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Hőseink emlékére - közös történelmünk 
2014. év március 8-án a lengyel testvérvárosunk (Bielsko-Biała) 

könyvtárának vezetője nyitotta meg a Boldog II. János Pál - nemrégiben 
szentté avatott - pápa emlékének szentelt fotókiállítást a Verseghy 
Könyvtárban. Bogdan Kocurek igazgató úr beszédéből idézünk: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagyon örülök, hogy itt lehetek Önökkel Szolnokon a könyvtárban. Tíz évvel 
ezelőtt kezdődött el az együttműködés könyvtáraink között különböző 
területeken, segítve kölcsönösen kultúránkat és országainkat. Ez az 
önkormányzataink közötti megállapodás egyik praktikus megvalósítása. 
Ma egy különleges kiállítást mutatunk be Önöknek, a boldoggá avatott II. János 
Pál, röviden Szentatya emlékének szentelve. A kiállítás képei emlékeztetnek 
bennünket azokra a helyekre, ahol II. János Pál járt a mi régiónkban: a Bielsko-i 
és a Żywieci egyházmegyékben. Ezek szobrok, táblák, iskolák patrónusai és 
névadói, utcák, emlékek. 
Ez saját munka, a fotók alkotói a mi dolgozóink, merész vállalkozás, amely a 
szlovákokkal közös projekt keretében valósítottuk meg: Boldog II. János Pál 
Szellemi Öröksége – Ne féljetek! címmel. Ezeket a szavakat mondta II. János Pál 
pápai beiktatásán. 
 

                           A fotón Bogdan Kocurek igazgató és Bali István látható a kiállítás megnyitón. 
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II. János Pál különös módon kötődött városunkhoz, 
Bielsko-Białához. A közeli Czańca településen éltek 
nagyszülei, a mai napig élnek ott rokonai. A bielskoi 
kórházban dolgozott, mint orvos idősebb bátyja 
Edmond, aki skarlát betegségben hunyt el. Azután, 
mint fiatal pap bácsi – így hívták a fiatalok – 
kirándult a közeli hegyekbe. Krakkói püspök is volt, 
akkor városunk és régiónk egy része tartozott a 
Krakkói Érsekséghez. 
1992 márciusában II. János Pál hozta létre és keltette 
életre a Bielsko-Żywieci egyházmegyét, melynek 
székhelye Bielsko-Biała. 
1995. május 22-én, mint pápa látogatott Skoczówba, 
Bielso-Białaba és Żywiecbe. 
A kiállításról hiányzik egy kép a II. János Pál 
Alapítvány fiatal ösztöndíjasairól. Mert fontosak 
azoknak a fiataloknak a támogatása, akik nehéz 
körülmények között élnek és a tanulásukat 
finanszírozták a Pápai Nap alkalmával szervezett 
pénzgyűjtések. Most az a legfontosabb, hogy újra 
olvassuk a tanításait és próbáljuk életre kelteni mi, 
mert ezzel a világ is jobb lesz. 
Végül néhány személyes emlék. Hallgathattam, 
láthattam, beszélgethettem vele s megérinthettem a 
Szentatyát. Ez egy nagy kincs, amelyet az élettől 
kaptam. Lehetőségem volt részt venni nagyon sok 
pápai zarándokúton Lengyelországban és 
Ukrajnában. Néhányszor részt vehettem a hivatalos 
és privát fogadásán, audienciáján a Vatikánban. 
A legnagyobb emlék számomra az a pillanat volt, 
amikor 1995-ben Boldog II. János Pál zarándokolt 
Skoczówba, Bielso-Białába és Żywiecbe. Ekkor az ő 
kezéből áldozhattam, s fogadhattam el a 
Szentostyát. Elkötelezettnek éreztem magam a 
zarándokút megszervezésében is. 1996-ban a 
Vatikánban bemutattak a Pápának. Néhány szót 
válthattam vele, érezhettem kezének melegségét 
mely a vállamat érintette. Amikor 2005. április 2-án 
eltávozott az Isten Házába, nem rejtettem el 
könnyeim, mint biztosan sokan közületek is. 
Tudom, hogy tanításaival velünk van és könyörög 
értünk az Istennél. Mindennap az ő közbenjárását 
kérve imádkozom Istenhez. Tudom, segít nekem. 
 

Hölgyeim és Uraim! 
 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy lengyel vagyok, 
honfitársa Boldog II. János Pálnak, az első szlávnak 
Péter Fővárosában. Mindannyiunk pápája, akikhez a 
magyarok is oly közel álltak, aki nagyon sokat 
vágyódott szülőhazájához Lengyelországhoz, 
ugyanúgy ahogy Ti is, lengyel barátaim Szolnokról. 
Isten áldása! 

„Weöres Sándor 100. születésnapja 
jubileumi rendezvényei” a 

kunszentmártoni városi könyvtárban 
 

Közeledünk a Nemzeti Kulturális Alap által 2013-
ban meghirdetett, az idei évre is áthúzódó, „Weöres 
Sándor 100. születésnapja jubileumi rendezvényei” 
címmel meghirdetett pályázat sikeres befejezéséhez 
könyvtárunkban. A programban lehetőség nyílt 
mind felnőtt, mind gyermekrendezvények 
megtartására, a lehetőségek adta legváltozatosabb 
formákban: irodalmi est felnőtteknek, rendhagyó 
irodalomóra általános iskolásoknak, zenés-verses 
összeállítás óvodásoknak, játszóház, kézműves 
foglalkozások – mind-mind Weöres Sándor költői 
világához kapcsolódóan.  
Eddig mindegyik programunk eredményes volt, 
nagy tömegeket vonzott. Kiemelkedő volt Tomanek 
Gábor színművész társulatának négy előadása. A 
felnőttek számára a költő ifjúkori műveiből hangzott 
el válogatás, a gyerekek pedig játékos, mondókás, 
zenés rigmusokat hallhattak. A Weöres Sándor –
centenárium alkalomhoz a kapcsolódó játszóházak, 
foglalkoztató tevékenységek nagy eszköz-és 
anyagigénye a gyerekek nagy létszámával, a játékos 
feladatok sokrétűségével áll arányban. 
2013. szeptember 16-án a városi könyvtárban 
Weöres Sándor születésének századik évfordulója 
alkalmából délelőtt az általános iskolások számára 
„Őszi éjjel” címmel rendhagyó irodalomórával; 
ugyanezen nap délutáni, kora esti óráiban a 
felnőttek számára a költő 15 éves koráig írt 
műveiből „Izzik a galagonya” címmel tartott 
előadással varázsolták el hallgatóságukat Nagy 
Erika, Mészáros Mihály és Tomanek Gábor 
színművészek. Tomanek Gábor elmondta, hogy 
ugyan 1982 óta járják az országot irodalmi 
műsorokkal, mégis ez volt az első Weöres-
összeállításuk, amire felkértük őket. Nagyon jó 
viszonyban vannak tanárokkal, népművelőkkel, 
könyvtárakkal, eddig körülbelül nyolcszáz 
településen léptek fel. Tizennyolcféle irodalomóra 
van a repertoárjukban, nemzeti ünnepekre, a 
magyar kultúra napjára, augusztus huszadikára, 
adventre és más jeles alkalmakra. 
Október 21-én 9 órától „Szép magyar beszéd” 
címmel rendhagyó irodalomórára került sor 
Tomanek Gábor közreműködésével felső-
tagozatosok számára. Az előadóművész 
megemlítette, hogy főiskolai évei alatt tanára, 
Montágh Imre Weöres verseivel próbálta a szép 
magyar beszédet tanítani számukra; ez a műsor is 
ennek jegyében telt el. 
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10 órai kezdettel pedig Bóbita címmel óvodásoknak 
tartott vidám, zenés-verses, játékos program töltötte 
be a könyvtár falait.   
Decemberben adventi kézműves foglalkozást 
rendeztünk „Nől a dér, álom jár” címmel.  Az 
ünnepi alkalom összekapcsolódott Weöres Sándor 
megzenésített verseinek hallgatásával, a gyerekek a 
versek által ihletett rajzokat, apró ajándéktárgyakat 
készítettek. Harmincöt gyermek, három pedagógus, 
egy könyvtáros részvételével kellemes délelőttöt 
sikerült eltölteni. 
 

 
 

Idén márciusban 6-án és 21-én Kikelet-
Tavaszköszöntő címmel játszóház vidám hangjai 
verték fel a könyvtár csendjét, melyet Weöres 
Sándor műveinek felhasználásával, rajzok 
készítésével tettünk színesebbé, 3 különböző 
óvodáscsoport, minden alkalommal 2-3 kísérő, 
óvónő, egy könyvtáros részvételével. 
Gyermekkönyvtári helyiségünkben április 3-án és 4-
én húsvéti kézműves foglalkozást és játszóházat 
tervezünk, a költő megzenésített verseivel, 
versmondással, rajzolással.  
Rendezvényeinket a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta. 

Herczeg László, Kunszentmárton 
 

Jászságért Díj 2014 
 
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1/2014. sz. 
döntésével a Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 
forint elismerést dr. Barna Gábor tanszékvezető 
egyetemi tanár (Budapest - Szeged) részére ítélte 
oda, életpályája elismeréseként. Dr. Barna Gábor 
1950-ben született a jászsági gyökerű 
Kunszentmártonban. Középiskolai tanulmányait 
helyben folytatta, egyetemi diplomát néprajz-latin 
szakon szerzett 1973-ban Debrecenben, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen. 1974 óta egyetemi 
doktori, 1989 óta a kandidátusi cím birtokosa. 1998-
ban habilitált az ELTÉ-n. Életútja a Szolnok Megyei 
Damjanich Múzeumból indult. Dolgozott a 
debreceni egyetem néprajzi tanszékén, az MTA  

Néprajzi Kutatóintézetében, 1993-tól pedig a József 
Attila Tudományegyetemen. Jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszékét vezeti. Egész pályafutása a 
vallási néprajz kutatásához kötődik, a boldog 
emlékezetű, tudós Bálint Sándor méltó szellemi 
örököse. Fő kutatási területei a szokáskutatás, a 
búcsújárás, a vallási egyesületek története. 
Foglalkozott szülővárosa, Kunszentmárton 
újratelepítésével, így a népességet kibocsátó 
Jászapáti történetével is. Avatott ismerője az éppen 
száz éve Jászapátin született Demeter István 
papköltő, festőművész életútjának, munkásságának.  
Szakmai felkészültségét mutatják külföldi 
tanulmányútjai, vendégtanári tevékenysége, 
megszámlálhatatlan hazai és külföldi tudományos 
megbízatása. 
Számos tudományos társaság megbecsült tagja. 
Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja önálló 
kötetekben, folyóiratokban, évkönyvekben, 
szaklapokban. Önálló néprajzi könyvsorozatok 
elindítója, szerkesztője, fenntartója. Tudományos 
közleményeinek száma megközelíti az ötszázat. 
Számos, a Jászkunsággal foglalkozó konferenciát 
szervezett vagy előadóként vett részt azokon. 
Közérthető, népszerű stílusa megbecsült, kedvelt 
előadóvá teszi.  
Munkásságát 1994-ben Nagykunságért Díjjal 
ismerték el.  
Tudományszervező tevékenysége révén az általa 
vezetett tanszék a magyar néprajzi kutatás 
fellegvárává vált. Iskolateremtő személyiség: 
egykori tanítványai hazánk számos tudományos, 
oktatási központjában jelen vannak.  
Lételeme a terepmunka. Gyűjtői tevékenysége 
legendás, egykori adatközlői évtizedek múlva is 
nagy szeretettel idézik találkozásaikat. 
Generációkat vezetett be a tudományos kutatás 
rejtelmeibe, a magyar néplélek kiváló ismerője. 
Kutatásai helyezték el a Jászságot a magyar 
szakrális néprajz térképére.  
 
A Jászságért Díjat 2014. július 12-én, az elszármazott 
és otthon élő jászok világtalálkozóján adták át 
Jászapátin. 
 
Gratulálunk Prof. Dr. Barna Gábor egyetemi 
tanárnak! 
 
 
A cikket az egyesület elektronikus híréből emeltük 
át.         http://www.jaszokegyesulete.hu      (szerk.) 
 

 

http://www.jaszokegyesulete.hu/
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Dr. Bakonyi Péter Kutatószoba 
 

Különleges gyűjteménnyel gazdagodott a Martfű 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
könyvállománya. Urbán Anikó, Martfű város 
fiatalon elhunyt polgármesterének édesanyja a 
könyvtárnak adományozta fia, Dr. Bakonyi Péter 
könyvgyűjteményét.  
A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
az önkormányzat segítségével vállalta, hogy az 
adományt különgyűjteményként kezeli, és létrehoz 
egy kutatószobát, ahol a könyveket mindenki 
számára hozzáférhetővé teszi.  
A munka 2013 nyarán kezdődött, ekkor kezdtük 
átszállítani a közel 4000 kötetet a könyvtárba. Az ősz 
folyamán zajlott a szoba kialakítása, berendezése, 
ezzel párhuzamosan a gyűjtemény feltérképezése, 
feldolgozása. A kutatószoba ünnepélyes 
megnyitására ez év április 9-én került sor. Hosszú, 
kihívásokkal teli út vezetett idáig, a végeredmény 
pedig egy különleges gyűjteményt kínáló, elegánsan 
barátságos kutatószoba lett. 
Nehéz volt örömünket szavakba önteni, hiszen 
mind azt kívánnánk, ha tehetnénk, hogy ez a 
gyönyörű gyűjtemény eredeti helyén legyen ma is, s 
bár forgathatná darabjait az, aki oly nagy gonddal 
összeválogatta. Hálásak vagyunk Péter 
édesanyjának, hogy könyvtárunknak adományozta 
ezt a különleges, gazdag gyűjteményt. Nagyon nagy 
ajándék ez egy könyvtárnak, dolgozóinak, 
olvasóinak, a város lakóinak. 
A kutatószoba kialakításában sokan részt vettek, 
nagyon sok önzetlen segítséget kaptunk. A munkát 
a könyvek elszállításától az utolsó matrica 
beragasztásáig könyvtárunk volt vezetője, Pápainé 
Zsuzsi irányította. Nagy gonddal, szeretettel fogott 
kézbe minden darabot, s mutatta lelkesen a 
kollégáknak, ha egy-egy különleges könyvre 
bukkant, márpedig ilyan akad bőven a 
gyűjteményben. Kolléganőnk vállalta, hogy 
nyugdíjba vonulása után is gondozza a 
gyűjteményt, hálás köszönet érte. 
A Ház dolgozói mind kivették részüket a szép 
munkában, ki új bútorokat varázsolt a szobába, ki 
padlót rakott le, villanyt szerelt, szakjelzeteket 
alkotott, listát készített, rendszerezett, pakolt. 
Kollégáink mellett nagyon sok értékes segítséget 
kaptunk nyugdíjas munkatársainktól. Örömmel járt 
vissza és lelkesen segítette munkánkat Csernus 
Gyuláné Erzsike és Horváth Zoltánné Rozika 
A gyűjteményről Holló Jánosné, könyvtáros 
barátunk, aki igen sok időt töltött Péter könyvei 
között, a következőket írta: 

„A gyűjtemény döntő részét tudományos 
könyvek képezik. Dr. Bakonyi Péter érdeklődési körébe 
tartozott szakmájának megfelelően a történelem és a 
jogtudomány. A jogtudományi könyvek között is nagy 
számban vannak jelen a jogtörténeti vonatkozású 
kiadványok.  

A politikatudomány tárgykörét kiemelten 
gyűjtötte, itt is a történeti vonatkozású kiadványok, 
elemző monográfiák vannak túlsúlyban.  

Ránk hagyományozódott könyvei azt igazolják, 
hogy érdekelte az emberi lélek és gondolkodás: gazdag a 
gyűjtemény filozófiai, pszichológiai és vallási tárgyú 
könyvállománya. Az utóbbi tárgykörben megtalálhatjuk a 
keresztény vallás alapjait és fontos gondolkodóinak 
műveit bemutató kiadványokat, de a többi világvallásról is 
alaposan tájékozódhat az érdeklődő. Nincs olyan 
tudományterület, amelyik ne képviseltetné magát legalább 
néhány kiadvánnyal. 

Külön kiemelést érdemel az idegen nyelvek 
tanulását segítő állományrész. Angol, német, francia, 
olasz, spanyol, portugál, és orosz szótárak, általános és 
szakmai nyelvkönyvek, nyelvtanok és eredeti nyelvű szak- 
és szépirodalmi művek sorakoznak a polcokon. 

A szépirodalmi állományrész méltó párja a 
szakirodalmi gyűjteménynek, sokszínű és igényes 
válogatás.  

A teljes könyvállományra jellemző, hogy nagy 
számban tartalmaz úgynevezett reprint kiadványokat, 
vagyis régi könyvek minden részletében hű másolatait.” 

 
A megnyitóra sokan eljöttek, bizonyítja ez is, hogy a 
város lakóinak fontos ez a gyűjtemény, s reméljük, 
sokan visszatérnek, használják majd. Így őrzik majd 
könyvei ennek a nagy műveltségű, szenvedélyes 
könyvgyűjtő fiatalembernek az emlékét. 
Várunk iskolai csoportokat, kutatni vagy csak 
csendes olvasgatásra vágyókat, hogy Péter emléke 
tovább élhessen, könyvei tovább szolgálhassanak 
másokat is. 

Székácsné Tálas Gabriella 
könyvtárvezető 
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Újra előtérbe kerülnek az eTanácsadók! 
 
Nagy sikerrel „vizsgáztak” azok az eTanácsadók, akik 
mentorként segítették a TÁMOP-2.1.2 „Idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése" című (pilot) 
projektet, melynek során százezer felnőtt ülhetett 
iskolapadba 95-98%-os támogatással informatikai és 
idegen nyelvi képzések keretében. 
A projekt megvalósításával Magyarország csatlakozott az 
Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó 
tanulás igényének kialakításáról szóló programhoz. 
Az ország közel 1700 eMagyarország Pontján mintegy 
2000 eTanácsadó - ebből 800 fő vett részt a pályázatban 
mentorként - tevékenykedik, és segíti az állampolgárokat 
az internet használatában, az elektronikus ügyintézésben 
valamint megismerteti az érdeklődőket az információs 
társadalom előnyeivel.  
Az eTanácsadók (köz)szolgáltatásokat nyújtanak, ezzel 
kiszolgálják a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élőket, 
segítik a helyben maradást, hozzájárulva a kistelepülések 
versenyképességéhez.  
Az országos hatáskörű eTanácsadói hálózat, szakértő 
segítséget nyújt a digitális szakadék leküzdésében és az 
elektronikus közszolgáltatások elterjesztésében, főként a 
kevésbé vagy egyáltalán nem ellátott területeken, így a 
falvakban és a hátrányos helyzetű településeken. 
A 2014-es évben a Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet útjára indítja az eTanácsadó képzést.  
Azon leendő kollégák jelentkezését várjuk, akik még nem 
rendelkeznek eTanácsadó végzettséggel, de szeretnének 
olyan ismereteket elsajátítani, melyek segítségével 
munkájukat még hatékonyabban végezhetik.  
  

A várható eTanácsadó képzés tematikája: 
 
1. - eMagyarország Pontok a helyi információs társadalom 
fejlesztéséért 
2. - eMagyarország Pont munkaállomásainak szoftveres 
üzemeltetése 
3. - eSzolgáltatások – eTanácsadás 
4. - Internetbiztonság 
5. - Kommunikáció – szakmai kommunikáció 
 
Hamarosan Jász-Nagykun-Szolnok megyében is indul a 
képzés! 
Az érdeklődők keressék fel a: 
 http://www.emagyarorszag.hu/ oldalt, vagy a facebook-
on a Digitális Írástudást. 
 

Vallóné Mátyás Krisztina  
eTanácsadó, (megyei mentor koordinátor) 

Kedves Könyvtáros Kollégák! 
 
Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a nyári 
vándorgyűlésen Sopronban a nyomatékos 
felkérésnek eleget téve, elvállaltuk, hogy 2015 évben 
Szolnok legyen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
47. Vándorgyűlésének a helyszíne. 
A Szolnoki Főiskolával közösen vállalkozunk erre 
az igen komoly feladatra. 
A Verseghy Ferenc Könyvtár az összes 
tagintézménnyel közösen készül arra, hogy jó 
házigazdája legyen a rendezvénynek.  Ebben a 
munkában szeretném, ha a megye könyvtárai is 
részt vennének.  Számítunk építő javaslataitokra, és 
majd az aktív közreműködésetekre. 
A Vándorgyűlés záró napján szakmai 
kirándulásokat szoktak szervezni az adott 
megyében, aminek általában része egy-egy könyvtár 
bemutatása. Már most kellene gondolkodnunk 
közösen, hogy mit mutassunk meg a megyéből, 
aminek turisztikai értéke van és melyik könyvtár 
vállalja, hogy fogad könyvtáros csoportot. 
A nyári szünet után minden kedves kollégának 
lendületes munkát és sok olvasót kívánok. 
Remélem, hogy az Őszi Könyvtári Napokra 
mindenki készül, és az előző évekhez hasonlóan 
színes programokkal várjuk az olvasókat. 
Bármilyen visszajelzésetek, észrevételetek van 
örömmel várom az igazgato@vfmk.hu  címen.  
 

Lászlóné Nagy Ilona 
igazgató 

Összefogás 2014 
 

2014. október 14. ÉLŐ EMLÉKEZET - MÚLTUNK ÉRTÉKEI 
- a helyi társadalom értékei, élő emlékezet - múltunk feltárása 
(helytörténeti kutatók, híres emberek) kiállítások szervezése 
2014. október 15. OKOSKÖNYVTÁR 
- tudásátadás, új tudás, új technikák, bemutatók, beszélgetések, 
generációk találkozása 
2014. október 16. EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT! 
- egészség népszerűsítés, könyv- és termék-bemutatók, 
szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő előadások, civil szervezetek, 
támogató szolgálatok bemutatkozása, kommunikációs 
akadálymentesítés könyvtári eszközeinek népszerűsítése 
2014. október 17. OLVAS AZ ORSZÁG! 
- ötletes olvasásnépszerűsítő programok, új felhasználók 
beszervezése, pár perces olvasástól a maratoni olvasásig, olvasási 
lánc, olvasó staféta, kihelyezett olvasóstand, külső helyszínen 
szervezett beiratkozás, kölcsönzési akciók 
2014. október 18. MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK 
- szerezzen örömöt másoknak és kapjon örömöt ezen a napon, 
szituációk, játékok, amelyekben az emberek megoszthatják 
egymással az örömeiket, boldogság vásár 
2014. október 19. KÖNYVES VASÁRNAP 
- családi programok, olvasásnépszerűsítés, rendkívüli nyitva 
tartás, könyvtári játékok, rendhagyó könyvtárnyitók, beiratkozási 
akciók 
 

 

http://www.emagyarorszag.hu/
mailto:igazgato@vfmk.hu
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Egy gyermekkönyvtárosi pálya lezárása 

 
A Hild Viktor Könyvtár tagintézményvezetője ez év 
december 1-től megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. 
Gubáné Ecsédi Erika 1975-ben kezdett el dolgozni a 
Városi Központi Könyvtárban, a Tallinn városrészben 
gyermekkönyvtárosként. 1979-ben a könyvtár 
költözésével Széchenyi lakótelepi Központi Könyvtárba 
került. 1985-től iskolai könyvtáros lett a „barna 
iskolában”, a mai Széchenyi István Gimnáziumban.  
1989-től az iskolai könyvtárral együtt újra a Városi 
Könyvtár munkatársa lett, ahol módszertanosként 
szervezte a városi fiókhálózat munkáját. 
1994-től nyugdíjazásáig gyermekkönyvtárosként 
tevékenykedett. Hosszú pályafutása alatt volt 
kölcsönző-, felnőtt-, módszertanos-, és végül 
gyermekkönyvtáros. Szerette a hivatását, ám szívéhez 
legközelebb mégis a gyermekkönyvtárosi munka állt. 
Mindig azon dolgozott, hogyan és mivel tudná még 
színesebbé tenni a könyvtári órákat, foglalkozásokat. 
Egyik fő céljának tekintette a gyermekek olvasóvá 
nevelését. 
Kreatív ötleteivel nagyon sok gyermeknek szerzett 
boldog órákat. Különösen szívügyének tekintette a 
Babázó foglalkozásokat, az Olvasó Leót, a Könyvkirály 
olvasópályázatot, és a Könyvtár Tudorát. Szívesen 
csatlakozott más intézmények (iskolák, óvodák) 
programjaihoz, mint pl. a megyei Mesevetélkedő 
szervezése, 1956-os Forradalmi szavalóverseny, Erdély 
vetélkedő. 
Hosszú és gazdag Erika pályafutása. Kívánjuk neki, 
hogy az elkövetkező nyugdíjas évek ugyanilyen 
tartalmas és színes időszakot jelentsenek számára. 
 

Gálné Weigert Éva és Vallóné Mátyás Krisztina könyvtárosok 
 

 

Kiosztották a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közművelődési Díjakat 

 
A díjazottak: 
Asztalos Árpádné, Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója 
Garai Katalin, a Karcagi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője 
Szabó Ferencné, a Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold 
Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ igazgatója 
Hagyományosan államalapító Szent István királyunk 
ünnepéhez kapcsolódóan adják át Jász-Nagykun-Szolnok 
megye kitüntető címeit Szolnokon. 
A megyei önkormányzat 13 kitüntető díját és négy 
kitüntető címét Kovács Sándor, a közgyűlés elnöke adta át, 
összesen negyvenheten részesültek elismerésben. Minden 
évben azon személyek, illetőleg közösségek kaphatják meg 
ezeket a kitüntetéseket, akik tevékenységükkel kiemelkedő 
eredményeket értek el a megyében. 
"Külön tisztelettel köszöntöm azokat, akik szűkebb 
hazánkért, Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlődéséért 
végzett eredményes, sokoldalú tevékenységükért 
ma átvehetik a megyei díjakat. Az elismerés rangját emeli, 
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
kitüntetéseit legjelentősebb állami ünnepünk alkalmából 
adjuk át” - mondta el ünnepi beszédében Kovács Sándor. 
(http://www.jnszm.hu/portal/index.php?f=1&p=10&n=2036) 
 
Nagy tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak, különösen a 
szakmánkban is jól ismert, két „könyvtár közeli” 
kollégánknak: Asztalos Árpádné Enikőnek és Szabó 
Ferencné Marikának.  

(szerk.) 
 

Bővült a Megyei Értéktár 
 

A JNSZ Megyei Értéktár Bizottsághoz (MÉB) az előző ülés 
óta (június 2.) eltelt időben minden eddiginél nagyobb 
számú – összesen 18 – javaslat érkezett, mely szám a 
települési értéktár bizottságok aktivitásának folyamatos 
erősödését bizonyítja – mondta el Mészáros János, megyei 
főépítész, a MÉB titkára. 
A Bizottság szeptember 8.-i döntéseivel a Megyei 
Értéktárba felvételt nyert a: 
- Kevi Juhászfesztivál, 
- Kevi birkapaprikás, 
- Kósa Károly honlapja (www.kosakaroly.hu) , 
- Verseghy Ferenc Könyvtár helytörténeti gyűjteménye, 
- Mezőtúri földikutya populáció, 
- Berekfürdői gyógyvíz. 
 
(http://iszolnok.hu/2014/09/09/bovult-a-megyei-ertektar/) 

 

http://www.jnszm.hu/portal/index.php?f=1&p=10&n=2036
http://iszolnok.hu/2014/09/09/bovult-a-megyei-ertektar/
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  
első éve (2013) 

Nagy fába vágta a megyei könyvtárak fejszéjét a jogalkotó, mikor 2013. január 1-jével hatályba 
lépett az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről) 67. paragrafusa, melynek g) pontja feladatul szabta, hogy a (megyei könyvtár) 
működtesse a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. 

Új betűszót kell tehát a könyvtáraknak megtanulni (KSZR, illetve esetünkben: JNSZM KSZR), 
melynek partnerintézményei, a Könyvtári, Információs és Közösségi Helyek, ahogy erről a 39/2013. (V. 
31.) EMMI rendelet (a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről) 1. paragrafusának 
második bekezdése rendelkezik. 

Miről van szó? 
A Magyarország költségvetéséről szóló törvény külön kiegészítő támogatást állapít meg a 

megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatására. Az 
egyes megyei intézményekhez jutó összeg nagysága függ attól, hogy az hány szerződést kötött az 
5000 főnél kisebb lakosságszámú, könyvtári szolgáltató helyet működtető településsel. (Az egyes 
települések után számított támogatás mértékét a település kategóriája határozza meg [1000 fő 
alatti, 1001-1500 és 1501-5000 lakosságszámú]). 

Mindez röviden: 
VAN PÉNZ! 

Kicsit bővebben:  
Van pénz és rengeteg munka vár ránk... 

A kezdetek: 
A megyei könyvtár (még mint MIK [Megyei Intézményfenntartó Központ] fenntartású Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézmény) megkereste 
megyénk összes 5000 lakosságszám alatti községének polgármesterét és felajánlotta a 
megállapodás megkötését könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. Szerződés – kisebb nagyobb 
huzavona és – a nyilvános könyvtárak jegyzékéről való lekerülés miatti  visszalépések után – 
harmincnyolc településsel köttetett. Ezek: Alattyán, Berekfürdő, Cibakháza, Csataszög, Csépa, 
Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászivány, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Jásztelek, Kétpó, Kőtelek, Kuncsorba, Mezőhék, 
Nagyiván, Nagykörű, Örményes, Pusztamonostor, Rákócziújfalu, Szászberek, Szelevény, 
Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszasüly, 
Tiszaszentimre, Tiszavárkony, Tomajmonostora, Vezseny. 

A települések után intézményünk (már mint Szolnok Megyei Jogú Város fenntartásában 
működő Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény) 33.749.400,- Ft kiegészítő állami 
támogatást kapott a felsorolt települések könyvtári szolgáltatásainak biztosítására, fejlesztésére. 

Mivel a KSZR működéséről szóló EMMI rendelet csak 2013. május 31-én jelent meg, némi 
bizonytalansággal kezdtük meg a munkát. Abban biztosak voltunk, hogy a támogatásból 
könyvtári dokumentumokat vásárolhatunk a könyvtáraknak, rendezvények szervezésére is kell 
anyagi támogatást biztosítanunk és részt vállalhatunk az intézmények eszközfejlesztésében.  
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Munkánkat azzal a – később helyesnek bizonyult – elképzeléssel kezdtük meg, hogy 
elsőbbséget biztosítunk az állományépítésnek, biztosítjuk a jogszabály által előírt évi négy 
rendezvény anyagi fedezetét és tervet készítünk a kistelepülések könyvtárainak számítástechnikai 
eszközfejlesztéséhez. Utóbbi alapján először mindenhol biztosítunk legalább egy korszerű 
számítógépet, ezután egy fénymásolásra—szkennelésre—nyomtatásra alkalmas multifunkciós 
eszközt, majd projektort, vetítővásznat... az „apróságokról” (digitális fényképezőgép, 
vonalkódolvasó...) most nem beszélve. 

A második évtől terveztük a lehetőségek kiterjesztését könyvtári kisbútorok, berendezési 
tárgyak vásárlására. Ezt a tervünket is tartjuk még, a gazdasági-technikai lebonyolítás mikéntjének 
tervezésével vannak még problémáink. (De: van pénz!) 

Az indulás 
Nagy levegőt vettünk tehát és a Területi Szolgálati Osztály munkatársaival és 

rendszergazdánkkal elkezdtük az intézmények első, állapotfelmérő látogatását. Először – március 
14-én – Jászszentandráson jártunk. 

Valamennyi helyen: (1) elmondtuk, hogy van pénz! (ennek mindenki örült), (2) felmértük az 
informatikai eszközök számát és állapotát (ekkor már néhány helyen kissé alábbhagyott a 
jókedvünk), (3) megvizsgáltuk a helyben elérhető állomány mennyiségét és minőségét; hozzáértő 
kollégáim felbecsülték, hogy ezek hány százalékát kellene leselejtezni ahhoz, hogy a 
könyvtárhasználók kézbevehető (kellően tiszta), színvonalas és érdeklődésre méltó 
dokumentummal találkozzanak. A megállapítás szerint a helyben lévő állomány 50%-át ítéltük 
selejtezendőnek, ez 210.155 dokumentumot jelent. (No ennek már senki sem örült.) 

És oktattunk is! A településen dolgozó kollégáknak elmondtuk, hogy Excel-táblázat kitöltésével 
miként tudnak folyóirat-előfizetést kérni, a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer szerzeményezési 
modulja segítségével hogyan kell majd könyvtári dokumentumot igényelni. Mindenkinek 
biztosítottunk egy KSZR-es e-mail címet, s megmutattuk, hogy a KSZR honlapján miként tudják 
letölteni a rendezvényekhez szükséges dokumentumokat. (A KSZR honlapja: kszr.vfmk.hu; a 
letöltés lehetőségét ne keresse senki, azonosító és jelszó kell hozzá!) 

Az információkkal, teendőkkel egy-másfél óra alatt alaposan leterhelt kollégákat aztán (ha 
valami gond van, szólj, írj e-mailt, telefonálj) „magukra hagytuk” (az utolsó ilyen tartalmú 
látogatás április 25-én volt), de – kis rásegítéssel – mindenki rendben elvégezte a feladatát, hiszen 
május 1-jétől (2014. április 30-ig előfizetve [4,5 M Ft! Van pénz!]) összesen 677 hírlap és folyóirat 
érkezett a 38 településre! 

Az első könyvrendelést is sikerült április 2-án feladnunk. A szállítótól az első könyvcsomag 
május 10-én érkezett meg intézményünkbe. A dokumentumokat (számítógépes állományba vétel, 
tartalmi és formai feltárás után) első alkalommal július 2-án szállítottuk ki. (Az első állomás ekkor 
Jászágó volt.) 

Hogy milyen feladatot jelent egy év alatt 19,8 M Ft árú könyvtári dokumentummal 
kapcsolatban az igényeket összegyűjteni (a pénzügyi kereteket felhasználását nyomon követni, az 
elmaradókat noszogatni), a megrendelést, érkeztetést, irányítást, feldolgozást, kiszállítást 
elvégezni, most ne beszéljünk. Állománygyarapítási és Feldolgozó Szolgálati Osztályunk 
fennállása óta nem látott (csak rémvágyálmaiban) ilyen mértékű gyarapodást! És milyen kevés 
könyvet kevertünk el! 
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Az eddigiek summája 
38 település, 677 hírlap, folyóirat1, máig (2014.06.19.) 9.781 db kiszállított könyvtári 

dokumentum (ez 100 lakosra kb. 16,7 könyvet jelent [a megyei könyvtár 100 szolnoki lakosnak 11,6 
dokumentumot vett2!]) 

Az áttekinthető könyvtárakért 
Említettem, hogy az első látogatás alkalmával a helyben lévő állományok 50%-át ítéltük 

selejtezésre méltónak (pozitívan fogalmazva: felét ítéltük használhatónak). Az állományok 
megtisztításában3 a megyei könyvtár munkatársai oroszlánrészt vállaltak. 

Az elavult, elpiszkolódott könyvek eltüntetését azért is javasoltuk bátran, mert a KSZR 
keretében a könyvtárközi kölcsönzés oda- és visszaküldési díját is fizetni tudjuk, akinek tehát pl. 
Biszku Béla: A proletárdiktatúra időszerű kérdései hazánkban (1957) című kiadványa akad a kezébe, ne 
tartsa a polcán! Ha kell, postafordultával küldjük! 

A Felnőtt- és a Gyermekolvasó-szolgálati Osztály munkatársainak jóvoltából közel 100.000 
dokumentumtól „szabadult meg” Jánoshida, Jászágó, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászjákóhalma, 
Nagykörű, Szászberek, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaroff és Tomajmonostora szolgáltató helye. A 
Területi Szolgálati Osztály Csataszög és Tiszasüly könyvtárával kerekítette az ily módon 
átalakított intézmények számát (az ez esetben szerencsés) tizenháromra. 

Reméljük, hogy az áttekinthetőbb, önmagukat jobban kínáló gyűjtemények több sikerrel 
válogató olvasót eredményeznek partnerintézményeinkbe. 

Az idő... 
(1) ... persze mindenkinek drága. Munkatársaink 2013-ban mindösszesen 1405 óra 39 percet 

töltöttek a partnerintézményekben. E keretből az Felnőttolvasó-szolgálat 745 órát, a 
gyermekkönyvtárosok 151 órát, a Területi Szolgálat 122 órát, az „igazgatás” 104 órát, a 
gépkocsivezető (a könyvkiszállításokat nem számítva!) 219 órát, rendszergazdánk 63 órát teljesített 
(itt-ott kerekítve). 

(2) ... persze gyorsan telik a dokumentumok feldolgozása, a telefonos, e-mail-es tanácsadás, 
rendezvényekkel kapcsolatos távkonzultáció, a számítógépes „távvezérlés”, a másfél méterre rúgó 
dokumentáció összeállítása, az egy- és ötéves terv, az éves beszámolók (külön az egyes 
önkormányzatoknak) összeállítása alatt is és nem lehet mindenkibe egy erre fordított időt 
regisztráló kronoszkópot építeni... (bár igény lenne rá). De, azt hiszem említettem már: pénz van, 
nem idő... 

A rendezvényekről 
A koncepció szerint a szolgáltató helyhez köthető rendezvények javítják a településeken a 

könyvtárak megítélését, könyvtári szolgáltatásaikat is népszerűbbé, használtabbá teszik, javítják az 
olvasóvá válás esélyeit. Felnőttolvasó-szolgálati Osztályunk vezetője – aki önként vállalta a 
„vidéki” rendezvényekkel kapcsolatos koordinátori szerepet – bizonyára szeretné, ha e mellett az 
írásbeliség elterjesztése is nagyobb hangsúlyt kapna. Legalább azon a szinten, hogy mindenki 
pontosan írja be szerződésébe az adatait, helyesen állítsa ki a számlát... Mert bizony ebből is sok 
van. 

1 Részletesen: 2013-2014: http://www.zounuk.hu/hu/konyvtarellatasi-szolgaltato-rendszer-hirlapok-es-folyoiratok-2013-
2014; 2014-2015: http://www.zounuk.hu/hu/konyvtarellatasi-szolgaltato-rendszer-hirlapok-es-folyoiratok-2014-2015. 
2 Kérem, ez egyszer bocsássa meg nekem minden hivatásos adatbekérő, hogy nem a megye lakosságával számoltam! 
3 Ez persze eufemizmus. Egyszerűen a használhatatlan dokumentumok leválogatásáról van szó! 
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Bízzunk benne (és figyeljük), hogy a neves írók, színvonalas előadások, gyermekfantáziát 
inspiráló rendezvények közönségéből a környezetét értő, olvasó ember lesz. 

A KSZR keretből finanszírozott, több mint hat és félezer (regisztrált) rendezvénylátogató 
reményeink szerint efelé halad. 

S a többi... 
... már szinte jutalomjáték. A számítógépek, digitális fényképezőgépek beszerzése (a három 

árajánlattól a tárgyi eszköz leltáron át az örömteli átadásig), a szakmai munkához szükséges 
nyomtatványok biztosítása és a folyamatok nyomon követése említésre se méltók. 

A szeptember 9-én tartott KSZR-összejövetel – és az azt követő, az alapdokumentumok 
elkészítésében segítséget nyújtó kiscsoportos képzések – során nem derült ki, hogy valamit 
alapvetően rosszul csinálnánk, bár kétségkívül szeretnénk, ha partnerintézményeinktől, azok 
fenntartóitól javaslatokat, véleményeket kaphatnánk munkánk jobbítása érdekében. 

Mi mindenesetre jó szívvel gondolunk az összes olyan fenntartóra, amely a szolgáltatóhely 
működőképessége érdekében megoldja az épületfenntartás gondjait (fűtés, víz, villany), 
gondoskodik megfelelő „szakszemélyzetről” (együttműködő kollégáról), netán kisebb-nagyobb 
felújítással még csinosítja is szolgáltató helyét. Számukra – köszönetünk mellett – az infrastruktúra 
jobbítását elősegítő pályázatok elkészítésében való segítségnyújtást tudjuk ajánlani. 

Végül... 
... vannak, akik még nem döntötték el, hogy csatlakozzanak e a JNSZM KSZR-hez. Pedig, aki 

kimarad, az lemarad. (Hiszen: van pénz!) S hogy ezért le kell kerülni a nyilvános könyvtárak 
jegyzékéről...? Még egyszer hangsúlyozom: 677 folyóirat-előfizetés, egy év alatt 100 lakosra 
majdnem 17 könyv, szükség esetén informatikai eszköz- és könyvtári kisbútor-beszerzés, 100-170 E 
Ft könyvtári rendezvényre... 

Várjuk az újabb jelentkezőket! 
Takáts Béla 

megyei feladatokat is ellátó szakmai igazgatóhelyettes 
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KSZR Cibakházán 
 

A cibakházi Nagyközségi Könyvtár 2013.01.01-től KSZR rendszerben működik. Az új 
rendszerrel új feladatok is járnak. Megmozgatta a fantáziámat a könyvtár feladatai közül az alábbi:  

 

Támogatja a település hagyományainak megőrzését, a helytörténeti gyűjtemények 
kialakítását, helytörténeti kiadványok megjelentetését. 

 

A helyismereti gyűjteményünk nagyon szegényes, ezen szerettem volna változtatni. Felhívást 
tettem közzé a havonta megjelenő Cibaki Hírekben, melyben kértük a lakosságot, hogy 
támogassanak bennünket fényképekkel, dokumentumokkal, amelyekkel bővíteni tudnánk a 
gyűjteményt. 

Nehezen akart beindulni a gyűjtés. Az internet segítségével tudtuk „felpörgetni”az adakozást 
és emelni a könyvtár virtuális látogatottságát. Készítettem az interneten Facebook oldalt a 
könyvtárnak. Elsődlegesen a felhívásokat kezdtük el feltölteni, albumokat hoztunk létre a 
könyvtárlátogatókról, új könyvekről, a folyóiratokról, könyvtárhasználati órákról. Jó példával 
járva elöl, behoztuk a családunkban fellelhető régi fényképeket – iskoláról, óvodáról, bölcsödéről, 
régi családi fotók, életképek a mindennapokról: szüret, disznóvágás stb. Feltöltöttük a 
„Facebookra” és azt hiszem, elindítottunk egy lavinát. 

Nagyon sokan megosztották, ajánlották ismerőseiknek, elszármazottaknak. Jöttek a képek 
interneten, „személyesen”. A Szolnok Megyei Új Néplapban is megjelent egy rövid cikk, melynek 
hatására azok is jelentkeztek telefonon, akik nem használják a világhálót. Ezen kívül felfedezték, 
hogy tudnak: könyvet kérni, érdeklődni a szolgáltatások iránt, könyvekkel fotózzák le magukat és 
megosszák az idővonalon, ajánlják a többi használónak. A képeken felfedezik magukat, 
családtagjaikat, a régi község képét, a Tiszát, és nagyon jó virtuális beszélgetéseknek ad teret az 
oldal. Ma már nem a kispadra ülnek ki pletykálni, hanem „facéznak” az idősek. Bejönnek a 
könyvtárba, nő a személyes látogatások száma és a forgalmunk. Felajánlást kaptunk hagyatékokra, 
folyamatosan hozzuk el a régi dokumentumokon kívül a használati tárgyakat is, szeretnénk 
tájházat kialakítani, már házat is ajánlottak fel erre a célra. Van, aki családfáját kutatva talált ránk. 
Meglepődtem, hogy Németországból, Franciaországból, Ausztráliából, Hollandiából is 
csatlakoztak a közösséghez. 

Szeretnénk majd kiállításokat is rendezni az összegyűjtött anyagból és nagyon jó alapot adnak 
szakdolgozatokhoz. Mindenkinek tudom ajánlani, hogy nyissanak az interneten a könyvtárak az 
olvasók, könyvtárhasználók felé, mert a virtuális és valós életünk már összekapcsolódik és ez igaz 
a könyvtárhasználatra is. 

Gál Zoltánné, könyvtárvezető 
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A KSZR partnerintézmények szakmai alapdokumentumainak elkészítése 
 

A KSZR-tevékenység következtében szükségessé vált a 38 szolgáltatóhely – könyvtár - szakmai 
működéséhez szükséges dokumentumok aktualizálása. Ezek a következők voltak: küldetésnyilatkozat, 
használati szabályzat, gyűjtőköri szabályzat. A feladat teljesítése érdekében tevékenységünk elég sokrétű 
kellett, hogy legyen, hiszen a működési dokumentumok hiánya, hiányossága, elavultsága minden könyvtár 
és dokumentumai esetében tapasztalható volt. 
A munka első fázisa a működési dokumentumok bekérésével indult. Elektronikusan érkeztek meg az 
anyagok. Beérkezés után minden anyagot áttanulmányoztunk. Összesen 322 oldalnyi dokumentációt 
olvastunk át, melyből 26 oldal küldetésnyilatkozat, 94 oldal használati szabályzat, 63 oldal gyűjtőköri 
szabályzat volt. További 139 oldalnyi anyag átnézése azért volt elkerülhetetlen számunkra, mert sok kolléga 
minden fellelhető szabályzatát beküldte, mondván válogassuk ki belőle a megfelelőket. () Mivel a 
használati szabályzat és a gyűjtőköri szabályzat az SZMSZ melléklete, több esetben a könyvtár SZMSZ-ét, 
rosszabb esetben az összevont intézményét kaptuk meg, s ebből kellett kiemelni az általunk vizsgálandó 
anyagot. 

Összességében megállapítottuk, hogy minden működési dokumentumra jellemző volt valamilyen 
mértékű tartalmi és szerkezeti hiányosság. Összesen 6 település (15%) nem rendelkezett semmilyen 
működési dokumentummal, esetükben mindhárom dokumentumot - a könyvtárossal közösen - el kellett 
készítenünk. Küldetésnyilatkozata 14 könyvtárnak nem volt (36%), használati szabályzattal 13 könyvtár 
(34%), gyűjtőköri szabályzattal 25 könyvtár (65%) nem rendelkezett. 

A feladat következő fázisa a kiscsoportos foglalkozások előkészítése volt. Mindhárom működési 
dokumentum esetében készítettünk egy mintadokumentumot, illetve keretdokumentumot, amelyek minden 
olyan információt tartalmaztak, melyeknek véleményünk szerint tartalmi és szerkezeti szempontból 
szerepelniük kell ezekben a dokumentumokban. 
Következő lépésként meghirdettük szakmai napjainkat, melyekre 2013. szeptember 23-án, október 21-én, 28-
án és november 4-én került sor. E négy alkalommal 35 KSZR-es tagkönyvtár működési dokumentumait 
készítettük el. Három kollégával a következő napokon tudtuk ezt a feladatot ellátni: november 14, 20 és 28-a. 
A közös munka alkalmával minden felmerülő kérdésre, problémára választ kaptak a résztvevők. Az 
esetleges helyi sajátosságokat meg tudtuk beszélni, melyek tanulságként, illetve követendő példaként 
szolgálhattak a szakmai napon résztvevőknek. Minden résztvevő kitölthette értelemszerűen, a saját 
könyvtárában alkalmazott gyakorlat szerint a rendelkezésére álló mintadokumentumokat. Hazatérve 
kiegészíthette, pontosíthatta, olyan kész állapotba hozhatta, hogy a soron következő testületi ülésen 
előterjeszthető volt az anyag. Mind a három dokumentumhoz szöveges magyarázatos anyagot készítettünk, 
melyben utaltunk a megfelelő jogszabályokra, rendeletekre. Ezek a találkozók alkalmával kiosztásra 
kerültek. 

Minden településen tárgyalta és elfogadta a testület a működési dokumentumokat. Így az osztály a 
feladatát a könyvtáros kollégák közreműködésével teljesíteni tudta. 

A könyvtári minőségbiztosítás szabályai szerint természetesen itt még nem ért véget a feladatunk. 
Elektronikus (anonim) kérdőíves formában mértük a kollégák elégedettségét a szolgáltatásunkkal 
kapcsolatban. 31 kolléga küldte be az értékelést. 14 kérdést tartalmazott a kérdőív. 

Az értékelés átlaga 9,5 pont volt. (1-10-ig lehetett pontozni.) Amit az eredménynél is jobban értékelt a 
területi szolgálat az a szöveges vélemény megfogalmazása volt. A nyíltan kommunikált problémákon tud 
minden szolgáltató javítani, ezért fontos az is, hogy mérjük az elégedettséget, kezeljük a problémákat. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a hibákra felhívják a kollégák a figyelmet. A rossz berendezés (székek) kritizálása 
meghozta az eredményt, ma már sokkal jobb állapotú ülőalkalmatosságok állnak az olvasók és a könyvtáros 
kollégák rendelkezésére. Köszönjük! 

Örömmel adtuk közre 2014. április 14-én ezeket az eredményeket, szakmai nap keretében. 
A „jó gyakorlat”, a sikeres együttműködés bemutatásával szeretnénk „kedvet” adni a kistelepülési 
könyvtárosoknak, hogy igény esetén számukra is szervezzünk hasonló kiscsoportos foglalkozásokat a 
felsorolt dokumentumok előkészítéséhez. 

Várjuk az igényeket és a javaslatokat! 
 

Illés Julianna, VFK, Területi szolgálat 
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A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár (IKSZT) 
eseményei 

 
Legutóbbi jelentkezésünk óta immár fél év telt el. Az 
elmúlt hónapok programdús időszakából néhány 
főbb eseményt emelnénk ki. 
2014 márciusában értékes gondolatokkal 
gazdagodhattak mind a rákóczifalvai, mind a szajoli 
7. és 8. osztályos diákok annak az előadásnak a 
keretében, melyet dr. Reisinger János 
irodalomtörténész és bibliakutató tartott. A téma a 
pályaválasztás volt. Mit érdemes választani? 
Slágerszakma vagy merjünk egyediek lenni? Mi a 
fontosabb: a fizetés nagysága vagy az, hogy 
örömünket leljük a munkánkban? Kánaán-e a 
külföld? Mit kínálhatunk mi a világnak? Kihatással 
van-e erkölcsi minőségünk az élet kínálta 
lehetőségeinkre úgy, mint párválasztás, 
munkahely…? 
Dr. Reisinger János arra kívánta ráébreszteni a 
fiatalokat, hogy a nemes jellem mindig többet ér a 
pénznél, ezért bátran válasszuk azt a szakmát, mely 
boldoggá tesz, mert az ilyen munkát kedvvel, 
lelkiismeretesen, gyomorgörcs nélkül fogjuk végezni, mely 
hozzáállásnak meglesz a gyümölcse. 
A Szajoli Közösségi Házban délután 14:30 órától a 
lelkiismeret létéről, mibenlétéről és jelentőségéről 
gondolkodhattunk. Nagy örömünkre a téma oly 
vonzó volt, hogy a falubeliek mellett Tószeg, 
Rákóczifalva, Szolnok, sőt Mezőtúr is képviseltette 
magát! 
Jobb lenne-e a világ, ha az őszinte, lelkiismeretükön 
nem túllépő, hanem aszerint élő emberek lennének 
többségben? Kétségtelenül igen. A probléma az, 
hogy mindent magunknak akarunk, önzőek 
vagyunk. Nem rendeltetésszerűen használjuk a 
lelkiismeretünket – melynek feladata a 
figyelmeztetés – így az élet eltorzul. Az előadótól 
két idézetet is hallhattunk a hozzáállásunkra 
vonatkozóan: 
„Vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik 
emberbe is!” (kirgiz közmondás). Aki azonban szebb, 
de azonos megfogalmazásra vágyott, hallhatta Jézus 
2000 évvel ezelőtti, ám még mindig aktuális szavait: 
„amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény 
és a próféták" (Máté evangéliuma 7. fejezet, 12. vers). 
A közönséget mélyen elgondolkodtatták a hallottak, 
a program után sokáig beszélgettek az előadóval, 
aki szívesen megy bárhová, gyakorlatilag bármely 
témával, ahová hívják. 
A TÁMOP 3.2.3.B-12/1: „Kreatív szolgáltatások és 
programok az IKSZT-ben” című pályázati projekt 
keretein belül több, huzamosabb ideig tartó 

programunk valósult meg. Így például a Nagyi net, 
amikor nem csak nyugdíjasok képezhették magukat 
a számítógép vonatkozásában; az Önismereti 
tréning, mely egy játékos, beszélgetős fejlesztő 
program volt az 5-6. osztályos tanulóknak, 
adottságaikról, hogyan aknázhatják ki azokat, 
miként érdemes a felmerülő problémákat 
megoldani… 
Ehhez hasonlónak tűnő, azonban mégis eltérő volt 
az „Együtt könnyebb” elnevezésű kommunikációs 
tréning, mely szakkör jellegű foglalkozásként volt 
jelen mindennapjainkban, s amely kommunikációs 
és konfliktuskezelési képességeket kívánt fejleszteni. 
Ezen 7-8. osztályos tanulók vettek részt, s 
rögtönzéses színi jelenetek, játékos szituációk és 
beszélgetések által tanulták meg azt, hogyan 
érdemes egy-egy helyzetben viselkedni, s értették 
meg, miért úgy bánt velük a másik fél, ahogyan.  
Különféle vetélkedőket is szervezhettünk e projekt 
keretein belül, a legutolsó az áprilisban 
megrendezett 6 órás vetélkedő volt, melyen 4 csapat 
próbálhatta ki erejét, szellemi képességét, 
kreativitását, gyorsaságát, ritmusérzékét, 
énekhangját...  Egyedülálló feladat volt, hogy 
bizonyos összeghatárig - melyet a Harmónia SzKKE 
biztosított – a szomszédságunkban lévő 
zöldségesből kellett vásárolniuk egészséges 
alapanyagokat és ezekből nem csak finom, hanem 
dekoratív étkeket kellett készíteniük. Nagyon sokat 
nevettünk, szurkoltunk, s a végén mindannyian 
hálásan vették át a jól megérdemelt jutalmakat. 
 

 
 
A helytörténeti szakkör neve önmagáért beszél. A 
fiatalok különféle feladatokon keresztül ismerhették 
meg településünk múltját, értékeit. Abban bízunk, 
hogy mindez nem múlik el nyomtalanul: szívesen 
telepszenek le Szajolban, s bennük rejlő értékeikkel 
gyarapítják közösségünket. 
Heti rendszerességgel találkoztak nálunk azok, akik 
jóga által kívántak lazítani és egészségüket 
megőrizni, illetve visszaszerezni. 
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Az interaktív gyermekfoglalkozások elsősorban az 
óvodásoknak illetve kisiskolásoknak szóltak. Őket 
többször is a Szegedi Mini Színház vonta be előadásaikba, 
melyet rendkívüli módon élveztek. 
A következő programok már nem a TÁMOP keretein 
belül valósultak meg: először a Tiszaföldvári Gobelin 
Kör csodálatos munkáiban gyönyörködhettek az 
érdeklődők, majd a helyi Együtt-Egymásért Klub 
abroszait, ruháit, szűrhímzéses alkotásait láthattunk, de 
volt Retro kiállításunk, illetve az intézmény elmúlt egy 
évéből rendezett fotókiállításunk is, melyet még most is 
meg lehet tekinteni. 
A Harmónia Szabadidő és Kulturális Egyesület évek óta 
sikeresen pályázik külföldi önkéntes fiatalok fogadására, 
foglalkoztatására. Idén július első napjaiban telik le Marta 
Lamazares Vazquez spanyol és Rafaela Voss német lány 
szolgálati ideje. Ők folyamatosan részt vettek/vesznek 
intézményünk életében: segítséget nyújtanak egy-egy 
program kapcsán vagy önálló programokat terveznek és 
valósítanak meg, mint például a heti rendszerességgel 
megtartott asztalitenisz, gumiszalag-torna, valamint a 
különböző nyelvi klubok, melyeken gyermekek és 
felnőttek egyaránt rész vettek. Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy felhívjam azon 18-30 év közötti fiatalok 
figyelmét, akik szeretnének önkéntesként külföldön 
tapasztalatot szerezni és megmutatnák a magyar kultúrát, 
hogy bővebb információhoz juthatnak az alábbi 
honlapról: www.harmoniaszajol.hu Itt az Európai 
Önkéntes Szolgálat rész nyújt felvilágosítást, illetve bátran 
keressenek minket a megadott elérhetőségek egyikén. 
 

 
 
Utolsóként, de nem utolsósorban megemlítenénk még 
táborainkat, melyekre örömmel jönnek a gyermekek: 
június 23 – 27.: ANGOL INDIÁNOS TÁBOR sok játékos 
feladattal, kézműveskedéssel, lovaglással, kirándulással… 
július 30 – július 4.: IDŐGÉP TÁBORT szervezünk, ahol 
minden nap más korral ismerkedhetnek meg a gyerekek 
könyvek, feladatok, sport és kézműves foglalkozások 
által. 
Programjainkról részletes tájékoztatás az 56/446-047-es 
számon, illetve helyben kapható. Szeretettel várunk 
mindenkit!          A Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói 

Elektronikus Objektumtár a  
Verseghy Ferenc Könyvtárban 

 
2014 áprilisában a megyei Könyvtárellátási és 
Szolgáltató Rendszerben dolgozó könyvtárosok 
számára rendezett szakmai napon került először 
bemutatásra a Verseghy Könyvtár hamarosan 
bevezetésre kerülő online tartalomszolgáltatása. 
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény egyik alapfeladata a helyismereti 
információk gyűjtése és szolgáltatása. A Verseghy 
Ferenc Könyvtár helyismereti különgyűjteménye 
1954-ben jött létre. A gyűjtemény napjainkban 
kutatók számára is jól használható helytörténeti 
szakkönyvtárnak tekinthető. A 60 éves megyei 
vonatkozású gyűjtemény különböző dokumentum-
típusainak digitalizálása 1997-ben kezdődött. A 
folyamatos digitalizálással nemcsak a meglévő 
állomány védelme valósul meg, hanem bővül a 
könyvtári szolgáltatások köre is. 
A Verseghy Ferenc Könyvtár által használt Corvina 
Integrált Könyvtári Rendszer digitális 
tartalomszolgáltatási modulja segítségével a 
katalógusban formailag és tartalmilag feltárt 
helyismereti dokumentumok teljes szöveggel is 
elérhetővé válnak. 
 

 
Regisztrált felhasználóként a digitális példánnyal is rendelkező 
helyismereti dokumentumok között is kereshetnek online 
katalógusunkban. 
 
Az online digitális tartalomszolgáltatás 
beindításához jelentős lendületet kapott 
intézményünk 2013 végén az Országos Kulturális 
Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogramnak 
köszönhetően. A Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum által koordinált projektben közmunkások 
közreműködésével számos dokumentumtípus 
digitalizálására került sor a Helyismereti 
Gyűjtemény állományából. 
A digitalizált fényképek, képeslapok, 
aprónyomtatványok és cikkanalitikák feltöltésre 
kerültek a Verseghy Könyvtár katalógusába. 

 

http://www.harmoniaszajol.hu/
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Az online könyvtári katalógus egységes kezelési felületet 
biztosít a korábban létrehozott digitális tartalmak 
(hírlaptár, e-könyvtár) és a digitalizált cikkanalitikák 
számára. Ezáltal kulturális örökségünk Jász-Nagykun-
Szolnok megyére vonatkozó része a világhálón 
közvetlenül is elérhető lesz. Ilyen információk iránt már 
jelenleg is nagy a kereslet. 
 

 
Cikkanalitika bibliográfiai leírása letölthető digitális változattal. 

 
A digitális tartalomszolgáltatási modul jelenleg tesztelés 
alatt áll. Az új szolgáltatás bevezetése nagy körültekintést 
igényel elsősorban a szerzői jogra vonatkozó 
rendelkezések miatt. 
Terveink szerint a felhasználó és adatvédelmi szabályzat 
kidolgozása után a Verseghy Könyvtár katalógusának 
internetes felületén regisztrált partnerként belépő 
könyvtárak és más közgyűjtemények munkatársai 
hozzáférést kapnak a Helyismereti Gyűjtemény 
állományában szereplő dokumentumok elektronikus 
változatának megtekintésére is. 
 

Károly Nóra 
VFK, helyismereti könyvtáros 

 
Zenei születésnap 

 
„1974 júniusában az Ünnepi Könyvhét idején Balázs 
Árpád zeneszerző nyitotta meg a megyei könyvtár 
Zeneszobáját, a Kossuth tér 4. szám alatt.” – e szavakkal 
kezdte kolléganőm, Tóth Etelka a Verseghy Könyvár 
jubileumi emlékkönyvében a hangtár bemutatását. E 
szavakkal kezdem én is a megemlékezést, hisz a kerek 
évforduló, a 40 év megérdemel egy szösszenetet e lap 
hasábjain is. Az előző számban már olvashattak a zenei 
részleg kalandos történetéről, most a jól sikerült 
születésnapi megemlékezésről szeretnék szólni. 
2014 júniusában, az Ünnepi Könyvhét idején Zenei 
születésnapra vártuk a régi kollégákat és az érdeklődő 
olvasókat a Médiatárba. Zenei rendezvény lévén 
koncerttel ünnepeltünk, de a múltidéző beszélgetés végén 
nem maradhatott el a szülinapi torta és koccintás sem. 

Meghívott előadónk, egy fiatal és életvidám csapat, a 
Szimfonik Harsona Együttes könnyed muzsikával, 
virtuóz technikával varázsolt el bennünket. Tagjai a 
Szolnoki Szimfonikusok közül kerülnek ki, zenéjük a 
könnyebb műfajok felé fordul: könnyűzenei 
átiratoknak, filmzenéknek tapsolhattunk. A múltidéző 
beszélgetés szereplői már mi magunk voltunk. Nagy 
örömünkre sikerült a Zenei részleg meghatározó 
könyvtárosait meghívni. Jelen tudott lenni Bálintné 
Hegyesi Júlia, aki a törzsanyag kialakítója volt, 
beszerzése máig meghatározza a hanglemezállomány 
minőségét és struktúráját. Az ő nevéhez fűződik 
továbbá a Komolyzenei Klub működtetése, mely a 
vendégkönyv tanúsága szerint is nagy érdeklődésnek 
örvendett. Simon Ferencné, Márti a könyvtár hőskoráról 
beszélt, amikor még csak csírájában voltak zenei 
dokumentumok az állományban. Tóth Etelka Edit és 
Magyarosi Julianna egy újabb korszak zenei 
könyvtárosai, akik remek munkamegosztással tudtak 
együttműködni a Hang- és Videotár működtetésében. 
Míg Etelka a rendezvények szervezésével, és a 
beszerzéssel, Júlia a katalógus- és adatbázis-készítéssel 
foglalkozott. A beszélgetésben is habitusuknak 
megfelelően vettek részt: Júlia már a meghíváskor 
kijelentette, hogy ő „remek hallgatóság lesz”, és ez így 
is volt. 
 

 
 

Etelka ifjú nyugdíjasként nosztalgiával idézte fel a 
M.É.Z. együttes, vagy Auth Csilla fellépéseit, akiket ő 
hívott meg a könyvtárba. A beszélgetést igazán 
autentikus személy koordinálta Bálint Erika 
személyében, aki ezer szállal kötődik a zenei 
részleghez. Könyvtáros kolléga és zenetanár, 
előadóként számos rendezvényünk vendége volt, 
mindig szeretettel látjuk a könyvtárban. Az 
emlékidézéshez egy minikiállítás adott segítséget, 
melyben zenei könyvtári relikviák, hanglemezek és 
régi technikai eszközök segítségével, fényképeken 
mutattuk be, hogy milyen sokoldalú tevékenység is 
folyt, és folyik ma is a Médiatárban. 
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Számomra a gyertyás tortán lévő 40-es számgyertya 
és a csoki violinkulcs maradt emlékül, e cikket majd 
ezek mellé archiválom, s a visszajelzésekből úgy 
tűnik, a résztvevők is kellemes emlékekkel távoztak a 
szombat délelőtti partiról. 

Balázs Ildikó 
VFK, zenei könyvtáros 

 
A jeles évfordulók éve a Verseghy Ferenc Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény életében 
 
A Hild Viktor által 1904-ben sürgetett szolnoki 
múzeum és könyvtár létesítését már 90 évvel ezelőtt, 
1924-ben határozta el Szolnok város 
képviselőtestülete. A cél megvalósulásában részt 
vállaló Szolnoki Könyvtár és Múzeumegyesület 1934. 
november 11-én nyitotta meg kapuit a város 
közönsége előtt a Táncsics út egyik épületében. 
A könyvtár és a múzeum 1951 óta két önálló 
intézményként működik tovább, azonban 
tevékenységük, a város tudományos és kulturális 
életében betöltött szerepük szorosan összeköti őket. 
Az elmúlt 8 évtized alatt a két intézmény töretlenül 
őrzi a város kulturális értékeit, és folyamatosan 
megújulva szolgálja Szolnok város közönségét. 
A közös évforduló mellett a könyvtár három kerek 
jubileumot is ünnepel 2014-ben. 
1954 tavaszán a szolnoki irodalmi hagyományok 
iránti tisztelete indította a könyvtár vezetőit arra, 
hogy Verseghy Ferenc tudós-költőt válasszák 
névadójukká. 
A megyei könyvtár idén ünnepli névadásának 60. 
évfordulóját. A jeles jubileum alkalmából kiemelten 
április 3-án, Verseghy születésének évfordulóján, a 
névadó kultuszának ápolásában elért 6 évtizedes, 
országosan is elismert eredményeinket mutattuk be 
az érdeklődőknek a latin fordító műhelytől az 
interneten elérhető szolgáltatásaink és kiadványaink 
ismertetésével a Verseghy Emléknap keretében 2014. 
április 3-án. 
A koszorúzási ünnepséget a Verseghy Ferenc 
Gimnázium tanulóinak műsora tette emlékezetessé. A 
korábban ötévente megrendezésre kerülő Verseghy-
emléküléseket pedig Balázs Péter, a Szegedi 
Tudományegyetem adjunktusának névadónk 
valláskritikai értekezéseiről szóló előadása idézte meg 
számunkra. 
 

 

1999. október 1-jén-ben indult a Verseghy Ferenc 
Elektronikus Könyvtár (VFEK) szolgáltatása 
(TAKÁTS Béla. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Elektronikus Könyvtár. TMT 50. évf. 1. sz. (2003): 
11-13.). 
Kezdetben kortárs helyi szerzőkkel vettük fel a 
kapcsolatot, akik örültek annak a lehetőségnek, 
hogy műveik megjelenjenek az interneten ebben a 
gyűjteményben. 
Nemcsak a digitalizálás folyamata, hanem az 
elektronikus dokumentum megjelenítés formája, a 
hálózati publikálás technikája vagy az akkori 
tárhelyek mérete és a letöltések lassúsága gyakran 
okozott fejtörést annak a fejlesztő szakmai 
műhelynek, amely erre az úttörő munkára 
vállalkozott. 
 

 
 

A VFEK első hivatalos nyitóoldala 
 

Különböző pályázatoknak köszönhetően az 
elektronikus könyvtár unikális 19-20. századi 
helytörténeti-helyismereti művekkel is gyarapodott, 
amely a távfelhasználók körében is nagy tetszést 
aratott. 
Az idén 15 éves digitális gyűjtemény folyamatos 
megújulása jól példázza intézményünk, tágabb 
értelemben a közkönyvtárak fejlődését. 
 
A Verseghy Könyvtár a megye lakóinak közösségi 
tudástára, amely szak-és szépirodalmi gyűjteménye 
mellett a megújuló szolgáltatásaival és adat-
bázisaival kívánja megteremteni az önálló 
tájékozódás, tanulás lehetőségét, minden korosztály 
számára elérhető, felhasználható ismeret átadását. 
 

Károly Nóra 
VFK, helyismereti könyvtáros 
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