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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült:

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvezető elnöke

Személyes irányító, szervező munkájának köszönhető az egyesület
tervszerű, folyamatos és igen színvonalas működése.

A Jászság bibliográfiáját 2002-ben, bővített kiadását 2008-ban jelentették
meg, mindkettőnek egyik szerkesztője.

A két háború közötti Jászsági Dalos Találkozókat 1993-ban újraindították,
amelyeknek minden évben más-más jász település ad otthont. 2003-óta
kétévenként szervezik meg az Egyházi Népénekes Találkozókat Jászberényben.

1995-től, a Redemptio 250. évfordulós ünnepsége óta, évente más-más
településen rendezik meg a Jászok Világtalálkozóját. A háromnapos
rendezvényen évente jászkapitányt választanak.

1992-ben létrehozták a „Jászságért díj" kitüntetést, amelyet évente,
életműdíjként a közművelődésben és az oktatásban kiemelkedő alkotómunkát
végzett személyek kaphatnak meg.

Pályázatok kiírásával lehetőséget teremtenek a civil szervezetek számára
rendezvényeik, kiadványaik támogatásához. Alapítottak oktatói, tanári,
hallgatói, tanulói ösztöndíjakat.

Támogatják helytörténeti vetélkedők, énekversenyek, jótékonysági
rendezvények, nyári táborok, bibliai olvasótáborok szervezését, segítik
művészeti csoportok külföldi szereplését.

Lelkes támogatója minden régészeti, helytörténeti és néprajzi jellegű
tevékenységnek, amely a Jászsággal kapcsolatos.

Munkásságával a megye egyik népcsoportjának - a jászoknak - az
identitását, közösségét nagyban erősítette.

Dr. Dobos László rendezvények, találkozók színvonalas szervezéséért,
civil szervezetek, valamint régészeti, helytörténeti és néprajzi jellegű
tevékenységek támogatásáért, a megye fejlődésének elősegítéséért,
hírnevének gyarapításáért méltó a

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ra.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárosok nevében tisztelettel gratulálok,
további sikeres programokat, színvonalas előadásokat, nagyszerű találkozókat
kívánok dr. Dobos László ügyvezető elnök úrnak és a Jászok Egyesületének.

(szerk.)
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A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt a
Damjanich János Múzeum Könyvtárában

A Reneszánsz év programsorozat keretében kiírt
OKM pályázat végre megszakította azt a folyamatot,
amely mostohagyermekként kezelte a múzeumi
könyvtárakat. Kiábrándító állandóan csak azt
olvasni, hogy „pályázhatnak a nyilvános
könyvtárak jegyzékén szereplő, illetve felsőoktatási
könyvtárak". Nem mintha nem próbálkoznánk a
nyilvános könyvtári listán szerepelni, de ez egy
hosszú bürokratikus folyamat, annak ellenére, hogy
minden külsős kutató/olvasó is használhatja
szakkönyvtárunkat.
A panaszt félretéve, ezen projektben való
részvételhez nyertünk közel 8 millió Ft-ot
informatikai fejlesztésekre, így a múzeumi könyvtár
gyarapodott egy Zeutschel Omniscan 12000C
professzionális könyvszkennerrel.
Paraméterek: 36 bites színmélység, 12 bites
szürkeárnyalat, 1 bites fekete-fehér. Szkennelhető
felület A2 635x460 mm. Autófókusz: 50mm,
felbontás 100-600 dpi, a szkennelés ideje: 1 mp
szürke, 4 mp színes (A/2, 300dpi). Könyvtartó: 100
mm-es könyvgerinc vastagságig, opcionálisan
vastagabb is. A himba teszi lehetővé a vaskosabb
gerincű régi könyvek sérülésmentes digitalizálását.
A megvilágítás UV mentes, LED-es fényforrással, a
felhasználót zavaró fényhatás nincs. A
dokumentumot csak a szkennelés ideje alatt éri
megvilágítás. Üveglappal és anélkül egyaránt
használható. A könyvgerinc görbületének
korrekciójához hozzájárul a szoftver orthoscan
funkciója és a külön hozzá rendelt Perfect Book. Az
utóbbi egy 3D-s kamera, amely csak a gerinccel
foglalkozik, ennek köszönhetően kapunk a hullámos
levilágításból egy majdnem tökéletesen lelapított
digitalizált oldalt.
Múzeumunk számos, helytörténeti szempontból is
fontos kéziratot, régi könyvet, plakátot és nyomatot
őriz. Ezek két részre oszthatóak:

• ténylegesen használt dokumentumok
• egyedi dokumentumok, ritkaságok

Digitalizálásuk rendkívül fontos, hogy a jövőben is
teljesen kutathatóak legyenek a könyvtárban. Ez a
törekvés egybevágott a MDK céljával és
gyűjtőkörével.
Előzetesen felajánlottunk 50 db 1920 és napjaink
között az utcákon is használt történelmi,
helytörténeti értékkel bíró plakátot és Pólya Tibor 10
db. színes, vadászatot ábrázoló fametszetét
digitalizálva, metaadatokkal ellátva.

A feldolgozás során tudtunk igazán összebarátkozni
a szkennerrel, mely egy Photoshop szintű önálló
szoftverrel bír, bár lehet nagyon egyszerűen, „1
lábbal" is dolgozni vele.
A munkamenet gyorsaságától fellelkesedve jövő
évre tervezzük a történeti osztály több ezres
plakátállományának digitalizálását, illetve a
Digitális Képkönyvtár adatbázisára feltöltését.
Tervben szerepel még Hild Viktor kéziratainak
közzététele is.
Könyvtári szolgáltatásaink körének kibővülése is
köszönhető lesz a nyertes pályázatnak. Egy 200
oldalas könyv digitalizálása PDF formátumba -
(persze csak képként, OCR programot ez a csomag
nem tartalmazott, bár külön megvásárolható)- nem
egész fél óra. így mind saját állományból, mind
hozott anyagból is az olvasók szolgálatába állhat a
szkenner. Természetesen ez a lehetőség a könyvtári
munkaerő és az előtérbe helyezett projekt
függvényében korlátozódhat.
Amennyiben a kollégák működés közben is meg
szeretnék tekinteni a könyvszkennert, úgy előzetes
időpont egyeztetés után szeretettel látok mindenkit.

Jámbor Csaba

A Nagyik Jász-Nagykun-Szolnok
megyében

A várakozás öröme hónapokra meghatározta az
életünket és munkánkat, úgy, mint az eltelt években
már máskor is...
Hittük, hogy egyszerűbb lesz, mint a tinikkel.
Sokáig elhittük. Az előző évek tapasztalatait
felhasználva vágtunk bele az őszi összefogás
programsorozatba: nyertes pályázat, szakmai nap a
kollégáknak, e-mail hegyek, levelezőlista, forró
telefonvonalak.
Rendkívül jól megfogalmazott és „megfogható"
napok sora, ami célzottan koordinálta a munkánkat.
Mindenre ezer ötlet, vidámság, lendület. Máris éltük
a kreatív egészséges nagyik társas életét! Az összes
gazdasági „gond" (osztás/szorzás), a megyebeli
programok koordinálása, a pr anyag
szétcsomagolása, -osztása maradt a területi
szolgálatra. A Megyei Könyvtár programjainak
szervezését Károly Nóra helyismereti tájékoztató
könyvtáros kolléganő kapta feladatul.
Munkabizottság alakult a program minőségi
megvalósítására.
A közönségszervezés feladata is elérkezett a remek
programok megtervezése után
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Ekkor derült ki: ez nem is olyan egyszerű. Ki
gondolta volna, hogy a nyugdíjasoknak mennyi
időpont nem megfelelő?
Délelőtt korán van, délután meg későn.
Napközben rengeteg az ügyintézés, családi
elfoglaltság, tennivaló. Kicsit megszeppenve vettük
tudomásul, hogy a nyugdíjas szolnoki polgárok
mennyire nem érnek rá. Természetesen ekkor sem
adtuk fel.
A megyében élő nyugdíjasok szerencsére
könnyebben váltak a rendezvények látogatóivá.
2008-ban 27 település könyvtára kapcsolódott be a
rendezvénysorozatba, 2009-ben ezt a lehetőséget 45
település érezte magáénak.
Valószínű sokat jelentett a területi szolgálat „felhajtó
ereje", s a tavalyi sikeres könyvtári programok
széleskörű bemutatása, nem tagadhatóan e
marketing fogás volt a módszertana a
módszertanosoknak...
A teljes program minden mozzanatáról kapunk
tájékoztatást, minden elképzelhető felosztásban az
osszefogas.kjmk.hu honlapon, melyért ezúton is
nagy köszönet és hála. Ezért nem szeretnék sok
statisztikai adatot ismertetni ebben az írásban. 2008-
ban 281 programot szerveztünk a megyében, most
385 program várta az érdeklődőket. A látogatók
száma 17.839-ről az idén 18.863-ra emelkedett. A
Megyei Könyvtár látogatóinak száma 5419-ről 2009-
ben 5626-ra emelkedett, így könnyen kiszámítható,
hogy a településeken a tavalyi 12.420 főről 13.237
résztvevőre emelkedett a rendezvénysorozat idején.
A programok száma a Megyei Könyvtárban 2008-
ban és 2009-ben is 90 darab volt. A Nagyis Napokon a
megye településein 96 programmal szerveztek
többet, mint 2008-ban.
Köszönjük a kollégák lelkes, kezdeményező,
céltudatos hozzáállását, együttműködését.
A sajtó a tavalyi évhez hasonlóan most is kegyeltjei
között tartotta a könyvtárakat ezen a héten.
A könyvtárosaink megyeszerte - több év óta egy-egy
könyvtáros nyugdíjbavonulásának ünneplésén,
köszöntésén - szóba hozták, milyen jó lenne, ha egy
nyugdíjas-találkozóra sor kerülhetne. Ennek
megrendezésére most kitűnő alkalom adódott. Az
MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
rendezésében és az anyagiak biztosítása mellett
került sor a megye valamennyi nyugdíjas
könyvtárosának meghívására.
A viszontlátás öröme leírhatatlan volt. A találkozóra
meghívást kaptak az MKE Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szervezet aktív tagjai is. így nagy sikerrel
zárult az összefogás program nyitórendezvénye.

A Szolnok Tv jóvoltából a riportokból, felvételekből
azok is láthatták a kollégákat, akik nem tudtak
eljönni a találkozóra. A kérés szívből jövő volt:
találkozzunk a könyvtárban jövőre is!
A Könyves Vasárnap megrendezésére egyre több
könyvtár vállalkozott, s bizony a „legfinomabb"
programok ekkor voltak. Mindenféle sütik,
finomságok illata lengte be a könyvtárak tereit.
Nem ijesztésnek szánva, de szinte vér folyt a martfűi
könyvtárban. A Könyves Vasárnapi rendezvény
címe: „Áldozatok a könyvtárban" volt. A krimi-
irodalmat és a kvízjátékok kedvelőit várták ezen a
napon, kriminális játékokra, krimi totókra, detektív-
dominóra és a „Gyilkosság hangjegyekkel" című
játékra. Az érkezőket vendégváró Hannibál-
falatokkal: véres hurkával, zselés üércukorral, egy
korty Egri bikavérrel, vagy éppen vérvörös
málnaszörppel kínálták. A játékok: a totó, a
detektívdominó is mind-mind híres zsarus,
nyomozós könyvet, filmet dolgozott fel. A
Gyilkosság hangjegyekkel feladatban krimifilmek
zenéjét kellett felismerni, a magyarok közkedvelt
rendőrtanonca, Linda pedig kérdezz-felelek játékkal
készült erre az alkalomra. Játék volt ez a játékban,
hiszen a könyvtár dolgozói és segítői az alkalomhoz
illő ál-ruhát öltöttek magukra. A magánkopó, a
nyomrögzítő, a helyszínelő, a nővér, az áldozat, a
gyűrött kabátú felügyelő ott járkált a vendégek
között. A délután során arra is fény derült, ki volt a
gyilkos, a nyomravezetők perdíjként egy-egy
sütemény kaptak. A kellően felfokozott hangulatú
könyvtárba megérkezett a délután „sztárvendége"
is, Leslie L. Lawrence megteremtője: Lőrincz L.
László író, orientalista, a nyelvtudományok
kandidátusa.

Elmondhatjuk, hogy színes programok sokaságával,
minden korosztályt megszólítva, értékes perceket
biztosítva mutattuk be könyvtárainkat a
hagyományos szolgáltatásaink mellett most más
formában is. A 2009. november 9-i záró
konferencián elhangzott képes beszámolók nagyban
igazolták ezt.
Ramháb Mária az összefoglaló, országos
értékelésében kiemelte a megyei összefogás sikerét.
Köszönjük a támogatóknak a lehetőséget, a
Kecskeméti Katona József Könyvtárnak a
közreműködést.

2010-ben is lesz Országos Könyvtári Napok!
Ekkor is számítunk az összefogásra!

Illés Julianna
pályázati felelős, VFMKMI
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Lengyelné Molnár Klárától búcsúzunk

Szolnok megye tizenöt évnél régebben dolgozó
könyvtárosai közt aligha találnánk akár csak egyet
is, aki ne ismerte volna. S akik ismertük,
mindannyian szerettük. Mély megrendüléssel
fogadtuk a hírt, hogy Lengyel Gézáné Molnár Klára
életének 71. évében, október 22-én elhunyt. Családja
kívánságára csendben, szűk családi körben
helyezték örök nyugovóra; egykori munkahelyének
kollektívája a küldött koszorúval képviseltette
magát.
Ahhoz a könyvtáros nemzedékhez tartozott, amely
aktív éveinek egészét a Verseghy Könyvtár
munkatársaként töltötte el, s munkahelyén jó
huszonöt-harcminc évig meghatározó szerepet
játszott: itt kezdte pályáját, abszolválta egyetemi
tanulmányait, érte el pályafutásának csúcsát és a
nyugdíjas kort. Klári 1958-ban, az olvasószolgálatnál
kezdett. Alaposan kivette a részét a hőskor minden
viszontagságából, a költözködésekből, a
szabadpolcos kölcsönzés bevezetéséből, a sok
raktárrendezésből, pakolásból; sajnos nem túl ritkán
a csőtörések, beázások, leszakadt polcok s más
mozgalmas káresemények elhárításából is.
A hetvenes évek elején került a módszertani
csoporthoz, később járási igazgató, majd a
módszertani osztály vezetője lett. Keze nyomát
viselik a megyebéli települések könyvtárai: az
állomány, a könyvtári rend, a katalógusok. Sok
kezdő kollégát vezetett be a szakmába, segített
útmutatással, tanácsokkal. Igényes volt,
lelkiismeretes, pontos, és erre nevelte-szoktatta
mindazokat, akiknek a munkájáért felelősséget
érzett. Segítségre mindig készen, harcolni is tudott a
könyvtáraiért, munkatársaiért, ha kellett,
fenntartókkal, tanácselnökökkel, polgármesterekkel.
Nem hanyagolta el a könyvtárosi munka elméleti
oldalát, általánosítható tapasztalatainak
továbbadását sem. Publikációit olvashattuk a
Könyvtárosban, a Könyvtári Figyelőben, az
Együttben, s önálló tanulmányát a szakfelügyelet és
a módszertani munka megyei tapasztalatairól.
A szak- és közművelődési könyvtárak legfontosabb,
nyolcvanas évekbeli adatait a Szolnok megyei
könyvtári minervában foglalta össze.

Módszertani levelekben foglalkozott az időszerű
szakmai kérdésekkel, irányelvekkel, a
klubkönyvtárak, fiókkönyvtárak, a nyitva tartás,
folyóiratrendelés stb. problémáival, javaslatokat
fogalmazott meg, segédanyagokat adott közre. Éves
jelentéseket írt a hálózat eredményeiről, s
eseménynaptárakat is összeállított. Nyugdíjba
meneteléig, 1994-ig ő szerkesztette a Kaptárt; az
általa szerkesztett számok külsőleg is azonnal
felismerhetők ötletes-tréfás sajátkezű kis rajzairól, a
szorgoskodó méhecskékről. Természetesen részt
vállalt a megyei könyvtárban szervezett könyvtárosi
továbbképzésekben, a szakfelügyeletben, a
társadalmi és szakszervezeti munkában is.
Nyugdíjas éveiben is folytatta könyvtárosi
tevékenységét hihetetlen lendülettel és
munkabírással. A Verseghy Ferenc megyei és a Hild
Viktor városi könyvtárakon kívül a Csomóponti
művelődési ház, a tüdőkórház ill. a Hetényi Géza
kórház könyvtárában is munkálkodott, olykor egy
időben több munkahelyen. Mindenütt tisztelték és
szerették: nemcsak a kiváló szakembert, hanem a
mindig kedves, játékosan vidám, segítőkész kollégát
is.
Betegsége idején szerető család állt mellette,
elsősorban a lánya és két már szinte felnőtt,
főiskolás leányunokája.
Együttéreztek, lélekben vele voltak aggódó barátai,
volt munkatársai is. Kedves lényét szívünkben
megőrizzük.

Rékasy Ildikó

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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