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Könyvbemutató Jászberényben
2009. február 4-én az írott szóé volt a főszerep a jászberényi Városi Könyvtár és
Információs Központban. Négy évig tartó munka után bemutatásra került „A
Jászság könyvészete". A kiadványt Szőnyi Éva, a MKE Bibliográfiai Szekció
elnöke, a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának kutató könyvtárosa
mutatta be.
A kötetről elismerően szólt dr. Bényei Miklós, a kiadvány lektora, aki a
közelmúltba lett a történettudományok doktora. Dr. Dobos László, a Jászok
Egyesületének elnöke a közös munka eredményét értékelte. A könyvbemutatót
színesítette Koncsek Barbara, a Liska József Erősáramú Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium tanulójának szavalata a jászfényszarui Ézsiás László:
A jászok emlékkönyvébe című versével. A Lehel Vezér Gimnázium férfikara egy
nagyon szép műsort adott elő Deméné Ilonka Gabriella karnagy vezetésével. A
könyvbemutatót levezette Szabó Jánosné, a könyvtár igazgatója; a
támogatóknak, az előfizetőknek megköszönte, hogy segítették, lehetővé tették a
kötet megjelenését.
A bemutató végén a kötet anyaggyűjtését, szerkezetét ismertettem. Az adatok
gyűjtésének alapja a könyvtárunk helyismereti különgyűjteménye és a Jász
Múzeum könyvtára volt. Természetesen más könyvtárakban is
gyűjtöttem/kerestem kiadványokat, pld. az OSZK-ban, OPKM-ben, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézetben,
a jászapáti és jászárokszállási Városi Könyvtárban. Nagyon sok könyvtárközit
kértem. Sok újdonságot, új információt fedeztem fel, pl. a szakirodalomban a
legkorábbi ismert Lehel Vezér Gimnázium értesítője/évkönyve az 1852-es volt.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban találtam egy 1844/5-ös
kiadványt, mely a mai értelemben nem tekinthető értesítőnek: Szabad Jász-
Berény városa kir. Nagyobf!] tanodájában tanuló ifjúságnak iparsorozata az
1844/5. Iskolai év második felében című nyomtatványt, amit Pesten a Trattner-
Károlyi nyomdában nyomtattak. Ebben 156 tanuló osztályonként, érdemrend
szerint van felsorolva. (A vezetéknevek többsége Jászberényben illetve a
Jászságban ma is megtalálható.)
A gyűjtőkört az elején el kellett dönteni: mi kerül rögzítésre és mi marad ki a
bibliográfiából. A Jászság területéhez tartozó és az ország más pontjain a
migráció következtében létrejött jász települések és az itt élő népekről
nyomtatásban megjelent vagy elektronikus úton rögzített önálló kiadványok
adatait regisztráltam: könyveket, időszaki kiadványokat, térképeket és
különlenyomatokat. A periodikumok és más időszaki kiadványok esetében a
topográfiai elv dominált, a jász településeken és a megye területén kiadott
kiadványokat írtam le. A helyi szerzők műveit csak abban az esetben dolgoztam
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fel, ha helyi tartalmú vagy helyi kiadvány. Idegen
nyelvű dokumentumokat, a szépirodalmi művek
fordításait, továbbá az aprónyomtatványokat, a
folyóiratok, a hírlapok cikkeit nem rögzítettem.
Az egyes tanulmányköteteket analitikusan is
feltártam, hogy minél több információt találjanak az
olvasók. Szolnok megye néprajzi atlaszának első
kötetéből 71 tanulmányt regisztráltam, gabona-
termesztéstől a női ködmön és kisbundáig.

A könyvészet szerkezete
A gyűjtemény három fő részből áll: szakirodalom,
szépirodalom, periodikumok. A szakirodalom 25
főfejezetre és 31 alfejezetre tagolódik az Egyetemes
Tizedes Osztályozás alapján. A második rendezési
elv a kiadványok megjelenési ideje, könyveknél a
közzététel éve, a sajtótermékeknél az indulási év
(ahol ismert a pontos dátum, hó és nap is.)
Harmadik rendezési elv pedig a betűrend, azonos
évben megjelent címek ábécérendje. Külön
alfejezetben találhatók az iskolai évkönyvek a
települések betűrendjében, a második rendezési elv
pedig itt is az időrend.
A tételszámozás 1-től 2768-ig folyamatos, félkövér
kiemeléssel. Egy-egy könyv második stb. illetve
reprint kiadásának, CD-ROM és/vagy DVD-
formátumának azonosító adatait közvetlenül az első
kiadás alatt altételként rögzítettük. A gyűjteményes
kötetek résztanulmányait szintén az egyes művek
alatt, analitikus tételként tüntettük fel az ábécé
betűivel jelölve.

Bibliográfiai leírás
Az autopszia alapján kerültek a kiadványok
regisztrálásra. Könyveknél az adatközlés sorrendje:
első a cím, ezt követi a szerzőségi adat, a kiadási és
megjelenési, majd a sorozati adatcsoport, végül dőlt
betűkkel a lelőhely (ezt a jászberényi könyvtár
állománya esetében elhagytam.)
Periodikumoknál: a leírás első sora a cím és a
megjelenés illetve a megszűnés pontos dátuma.
További sorrend: címváltozat, alcím, megjelenés
helye, esetleges szünetelés időpontja, megjelenés
periodicitása, szerkesztők, társszerkesztők nevei,
(hiányuk esetében más munkatársak), kiadó és
nyomda neve, székhelye, méret, lelőhely, ha van
róla mikrofilm, ennek a ténye, valamint az URL- és
az e-mail cím.

Mutatók
Földrajzi-, személynév-, tárgy- és sorozatmutató
segíti az eligazodást, természetesen tételszámra
utalnak vissza. A sorozatmutató a Jászság területén
megjelenő sorozatok köteteit tartalmazza.

A földrajzi mutató elkészítésénél, az annotációnál
vigyázni kellett arra, hogy egy-egy település ki ne
maradjon, mert a történelem során sokszor
változott. PL: Jászárokszállás, amelynek régi nevei:
Árka Szállása (két szóba írva), Aroksallas,
Árokszállás, Aru-sallasa. Ez nagyon jól
megfigyelhető a régi lexikonoknál: pl.: Polgári
élethez való lexicon, melyet Gombos Dániel
szerkesztett és 1837-ben adtak ki: ebben az Alatyan,
Ágó, Apáti, Árokszállás, Berény található. Érdekes
volt ezekben a régi lexikonokban, könyvekben
keresni a különböző adatokat.
A kiadvány a 2002-ben megjelent A Jászság
bibliográfiája második bővített, átdolgozott kiadása.
Az anyaggyűjtés zárásának időpontja: 2008. május 1.
Négy év alatt készült el a 650 oldalas kötet' mely
2768 főtételt, 1140 altételt, a gyűjteményeskötetek
tanulmányainak regisztrálásával közel 10000 tételt
tartalmaz.
Az adatok gyűjtésében részt vettek Csillik Katalin,
Hasznos Rozália, Parti Csaba munkatársaim,
valamint Dobos László, a Jászok Egyesületének
ügyvivője. Az Alföldi Nyomda műhelyében készült
a kiadvány, a könyv borítóját B. Jánosi Gyöngyi, a
Hamza Múzeum és Jászsági Képtár nyugd.
igazgatója tervezte. A technikai munkatárs Lados
Olivér volt. Minden munkatársamnak és az egyéb
könyvtárakban dolgozó könyvtárosoknak
köszönöm a segítségét.
Remélem a könyvészetet, az érdeklődő olvasók,
kutatók, könyvtárosok jól tudják használni majd
munkájukhoz, kutatásaikhoz.
A kiadvány a Városi Könyvtár és Információs
Központban átutalással megrendelhető. Ára: 2200,-
Ft + postaköltség.

A Jászság könyvészete I szerk. Gulyás Erzsébet; közrem.
Csillik Katalin, Dobos László, Hasznos Rozália, Parti
Csaba. - Jászberény : Jászok Egyesülete; Városi Könyvtár
és Információs Központ, 2008. - 17, 630, 4 p.

Gulyás Erzsébet
helyismereti könyvtáros

A megyei könyvtár munkatársai nevében is sok
szeretettel gratulálunk a szerkesztőnek és segítőinek
a könyvészet megjelenéséhez.
További tartalmas, sikeres szakmai munkát
kívánunk Gulyás Erzsébetnek és a jászberényi
Városi Könyvtár és Információs Központ
valamennyi dolgozójának, a kötet elkészültét segítő
és támogató személyeknek.

(szerk.)



2009.1. KAPTÁR

Új helyismereti kiadvány az interneten

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Művelődési Intézet egyik legrégibb
különgyűjteménye a helyismereti adattár. Az
évtizedek óta összegyűjtött helyi vonatkozású
dokumentumok és sajtófigyelések felbecsülhetetlen
értékű információkat hordoznak. Hosszú éveken át
szolgálta a kutatókat a különgyűjteményben épített
analitikus katalógus. A számítógépes adatbázisok és
az internet megjelenése előtt könyvtárunk számos
bibliográfiai összeállítást készített, hogy
megismertesse az olvasókat ezekkel a "kincsekkel".
Az integrált katalógus előtt is a Helyismereti
Gyűjtemény saját adatbázisokat készített a megye
nevezetes személyiségeiről és műemlékeiről.
Hasonló szándék vezérelt bennünket most is,
amikor felhasználva a technika adta lehetőségeket
saját készítésű online kiadványok készítésébe
fogtunk.
2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára állítottunk össze weblapot megyei
vonatkozású kordokumentumok és emlékhelyek
fényképének felhasználásával (http://1956.vfmk.hu).
Egy évvel később, 2007-ben pedig az intézmény
névadójának 250 éves jubileumi ünnepsége
alkalmából készítettük el a Verseghy emlékoldalt. A
könyvtáros elődök öt évtizedes gyűjtőmunkáját
felhasználva egy olyan internetes kiadványt
hoztunk létre, amely ismerteti Verseghy Ferenc
munkásságát és bemutatja a szülőhelyén kialakult
kultusz fontos állomásait is:
(http://archiv.vfmk.hu/verseghy).

Idén az 1849-as dicsőséges tavaszi hadjárat 160.
évfordulója tiszteletére készítettünk összeállítást a
szabadságharc helyi eseményeiről.
Célunk a megemlékezés és az emlékállítás mellett
egy képes adatbázis közreadása is a jeles esemény
megyénkhez köthető mozzanatairól és a
településeinken fellelhető emlékekről,
emlékhelyekről. Továbbá azon országosan ismert
történelmi alakokról, akik a szabadságharc alatt
megfordultak itt, illetve azokról a helyi
személyekről kívántunk megemlékezni, akik részt
vettek a szabadságharcban.
Elsősorban a könyvtár helyismereti gyűjteményében
található dokumentumokat használtuk fel ezen
weblapok elkészítéséhez. Több évtizedes
kutatómunka: könyvgyűjtemény, analitika és
fotóarchívum anyaga áll a kiadványok elkészítése
mögött. Az online dokumentumok készítésének
egyik nagy előnye, hogy folyamatosan bővíthető...

Hiszen új emlékművek készülnek és újabb művek
jelennek meg.
A szépen illusztrált internetes tartalom a
távfelhasználók számára érdekes információkkal
szolgál a jeles eseményekről és személyekről,
valamint ajánlott irodalmat is talál, ha mélyebben
szeretne tájékozódni a témában.
Az érdeklődők megtudhatják azt is, hogy a
könyvtárban milyen helyi vonatkozású
érdekességek vannak. Egy linkkel elvezetjük a
látogatókat a könyvtár elektronikus katalógusához
is. Ha az itt online megtalálható dokumentumokban
jobban el kívánnak mélyedni, akkor ezekért
személyesen is betérnek könyvtárunkba.

Károly Nóra
könyvtáros

Rendhagyó irodalomórák a Verseghy
Könyvtárban

Az ötlet...
Minden 2007 tavaszán kezdődött. Ekkor ünnepeltük
a könyvtár névadójának, Verseghy Ferenc
születésének 250. évfordulóját. Ezen eseményhez
kapcsolódó rendezvénysorozat részeként Károly
Nóra, a helyismereti gyűjtemény munkatársa
Verseghy Ferenc életét és munkásságát bemutató
órákat tartott középiskolásoknak. A sikeren
felbátorodva elhatározta a repertoár bővítését... és
ekkor kapcsolódtam be én is a munkálatokba.
Elhatároztuk megpróbáljuk bemutatni a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei és ezen belül a szolnoki
irodalmi, kulturális életet némi várostörténettel
fűszerezve egy színes, figyelemfelkeltő power
pointos diavetítés segítségével.
A megvalósítás...
Szerencsére technikai akadályok nem tornyosultak
elénk és könyvtáros szemléletünknek köszönhetően
a tartalmi kérdések sem jelentettek problémát. Nem
vitáztunk azon, mit tekintsünk szolnoki ill. szolnok
megyei irodalomnak (Jenéi Gyula költő, az ESŐ
főszerkesztője blogjában éppen ezt a bonyolult
kérdést boncolgatja). Mivel a helyismereti
gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozik minden, a
megyéből elszármazott, vagy nem itt született, de a
megyében alkotó író, költő munkássága, valamint
minden, a megyére és településeire vonatkozó
információ, ezért ezen az elven építettük fel
előadásaink anyagát. Mindez a gyakorlatban azt
jelentette, hogy az óra részét képezte pl.:
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Verseghy Ferenc Irodalmi Kör, a Jászkun füzetek, az
Eső bemutatása, és bekerültek az egyes szolnoki
hadi eseményekről - az 1552-es várostrom, az 1849-
es és 1919-es szolnoki ütközetek - írt költemények
Tinódi Lantos Sebestyén, Vörösmarty Mihály, Bajza
József és Illyés Gyula tollából. Személyes
kedvencem a nyugatos Nagy Lajos szatirikus írása
az 1930-as évek Szolnokjáról1.
Ezért is kapta az előadás a „Szolnoki irodalom, az
irodalom Szolnokon" címet, amely Szurmay Ernő e
témával foglakozó ténygazdag kötetének alcímére
rímel.2 A felkészülésben, az adatok
összegyűjtésében, az érdekességek kiemelésében e
kötet és a könyvtár helyismereti gyűjteménye volt
segítségünkre, az egyes korszakok összekötését
pedig történelmi tudásunknak köszönhetően
megoldottuk, hiszen mindketten ezen a szakon
végeztünk.
Tulajdonképpen innen egyenes út vezetett a
következő, a „kortárs szolnoki irodalommal"
foglalkozó órához. Ekkor a 10 éves, ESŐ című
szolnoki irodalmi lap bemutatására helyeztük a
hangsúlyt és a kortárs szót tágan értelmezve a 20.
század második felétől a megyében élő vagy innen
elszármazott írók, költők köteteit mutattuk be.
A rendhagyó foglalkozásokról levélben
tájékoztattuk a szolnoki középiskolákat, a felhívás
megjelent a könyvtár honlapján, bekerült a könyvtár
blogjába és a hírlevelébe is.
Tapasztalatok...
Összesen 33 órát tartottunk 2008 tavaszán és őszén a
Varga Katalin Gimnázium, a Vásárhelyi Pál
Közgazdasági Szakközépiskola és a Városi
Kollégium diákjainak, akik természetesen tanári
kísérettel érkeztek. Kezdeti lámpalázunkat hamar
leküzdöttük, hiszen teljes joggal állíthatom, ez a
rendezvénysorozat sikeresnek bizonyult. A
szaktanárok örömmel fogadták ezt a lehetőséget,
ugyanis az érettségi tételsorokban rendre szerepel a
helyi irodalmi élettel foglalkozó tétel. A diákok
érdeklődését is felkeltette az előadás, ezzel cáfolva
azt az előítéletet, miszerint a mai diákokat semmi
sem érdekli. A felkészülés közben magam is sokat
tanultam a város történetéről és a magyar irodalom
iránti rajongásomat is kiélhettem. Élveztem, hogy
beszélhetek általam tisztelt szerzőkről, mint Ember
Mária, Darvasi László, Jenéi Gyula, Rékasy Ildikó és
a magyar irodalmat gazdagító műveikről.

Bubonyicz Andrea
könyvtáros

Jászberény kedvencei

A jászberényi Városi Könyvtár és Információs
Központ adatbázisa alapján 2008. év kedvenc
könyvei a következőképpen alakultak.

A felnőtt kölcsönzőből 33 alkalommal kölcsönözték
Dan Brown: A Da Vinci-kód című művét, így ez a
kötet került az első helyre. Az ezüstérmet 31
kölcsönzéssel Madách Imre: Az ember tragédiája
kapta, míg a harmadik helyre 27 kölcsönzéssel
Heather Pozze Graham: Haláli pasi című műve
futott be.

További eredmények:
Helyezés *-* kölcsönzési alkalom *-* Mű

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Hoffmann, Ernst Theodor: Az arany
virágcserép
Steel, Dániellé: Családi album
Hofmann, Corinne: Afrikai
szeretők
Roberts, Nóra: Zabolátlanul
Brown, Dan: A megtévesztés foka
Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek
Steel, Dániellé: Égi küldemény
Brown, Dan: Angyalok és démonok
Sheldon, Sidney: Semmi sem tart
örökké
Holt, Victoria: Ábrándok
Lőrincz L. László: Az éjszaka
doktora
Smith, Wilbur: Igazi férfi
Voltaire: Candide vagy Az
optimizmus
Albert Györgyi: Miért pont ők?
Coelho, Paolo: Tizenegy perc
Csernus Imre: A Nő

4.
5.

5.
6.

6.
7.
7.

7.
8.
8.

9.
9.

9.
9.

10.
10.
10.

26
25

25
24

24
23
23

23
22
22

21
21

21
21

20
20
20

A gyerekrészlegben az első helyet Molnár Ferenc:
Pál utcai fiúk c. műve vitte el 55 kölcsönzéssel.
Második helyen a gyerekeket olvasásra ösztönző,
népszerűségéből még mindig nem vesztő J. K.
Rowling Harry Potter befejező kötete, a Harry Potter
és a Félvér Herceg áll 49 kölcsönzéssel.
Harmadik helyre egy újabb kötelező olvasmány,
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című műve került,
melyet 38 alkalommal vittek ki a könyvtárból.

Nagy Lajos: Magyar Város 1932-ben : (Szolnok). -Budapest: [s.n.], 1933
2 Szurmay Ernő: Emlékjelek : Szolnok az irodalomban - szolnoki irodalom . - Szolnok : Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 2000
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A gyermekkölcsönző további eredményei:
4. 35 Kastner, Erich: A két Lotti
5. 33 Móricz Zsigmond: Légy jó

mindhalálig
6. 31 Rowling, J. K.: Harry Potter és a

Félvér Herceg
7. 29 Jókai Mór: Az arany ember
8. 28 Brandenburg, Thomas: Autók
8. 28 Tudod-e
9. 27 Dinoszauruszok
9. 27 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
9. 27 Knight, Eric: Lassie hazatér
10. 26 Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő

naplója 1.,
10. 26 Stilton, Geronimo: Az eltűnt kincs

rejtélye

További információk a honlapunkon találhatóak:
http://www.vkikjb.hu.

Nagy Nikolett
könyvtáros

A Jászság Könyvészete Budapesten

Február 26-án, csütörtökön 17 órakor tartotta
összejövetelét a Jászok Egyesülete, melynek
napirendjében egy könyvbemutató szerepelt. Nem
szokatlan, hogy ilyen eseményre hivatalosak az
egyesület tagjai, most viszont egy, a maga nemében
egyedülálló mű születését ünnepelhették a
jelenlevők. A középpontban ezúttal egy új könyv, a
Jászság Könyvészete állt, amely a Jászság
bibliográfiája című kiadvány második, bővített
kiadása. A Jászok Egyesülete nem csupán a kötet
jászsági vonatkozása okán adott helyet a
könyvbemutatónak; a bibliográfia az egyesület és a
jászberényi Városi Könyvtár közös kiadásában jelent
meg. A rendezvény helyszínén, a Pest megyei
Megyeháza előadótermében dr. Dobos László, a
szervezet elnöke köszöntötte a vendégeket.
Egyedülálló vállalkozásként jellemezte a kötetet,
ugyanis soha nem jelent még meg hasonló kiadvány
más népcsoportról, tájegységről. Ezután dr. Bényei
Miklós egyetemi docens, a könyv lektora ajánlotta a
jelenlevők figyelmébe a kiadványt. Tartalmas,
magas színvonalú előadásában nemcsak a könyv
erényeit méltatta, hanem személyes benyomásairól
is szólt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy
bibliográfia sohasem lehet teljes és tökéletes, de
mindenképpen törekedni kell rá. Az előadás után
Gulyás Erzsébet szerkesztőt, a Városi Könyvtár és
Információs Központ igazgatóhelyettesét hallhattuk,
aki az anyaggyűjtésről és a bibliográfia
szerkezetéről, a mutatók összeállításáról beszélt.

Elmondta azt is, hogy a könyvészet lezárása - 2008.
május 1. - óta már több helyi kiadvány jelent meg,
valamint felbukkant néhány olyan jászsági
vonatkozású könyv, illetve újság, amely kimaradt a
kötetből. További gyűjtőmunkára van szükség, a
folytatás valószínűleg már nem nyomtatásban,
hanem elektronikus formában jelenik meg. A jó
hangulatú rendezvény végén többen is kérdéseket
tettek fel. Az érdeklődők megvásárolhatták,
dedikáltathatták a bibliográfiát.

Parti Csaba
könyvtáros

Jó, ha tudunk róla...

Katalisten jött a hír:
Ahogy korábban az ISBN, 2008-ban az ISMN is 13
jegyűvé alakult. A korábbi „M" karakter helyére
„979-0" került. Az ellenőrző jegy nem változik. A
magyarországi kottakiadókat értesítették, ennek
ellenére előfordulhat még, hogy 10 jegyű ISMN-nel
is találkozhatunk a közeljövőben. A változás miatt
új ISMN Útmutató készült, mely elérhető az OSZK
w'eboldalán a:
http://oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/gyfnbk/koteles
/ismn.pdf link segítségével.

A 16. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az
MKKE rendezésében 2009. április 23-26-ig kerül
megrendezésre Budapesten a Millenáris Parkban.
Ingyenes belépőjegyek az illes@vfmk.hu címen
igényelhetőek a megyében dolgozó könyvtáros
kollégák részére.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41.
Vándorgyűlése 2009. július 9-11. között lesz. Az idei
konferencia fő témája: Könyvtárosok a tehetségekért - a
reformációtól napjainkig.
2009-ben Kálvin születésének 500. évfordulóján
Debrecenben, a kálvinizmus magyarországi
központjában kerül sor a könyvtárosok
találkozójára. A Vándorgyűlés célkitűzése az
olvasási, információkeresési és digitális
kompetenciák fejlesztése révén a könyvtárak
nélkülözhetetlen szerepének bemutatása az
élethosszig tartó tanulás támogatásában, a tehetség
kibontakoztatásában.
A szakmai program helyszíne (regisztráció,
plenáris- és szekcióülések, kiállítás): Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (Debrecen,
Egyetemi tér 1.), szekcióüléseket szerveznek még a
Debreceni Városi Könyvtár Józsai Könyvtárában,
valamint a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Művelődési Központban.
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Könyvtári statisztika 2009.
A hirtelen változtatásoktól, változásoktól nem
mentes könyvtári statisztika rekordidő alatt újult
meg. Már boldogan összesítettük a novemberi
adatokat, s készültünk az utolsó táblázatok
kitöltésére, amivel teljessé válnak az éves gyűjtött
adataink, amikor jött a hír, most van a statisztikában
a változtatás ideje...?!
A kitörő örömünnep elmaradt, ezt azért be kell
vallanom. Más az adatlap, más a program. Rengeteg
energiát szuszakoltunk abba éveken keresztül, hogy
az ISTAR programot elfogadtassuk a kollégákkal,
hogy rábírjuk a megyénkben dolgozó
könyvtárosokat, részesítsék előnybe az elektronikus
jelentést. Szép eredményeket értünk el, a könyvtárak
80%-a megoldotta az elektronikus könyvtári
statisztikai jelentés elkészítésének munkáját.
2009-re megérkezett a kultstat. Januárban már
gyötörtük mi, módszertanosok a tesztváltozatot. Az,
hogy még minden modul nem működött, hogy
véglegesítéseket nem lehetett még elvégezni:
részletkérdés volt. A Könyvtári Intézetben rendezett
továbbképzésen mindhárman megjelentünk
módszertanos kollégák, bízva abban, ha itthon
mindannyian együttgondolkodunk, akkor biztos,
hogy megoldjuk a problémákat. Köszönet az OKM
Statisztikai Osztályának a folyamatos segítségért,
támogatásért.
Érteni értettük a változás lényegét, s valóban
szakmailag indokolt is, hogy többfunkciós
intézmények statisztikái egy lekérdezéssel
átláthatóak legyenek, a fenntartókról tudható
legyen, hogy milyen intézményeik vannak, s
azoknak milyen a statisztikájuk, stb.
Csak az időnk fogyott: még nem működik az éles
adatbázis, a határidő pedig akkor is a könyvtári
területen megszokott február vége. Még mint
feldolgozó központ nem látom, mit tettek már, vagy
mit nem még a megyebeli kollégáim, hogy segítsem
őket?
Hirtelen szőtt gondolatainkból nem volt hiány.
Bibliaként forgattuk az Útmutató a rendszer
használatához c. anyagot, mely végtelen
részletességgel segített eligazodni a statisztika
útvesztőjében.
2009. február 13-án (péntek ©) jött az e-mail: „ A
kulturális statisztikai rendszer megyei feldolgozó
központi modulja elkészült. A hozzánk (2009. január
13-ra © küldött, szerk. megj.) megküldött igények-

nek megfelelően beállítottuk a jogosultságot azok
részére, akik aktív regisztrációval rendelkeznek."
Ez azt jelentette: e naptól tudtuk nyomon követni a
megyében zajló könyvtári statisztikai kitöltéseket,
láttuk, mely intézmény munkatársa regisztrált,
mennyi adatot írt már be a jelentőlapjára, stb. Ekkor
volt nekünk, módszertanosoknak az előző évekhez
képest 6 hét mínuszunk.
2009. február 19-én korán reggel már a statisztikai
szakmai napra gyülekező kedves megyebeli
kollégákat fogadtuk, egészen késő délutánig
nyúztuk egymást az adatok értelmezése, az adatlap
elővarázslása, regisztráció, intézményválasztás és
még sok-sok egyéb egyeztetés kapcsán. A lelkesedés
töretlen volt, a kollégák közül volt, aki kitöltött
papír alapú adatlappal érkezett, s közölte, addig
nem hagyja el a könyvtár épületét, amíg nincs „zöld
pipás" statisztikája. Természetesen internet-
elérhetőséggel biztosítottunk számítógépeket is
ezeknek a kéréseknek. Több mint 30 kolléga tudott
ezen a szakmai rendezvényen részt venni. Azoknak,
akiknek ez az időpont nem felelt meg maradt az e-
mail, telefon és személyes találkozás lehetősége egy
másik időpontban.
Szépen gyarapodtak a jelentések, egész jól
haladtunk, mikor kiderült: a statisztikai jelentések
minden adatát ellenőriznünk kell, majd jóváhagyni,
s feldolgozó központi „narancsszínű pipával" ezt
ellátni. Itt már egy kicsit bonyolódtunk egymásba és
a statiba is. A jelentések közel 90%-át visszaadtuk
szerkesztésre, így megint kevés „zöld pipánk" volt,
de a javított adatokat már jóvá tudtuk hagyni.
Mekkora öröm volt, amikor ezek szaporodását
láttuk, és mennyi e-mail és telefon!
Április 7-ig kellett elkészülni minden ellenőrzéssel a
feldolgozó központunknak, de április l-jén © már
hiába adtuk vissza javításra, a kollégák nem tudták
elvégezni a korrigálást, ez a nap volt a csúcspont.
Ekkor egy egész statisztikai adatlapot is sikeresen
törölt egy kedves kolléganőnk, amit azonban egy
órán belül - igaz, újra az összes adatot beírva -
visszavarázsoltunk....
Ezen a napon zártuk le Jász-Nagykun-Szolnok
megye könyvtári statisztikáját, adtuk át az OKM
Statisztikai Osztályának.
Köszönjük mindenki támogató, megértő és segítő
tevékenységét: folyt. köv. 2010...

Illés Julianna

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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