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Helyismereti tanácskozás Jászberényben

Július 7-től 9-ig tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetének XVII. Országos Tanácskozása Jászberényben. A
helyszín a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészettudományi Karának
épülete volt. A tavalyi egri rendezvény utolsó napján derült ki, hogy idén a
Jászság fővárosában találkoznak a helyismerettel foglalkozó könyvtárosok. A
tanácskozás a lokálpatriotizmus jegyében telt, ahogy a mottó is mutatja :
„Lokálpatrióta: olyan ember, akit erős érzelmek kötnek szűkebb hazájához,
szülővidékéhez, lakóhelyéhez; annak emlékeit, értékeit nagy gonddal ápolja és
védi." (Tótfalusi István)
A rendezvény 7-én kora délután sajtótájékoztatóval kezdődött, amelyet Szabó
Jánosné, mint a házigazda Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója
és Takáts Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési
Intézet igazgatóhelyettese tartott.
A Lehel-kürt hangja köszöntötte a résztvevőket, majd Szabó Jánosné üdvözlő
szavai hangzottak el. Ezután dr. Barkó Endre, a SZIE-ABK dékánja, dr. Gedei
József polgármester, végül Dobos Gergely jászkapitány üdvözölte a
megjelenteket. Ezt követően adták át a Kertész Gyula emlékérmet; a kitüntetést
ez alkalommal Fügedi Péterné, az OSZK egykori munkatársa kapta meg. Az
emlékérmet életművéért, főként bibliográfusi munkájáért érdemelte ki. A
díjazottat Kertész Gyula özvegye méltatta.
Az első nap első előadója Bényei Miklós volt, akit már régi ismerősként
köszönthettünk Jászberényben. Ez alkalommal a bibliográfiakészítés mai
helyzetét elemezte. Több helyismerettel foglalkozó kiadványt is megemlített
előadásában, kiemelve a Jászság Könyvészetét. Elismeréssel szólt bibliográfus
kollégáiról, köztük a díjazott Fügedi Peteméről, valamint Kertész Gyuláról és
Péter Lászlóról.
Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ny. igazgatója a
honismereti tanítókönyvekről tartott előadást „Elzengem híred, Csákberény"
címmel. „A Tisza partján lakom" című tiszakécskei tankönyvcsalád és más
hasonló művek példáján szorgalmazta az országismereti kiadványok
használatát.
A Jászok Egyesülete és a Jászságért Alapítvány 1991-ben elkezdődött és azóta is
tartó kiadói tevékenységét ismertette dr. Dobos László, a szervezet ügyvivője. A
rendszerváltás után több reprint kiadványt is megjelentetett az egyesület az
előfizetőknek köszönhetően. Hiánypótló munkájuk eredményeként jelent meg
újból Fodor Ferenctől a Jászság életrajza.
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Nagy Nikolett, a Városi Könyvtár és Információs
Központ munkatársa az UTCA projektről tartott
előadást. Láthattuk működés közben a térképes
helyismereti keresőt, valamint a svájci légitársaság
és a vasút honlapjain a megvalósult „Helyismeret
2.0"-t.
A délutáni program során a vendégek egyik
csoportja Sisa József képzőművész tanyáját látogatta
meg, a másik csoport pedig Jászberény
nevezetességeivel, műemlékeivel ismerkedett
képzőművészeti barangolás során.
A nap zárásaként a Városi Könyvtárban állófogadás
várta a könyvtárosokat, majd a vendégsereg egyik
része Károly Nóra szolnoki könyvtáros vezetésével
a kötelespéldány-szolgáltatásról rendezett
kerekasztal-beszélgetésen vett részt, a többiek pedig
a foci vb aktuális mérkőzését tekintették meg.
A második nap Gerő Gyula mutatta be a Magyar
könyvtártörténeti kronológia 996-2007 c. kiadványt.
A háromkötetes munka 16.000 dátum mellett 4700
személy, 3500 intézmény, 1920 könyvtári kiadvány
adatait tartalmazza.
A könyvtártörténeti kiadvány után Bánkeszi Katalin
előadása következett. Az Országos Széchényi
Könyvtár címzetes igazgatója a digitalizálási
szabályzatok megalkotását ismertette. Az
előadásban szó esett a nemzeti digitális
közvagyonról, az Országos Könyvtári Digitalizálási
Tervről, a könyvtárak digitalizálási tevékenységéről
is. Ezt követően Renkecz Anita, az OSZK
Elektronikus Dokumentum Központ munkatársa
következett, aki a Digitális könyvtári füzetek a
szakmai továbbképzésben címmel tartotta meg
előadását. Példákkal illusztrálva mutatta be az
elektronikus folyóiratok publikálási módszereit.
A könyvtárosok után informatikai szakemberek
vették át a szót: először Császár Rudolfot (Digital
Kft., Szeged) hallhattuk a hálózatbiztonsági
eljárásokról és a wifitechnológia megbízhatóságáról,
majd Antal Ádám (Odin Technologies Budapest
Kft.) révén a RFID technológia működésébe
nyerhettünk bepillantást. A SZIE-ABK könyvtára is
ezt a rádiófrekvenciás rendszert használja, amit a
vendégek is kipróbálhattak az előadás végén.
Ebéd után Jászapáti és Jászszentandrás
vendégszeretetét élvezhettük, a nevezetességek
megtekintése után a Tölgyes fürdőben lazíthattak a
könyvtárosok.
A zárónapon Parti Csaba mutatta be a közönségnek
a Jászsági évkönyvet. Az 1993 óta megjelenő
kiadványban sok munkája van a jászsági
könyvtárosoknak is.
Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, a SZIE-ABK
könyvtárigazgatója intézménye régi könyveinek
gyűjteményéről adott tájékoztatást. A tanítóképzés

történetébe is belepillanthattunk a módszertani
kiadványok révén.
Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeumért Alapítvány
könyvkiadását ismertette a hallgatósággal. Két
sorozat is az alapítvány kiadásában jelenik meg: a
Jászsági Könyvtár és a Jászsági Füzetek. Ezek
mellett szólt a Redemptio című folyóiratról és a Jász
Múzeum évkönyvéről.
Csöke Tibor törökszentmiklósi könyvtáros Ipolyi
Arnold történeti munkásságáról számolt be,
kiemelve a tudós pap törökszentmiklósi
tevékenységét.
Az előadásokat Gulyás Erzsébet, a jászberényi
könyvtár igazgatóhelyettese zárta, aki a jászsági
sajtó történetét ismertette. Az egykori folyóiratok
némelyike már elektronikusan is olvasható.
A határon túli vendégek kaptak még szót a
tanácskozás hátralevő perceiben. A marosvásárhelyi
Fülöp Géza feleségével együtt érkezett, közös
munkájukról, Maros megye lexikonjának
szerkesztéséről számoltak be. Olga Mitrova a kassai
könyvtári munkáról szólt, Papp József pedig a
szlovéniai Muraszombat nemzetiségi könyvtáráról
adott tájékoztatást. Majd Balogh Mihály és Vojnics
Kornél tájékoztatását hallgathattuk meg.
Mándli Gyula és Takáts Béla záró szavai után Szabó
Jánosné nemes feladata volt bejelenteni a következő
évi rendezvény házigazdáját, Gödöllő városát. A
tanácskozások eddigi helyszíneit bemutató kódexet
Fülöp Attilané igazgatónő vette át, aki hasonlóan jó
hangulatú tanácskozást ígért, mint amely
Jászberényben volt.
Igazán jó alkalom volt ez a rendezvény a Jászság
számára, hogy a tartalmas előadásokon túl
megmutassuk a jász vendégszeretetet, a Jászság
műemlékeit, nevezetességeit, és bízunk benne, hogy
vendégeink jó szívvel gondolnak erre a három
napra.

Parti Csaba, Jászberény
Városi Könyvtár és Információs Központ

A jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ
fennállásának 110 éves évfordulója alkalmából az
Országos Családi Könyvtári Napok keretében ünnepi
konferenciát szervezett 2010. október 6-án.
A vendégeket dr. Szabó Tamás, a város polgármestere
köszöntötte, majd dr. Fodor Péter, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke előadása hangzott el a
Könyvtárak szerepe napjainkban címmel. Az olvasás
jövőbeli esélyei című előadást Nagy Attilától, a Magyar
Olvasás Társaság tiszteletbeli elnökétől hallhattuk. Az
időutazást a könyvtár múltjában Szabó Jánosné igazgató
asszony segítségével ismerhettük meg.
Ezután egy kiállítás-megnyitóra a Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese, Takáts Béla invitálta a résztvevőket:
Népkönyvtártól az információs központig címmel.

(szerk.)
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Művelődési Intézet nyertes pályázatai

a megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására

A munkakapcsolat kezdete:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet Könyvtára első alkalommal
2004. évről szolgáltatott könyvtári statisztikai
adatokat a megyei könyvtárnak. A statisztikai
jelentések alapján azóta tudjuk nyomon követni a
változásokat - az állomány alakulását és a forgalmi
adatokat illetően. A tapasztalatunk az volt, hogy
folyamatosan és drasztikusan csökkent ezen idő
alatt az intézet könyvtárának dokumentum
beszerzésre fordítható anyagi lehetősége. Míg 2004-
ben 150.000,- Ft állt rendelkezésre az állomány
gyarapítására, 2007-ben a keret 25.000,- Ft-ra
csökkent. Az utóbbi két évben pedig már nem volt
lehetőségük dokumentum beszerzésre.

2004-ben - a statisztikai jelentésen túl - már
más irányú munkakapcsolatunk is létrejött a
könyvtárral. A megyei könyvtárban duplum-
példányként selejtezésre került dokumentumokból -
további könyvtári célú hasznosításra - kerültek át
dokumentumok a könyvtár állományába - ajándék
címén. Ezen túl az EUROPE DIRECT Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT
évente programokat szervezett a fogvatartottak
részére, s minden évben friss információs csomagot
biztosított a könyvtár számára.

ígéretes folytatás:
A beszerzésre fordítható összeg csökkenését, majd
teljes megszűnését tekintve az intézet könyvtára
számára a lehető legjobbkor érkezett a segítség.
2007-ben a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot írt ki,
melyen a megyei könyvtárak vehettek részt. A
program keretében az előzetesen letartóztatottak
elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási
intézetek könyvtárainak ellátására lehetett
pályáznunk. A pályázat célja a fogvatartottak
könyvtári ellátásának javítása volt. A megyei
könyvtár természetesen részt vett ezen a
meghívásos pályázaton, melynek konkrét célja a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet könyvtári állományának
fejlesztése volt - letéti rendszerben. Erre a célra
250.000,- Ft támogatásban részesült könyvtárunk. A
megyei könyvtár területi szolgálata végezte a
pályázat bonyolítását, elszámolását. A vásárlást
megelőzően ellátogattunk az intézet könyvtárába,
ahol igényfelmérést végeztünk. így került be 168 db
dokumentum 360.875,- Ft értékben a könyvtárba.

A dokumentumok a megyei könyvtár állományába
kerültek, feldolgozásuk megtörtént
visszakereshetőek a Corvina könyvtári integrált
rendszerünkben. Az intézet számára tartós
könyvtári letétként a dokumentumokat 2008.
február 11-én átadtuk.
A pályázat bonyolítása kapcsán jó kapcsolat alakult
ki a két intézmény között, melynek folyományaként
2008 áprilisában módszertani segítségnyújtásra is
sor került az intézet könyvtárában. A dokumentum-
igény felmérése kapcsán tett látogatásunk
alkalmával megállapítottuk, hogy szakember
hiányában (elítélt a könyvtáros) milyen állapotban
van az intézet könyvtára. A hiányosságokra
rávilágítva megbeszéltük a felelős tiszttel, hogy
számíthatnak szakmai segítségünkre, ha
szándékukban áll a könyvtár állományának
rendezése. Ezek után megkeresték intézményünk
igazgatóját, s rövid egyeztetés után a területi
szolgálat 3 munkatársa engedélyt kapott az intézet
könyvtárának állományrevíziójára. A teljes
állomány átválogatása, selejtezése után következett
a raktári rend kialakítása. Munka közben szakmai
továbbképzést is tartottunk a könyvtárért felelős
elítélt számára. Ezen rövid idő alatt igyekeztünk
minden olyan alapvető szakmai tudnivalót átadni
számára (egyedi címleltárkönyv vezetése,
kölcsönzés adminisztrációja, raktári rend fogalma
stb.), amely segítségére lehet. A munka során 3.122
db dokumentum selejtezésére került sor, s egy
rendezett, használható állományt állítottunk össze
az elítéltek számára. Az év során - egészen
napjainkig - több esetben kértek szakmai
iránymutatást. A munka kapcsán valódi
együttműködés alakult ki a két intézmény között.
Munkánk hozadékának tekinthetjük azt is, hogy a
Népmese napján mesemondó versenyt rendeztek az
intézetben, s a zsűri elnökének a területi szolgálat
vezetőjét kérték fel - aki természetesen készségesen
elvállalta ezt a nem mindennapi feladatot.

A fentiekből kitűnik, hogy a 2007-ben
elnyert pályázati támogatás segítségével az intézet
könyvtárában elindulhatott egy minőségi javulás az
állomány összetétele, minősége terén. A megyei
könyvtár munkatársai segítségével átgondolt,
tudatos állománygyarapításra került sor, figyelembe
véve az igényeket. Elindult a könyvtári ellátás
színvonalának javulása.

A közelmúlt:
A könyvtárban végzett munka, illetve a pályázat
teljesítése kapcsán azonban képet kaptunk a további
hiányosságokról is. Ekkor még csak reménykedtünk
abban, hogy további pályázati támogatás
segítségével az elkezdett gyűjteményszervezési
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munkát folytathatjuk. 2009 őszén nyílt erre újabb
lehetőségünk. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiuma újabb meghívásos pályázatot
írt ki az előzőhöz hasonló feltételekkel és célokkal.
Természetesen a pályázaton a megyei könyvtár
részt vett, azzal a céllal, hogy a megkezdett tudatos
gyűjteményszervezői munkát folytathassa,
pótolhassa a feltárt hiányosságokat.

A pályázat igen sikeres volt, mert 600.000,-
Ft támogatás állt rendelkezésünkre a cél
megvalósításához. Ebben az esetben is
igényfelmérést végeztünk. Az intézet felelős
munkatársai együttműködtek a gyarapítási
munkában - előzetes felmérés után konkrét címek,
szerzők, illetve témakörök megadásával segítették a
beszerzést. Abban is megegyezés született - mivel a
pályázati kiírás lehetővé tette -, hogy a könyvön
kívül más dokumentumtípusok beszerzésével is
megpróbálkozunk. így került sor DVD-k és
hangoskönyvek beszerzésére is.
Beszerzéseinket legnagyobb arányban az Alexandra
Kiadónál bonyolítottuk, de a Könyvellátónál és a
Kellónál is vásároltunk. így a megyei könyvtár 30-
50%-os kedvezményt vehetett igénybe a vásárlások
alkalmával. A nettó 600.000,- Ft támogatásból 224
db könyvet (mellékletekkel együtt), 115 db DVD-t és
10 db hangoskönyvet - összesen 349 db
dokumentumot - tudtunk beszerezni az intézet
könyvtára számára. A dokumentumok bruttó értéke
867.395,- Ft
A megyei könyvtár teljesítette a pályázathoz csatolt
nyilatkozatban megfogalmazott feltételeket:

• a pályázat bonyolítását, elszámolását,
• a vásárolt dokumentumoknak a megyei

könyvtár állományában történő
feldolgozását,

• a dokumentumok Corvina könyvtári
integrált rendszerben való megjelenítését,

• lelőhely szerinti visszakereshetőségét,
• a beszerzett könyvek átadását a BV Intézet

számára tartós könyvtári letétként.

A jelen:

A dokumentumok ünnepélyes átadására 2010.
szeptember 10-én került sor a Büntetés-végrehajtási
Intézetben. A rendezvényre meghívást kapott a
megyei könyvtár igazgatója, Bertalanné Kovács
Piroska, és a területi szolgálat három munkatársa. A
meghívásnak örömmel tettünk eleget. Az
ünnepségen az intézet parancsnoka, Hafenscher
Csaba Zoltán alezredes úr elismerő szavakkal
köszönte meg - a pályázatokban elvégzett munkán

túl - a könyvtárban végzett szakmai
tevékenységünket, segítségünket. Az elítéltek egy
kis csoportja pedig színvonalas, zenés irodalmi
műsorral fejezte ki köszönetét.

A jövő:

Az ünnepség utáni kötetlen beszélgetésen abban is
megegyezés született, hogy további selejtezésre lesz
szükség a könyvtár állományából. A munka
elvégzésének időpontját a későbbiekben fogjuk
egyeztetni.
Az állomány számítógépes feldolgozásának kérdése
is szóba került. Ebben a témában is számíthatnak a
megyei könyvtár segítségére - a számítógépen túl a
Corvinához való csatlakozáson át a rendszer
használatának betanításáig.
Arra is ígéretet kaptunk, hogy az őszi könyvtári hét
programjaiban részt vesz az intézet könyvtára - a
lehetőségeihez mérten. (Erre már volt példa, hiszen
2005-ben a Nagy Könyv rendezvényeiben is részt
vett a könyvtár - az országban egyetlen börtön-
könyvtárként.)

A leírtak alapján elmondhatjuk, hogy valódi,
működő, s nem utolsósorban hasznos munka-
kapcsolat alakult ki az évek folyamán a két
intézmény között.

Az intézet könyvtárának állománya a két
pályázat kapcsán jelentősen gyarapodott - a
rendelkezésre álló 850.000,- Ft pályázati támogatás
révén összesen 517 db új dokumentummal. A
megvásárolt dokumentumok bruttó értéke 1.
228.270,- Ft volt.
A gyarapítási és selejtezési munkák elvégzése után
egy rendezett, az igényeknek megfelelő, tudatosan
gyarapított állomány áll a fogvatartottak
rendelkezésére.
A megye könyvtáraihoz hasonlóan az intézet
könyvtára számára is szívesen nyújtunk
módszertani segítséget a továbbiakban is, ha erre
igény mutatkozik.
A területi szolgálat munkatársai munkájukkal
örömmel járultak - járulnak hozzá a jövőben is a
fogvatartottak könyvtári ellátásának javításához,
színvonalának emeléséhez, a társadalmi
visszailleszkedés - dokumentumok által való -
segítéséhez.

Némethné Matastik Magdolna
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet

Területi Szolgálat
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Melléklet, de nem mellékes

Mind az állománygyarapítók, mind az
olvasószolgálatos kollégák rendszeresen találkoznak
a dokumentumokhoz kapcsolódó mellékletek
problémájával. Az előbbiek szempontjából a
nyilvántartásuk és feltárásuk okoz problémát, az
utóbbiak pedig a dokumentumok elhelyezésével,
szolgáltatásával kapcsolatban vannak gondban.
Márpedig napjainkban divat a sokszínűség,
szemléletesség, ezért egyre több dokumentumhoz
tartozik annak tartalmát kiegészítendő ún.
melléklet. A melléklet a „dokumentum (könyv)
olyan járulékos része, amely fizikailag elkülönül
tőle; tartalmilag és alakilag is járulékos része".
(Könyvtári fogalmak kisszótára, Bp., 2000.175 p.)
A Könyvtárosok kézikönyve nyilvántartásba vétellel
foglalkozó része egyáltalán meg sem említi a
mellékletet, de alapfogalomként rögzíti a könyvtári
egység fogalmát, amin általában a dokumentum
fizikai egysége értendő.
Az egyre gyakrabban előforduló mellékletek
jellemzői, hogy fizikailag elkülönülnek az
alapdokumentumtól, sok esetben más
dokumentumtípust képviselnek, tartalmilag
kiegészítik, más formában megismétlik az
alapdokumentumot, netán teljesen önálló tartalmat
jelentenek, nyilvántartásilag önálló egységet
képviselnek és az alapdokumentumtól eltérő
tárolást és állományvédelmet igényelnek.
A felsoroltak miatt könyvtárunk 2005 óta
bibliográfiailag és tartalmilag is feltárja a beérkező
dokumentumokkal érkező mellékleteket.
Eddigi tapasztalataink szerint az önállóan feltárt
mellékletek információértéküket tekintve a
következőek lehetnek:

Tartalom megismétlése eltérő dokumentum-
típusokon:

Kornis Mihály: Lehetőségek könyve c. műve egy
hangoskönyv melléklettel jelent meg, amelyen a
szerző felolvasásában hallgathatjuk meg a szövegét.
Keresettség esetében a melléklet ilyen esetben jól
szolgálhatja a példányszám-kiegészítést.
Könyvtárunkban van olyan melléklet, amely ebbe a
kategóriába tartozott, de a lehetőségek meg-
változásával alapdokumentummá nőtte ki magát. A
szakdolgozatokat kiegészítő CD-mellékletekről van
szó. Ma már az ingyenes kötés felajánlhatóságának
hiányában szinte alig kapunk nyomtatott
szakdolgozatot, de a digitális változatot sok esetben
felajánlják a könyvtárunkban kutatók.

Ezek a dokumentumok természetesen alap-
dokumentumok lesznek.

Tartalom kiegészítése:

Kocsis L. Mihály Bara Margit tekintete c. könyvét
kiegészíti egy CD-melléklet, amelyen a színésznő
lánya, Gyarmati Eszter mesél édesanyjáról. Az
alapdokumentum egy könyv, a melléklet egy
hangfelvétel, amely a gyermek visszaemlékezése a
híres édesanyáról.
Szepes Mária: Szibilla: jegyzetek az életemhez :
napló, 1929-2004 c. könyvét kiegészíti a Kirándulás
az Élet Vizéhez c. hangfelvétel, amely meditáció a
szerző saját elmondásában.
Mindkét dokumentum szervesen kapcsolódik az
alapdokumentumhoz, de tulajdonképpen teljesen
más élményt és információt ad.

Az alapdokumentum tartalmát messze felülmúlja
a melléklet:

Jó példák erre a KSH utóbbi években megjelenő
megyei statisztikái. 2007-től az a gyakorlatuk, hogy
az adott megye évkönyvét ellátják a saját régiójáról
készített CD-ROM-melléklettel, amelyen 3-4 megye
statisztikai évkönyvének teljes anyaga található
meg elektronikusan, pl. a Jász-Nagykun-Szolnok
megye statisztikai évkönyve, 2008 mellékletként
tartalmazza az Eszak-Alföld megyei statisztikai
évkönyvei, 2008 c. CD-ROM-ot, amely Hajdú-Bihar
megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai
évkönyvét is tartalmazza digitálisan.
Magyarországon jelenleg 7 régió van, így 7
különböző régióban található megyei évkönyv
megvásárlásával 19 megye statisztikai évkönyvének
adatszolgáltatása fedhető le.

A melléklet, amely egy önálló mű:

Sok esetben a melléklet egy önálló mű, amely
áttételesen kapcsolódik az alapdokumentumhoz.
Andor Tamás, Kende Tamás és Szabó B. István
Bacsó filmkönyvét a Bacsó Péter rendezte Te
rongyos élet c. DVD-melléklet illusztrálja.
Bowden, J.: Egészséges élet egészséges táplálkozás c.
könyvét Béres Alexandra hasonló című fitness DVD-
je teszi még szemléletesebbé.
Ezeknek a mellékleteknek az önálló feldolgozása
egyaránt szolgálja választékunk bővülését,
feltártságunk mélyülését és a költségmegtakarítást
egyaránt. Ráadásul a statisztikai adatszolgáltatás
szempontjából is így közelíthetünk a teljesség felé.



KAPTÁR 2010. 2.

Az alapdokumentumhoz szervesen kapcsolódó,
de mégis mellékletnek minősített dokumentu-
mok:

Ennek tipikus esetei könyvtárunkban azok a
zenei CD-k, amelyek borítói tartalmazzák az
előadott dalok szövegeit.
Minden törekvésünk ellenére sok melléklet nem
kerül önállóan feltárásra, csak a bibliográfiai
rekordban szerepelnek említésképpen, mint
plusz dokumentumok. Ezen dokumentumoknak
a kezelése, nyilvántartása, tárolása,
állományvédelme, kölcsönzése nehézséget okoz.
Sok esetben használható ezekre a
dokumentumokra a magánhasználatra szánt
jelző.
Bucher Katalin: Az igazi cigánykártya c. könyve
36 db kártyát is tartalmaz. Beszerzéséről
természetesen nem mondtunk le a melléklet
kezelésének nehézsége miatt, hiszen a nyomtatott
dokumentum alapmű a témában.
Sok esetben a mellékletek nélkülözhetetlenek az
alapdokumentum eredményes használatához,
mégis lemondunk az önálló feldolgozásukról.
Ilyen a Cser Kiadó Színes ötletek. Fortélyok
sorozata. A kiadványaikhoz 2-3 mintaív tartozik,
amelyek önálló feldolgozásától eltekintünk, a
közös leíráshoz honosítjuk a példányaikat.
Ugyanez az eljárás Thomas Brezina ifjúsági
regényeivel, amelyek sok esetben tartalmaznak
titkos üzeneteket, titkosírást megfejtő lapot.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a
mellékletek kezelésének gyakorlatával minden
könyvtárban érdemes foglalkozni. A leírt
példákkal arra szeretnék mindenkit biztatni,
hogy ne bánjon mostohán ezekkel a
dokumentumokkal. Emelkedhet általuk a
példányszámunk, statisztikai számaink, bővülhet
választékunk és azt is elmondhatjuk, hogy
költséghatékonyan dolgoztunk.

Máté Ágnes, osztályvezető
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet

Állománygyarapítási és feldolgozó osztály

Országos Családi Könyvtári Napok Jász-Nagykun
Szolnok megyében

Sokat gondolkodtam a szervezés ideje alatt: vajon
mi az a hívó szó, amitől vagy amiért a könyvtáros
kollégák csatlakoznak évente az országos
programokhoz. Azért, mert a kistelepülési
könyvtárak egyre inkább elhagyatottnak érzik
magukat és ilyenkor jó a valahová tartozás érzését,
élményét megélni. Együtt „tenni" valamit a többi
kollégával, hasonló célokért, az olvasókért, s
hasonló programokban, közös pr-anyaggal a
rendezvények varázsával. Örömöt adni és kapni.
Igen, valószínű ebben is van igazság.
A nagyobb, főleg városi könyvtárak nincsenek ilyen
elszigetelt helyzetben, vajon ők miért teszik a
dolgukat? Nem hiszem, hogy csak a megfelelni,
kipipálni akarás, vagy pénzhez jutás lehetősége
motiválja őket. A mostani időszakban a TÁMOP-os
támogatások beindulásával a könyvtárak igen sok
rendezvényt, használati órát, stb. tarthatnak. Egy-
egy támogatott program nem lehet teljes mértékben
a motiváció oka.
Hosszú évek óta dolgozunk együtt ezeken a
napokon, vajon ennek a hagyománya mennyire tesz
tettre késszé, vállalkozóvá? Megnézni az országos
honlapon ki-mit csinál a megyében, ez azért nem
akkora buli, hogy komoly munkát vállalnánk érte.
Akkor miért is dolgozunk olyan keményen ezen a
héten, sőt egyre többen Könyves Vasárnap is? Azok,
akik valami miatt nem tudnak csatlakozni, miért
sajnálják, - s kérdezik, jövőre is lesz, ugye? Ha
tudnánk a hívószavakat, vagy azokat a jeleket,
amelyektől a csatlakozás mellett döntenek a
könyvtárosok, hatékonyabban is szervezhetnénk a
megyei programokat.
Ha tudnánk, miért maradnak távol akár nagyhírű
könyvtárak is ettől a rendezvénysorozattól,
eredményesebbek lehetnénk.
Köszönjük az együttműködést, s tisztelettel várjuk a
további érdeklődőket, mert valószínű:

összefogás lesz 2011-ben is!
Minden a téma iránt érdeklődő kollégát tisztelettel
várunk 2010. november 15-én a megyei
zárókonferenciára a Megyei Könyvtárba.

Illés Julianna, osztályvezető
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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