utolsó hullámait
indította el a programszervezésnek, mert itt
láthatóvá vált, ki mit talált ki, milyen ötletet lehet
még megvalósítani.
Ezután kezdődött a szépítgetés, a csinosítás. A
promóciós anyag elvitele nem okozott gondot a
megyében dolgozó kollégáknak. Sokan a megbeszélt
időben jöttek érte, de vittük mi megyei
könyvtárosok is, ha útba esett a módszertani
látogatások kapcsán. Jött érte már nyugdíjas szülő,
mert ő olcsón és ráérősen utazik, s örömmel, mert
még soha nem járt a könyvtárunkban. Pedagógus,
aki kijár Szolnokról tanítani az adott településre, és
egyik település könyvtárosa vitte a másikét, mert
leadja a buszról stb.
Megoldottuk, de még milyen szuperül! Közel 18.000
látogató a megyében e néhány nap alatt. 281
program, 27 település. Ki gondolta elsőre, mennyi
minden „befér" egy könyvtárba?
A hagyományos író-olvasó találkozókon,
kiállításokon, vetélkedőkön túl: retró kiállítás, mert:
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mi is voltunk tinik, csak régebben; kvízjáték a
divatról; divatbemutató; vizuális alkotótechnikák;
színjátszó csoportok; a Barátok közt Noémije;
tinistaféta; Power Point pályázat; Tini Webtélkedő;
Tini ki mit tud; Tini Titkok Kapuja; szépségápolás,
tanácsadás, frizura, smink; Tinik playback-ben; a női
és a férfi test bölcsességei; Csak mondd, hogy nem! -
őszintén az alkoholizmusról; Függésben -
függőségben - ismerd meg az ellenséged; internetes
játékok; stb.
Ami nem fért a könyvtárba, az a könyvtár előtti
téren valósult meg: élet a jurtában, táncház, népi
játékok, arcfestés, óriásbáb-előadás, íjászkodás,
gálaműsor.
Több száz fénykép megtekinthető a honlapon:
http://www.vfmk.hu/01100120081008, jó néhány
videó készült (http://www.vfmk.hu/011120081009),
különböző alkotások garmadája őrzi a program
varázsát. Több szolgáltatás alakult olyan jól, hogy
ezután már rendszeresen igénybe vehető lesz. A Tini
Titkok Kapuját már nem bontjuk le, ez a válogatás a
tiniknek szóló irodalomról már itt találta meg a
„raktári" helyét. Képes bemutató a következő:
http://archiv.vfmk.hu/portal/20081007/07/index.html
oldalon.
Érezhetően sokat javultunk a média területén is,
ennek eredményei szintén tükröződnek a központi
honlapon, köszönet érte, mert így együtt jó látni,
számba venni a híreket.
A Könyves vasárnap sikerei, a jó hangulat
visszahozta az „örömködést" több tételben. Minden
könyvtáros kolléga egyéni munkája adta össze a
megye sikerét ezeken a tinis napokon.
Jó volt munkatársnak lenni ebben a nagyszerű
csapatban. A statisztikai adatok a központi
honlapról elérhetőek mindenki számára, de a
programot megélni kellett, formálni, részt venni,
kitalálni, megvalósítani, összefogni.
Az országos programról, a megyénkről és a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárról szóló
beszámolók, előadások anyagai és diái, képei
láthatóak a: http://www.vfmk.hu/030220081005
oldalon. A program megyei zárókonferenciáján
(november 17.) remélem, még sok fényképen,
történeten, értékelőn, előadáson átéltük az elért
sikereink feletti örömöt, s jövőre folytatjuk.

Illés Julianna
programfelelős

Nyugdíjas búcsúztató

Kedves gesztus a könyvtártól
e kitalált módi:
legutolsó munkanapot
szép emlékké tenni.

Igaz szóval, ajándékkal
megköszönni mindezt,
melyet Ő egy életen át
a könyvtárért megtett.

Gizellánk feladta!
Ledolgozott köztünk
majd' tízezer napot!
Köszöni, elég volt,
leteszi a lantot...

Szeretett itt lenni,
vetélkedőt írni,
kisiskolás csoportokkal
komolyan játszani...

Minden körülmény közt
megállta a helyét,
cselekvő munkásság
ezennel véget ért.

Szokásomhoz híven:
könnybe lábadt szemmel,
elérzékenyülten
búcsúzom ezennel:

Gyermekkönyvtári közösség
fogyatkozó csapata
szeretettel gondol majd Rád,
s visszavár a bulikra...

Nyugdíjas évekre
minden jót kívánva:
koccintáshoz jer' közelebb,
s tölts pezsgőt a pohárba!

Isten éltessen!

Szűcs Gyuláné (Mária)
Szolnok, 2008. szeptember 1.

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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