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Szubjektív sorok a XXXI. vándorgyűlésről



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hagyományos, évi
legnagyobb
találkozójának, az augusztus 5-től 7-ig tartó XXXI.
Tudósítás a Magyar
vándorgyűlésnek Pápa városa adott otthont. A rendezvény
Könyvtárosok
megszervezése, gördülékeny lebonyolítása a Jókai Mór Városi
Egyesülete XXXI.
Könyvtár munkatársait dicséri.
vándorgyűléséről
A tanácskozás témája A KÖNYV alkotója- kiadója- terjesztője és a
KÖNYVTÁR beszédes címet viselte. Érdemes idéznünk Ambrus

Zoltánnak, a MKE elnökének a vándorgyűlés tájékoztató
füzetében írt bevezető soraiból: „Azért hívjuk most erre a
Pályázati erdmények
vándorgyűlésre a könyv alkotóját, kiadóját, terjesztőjét, hogy
megismerjük az ő ezredvégi gondolataikat és reményeink szerint

programjukat is. Ez a hármas a mi leghagyományosabb partnerünk
és a jövőt sem járhatjuk nélkülük. Van egymásra utaltság, kell
Könyv és könyvtár
jövőkép!”
Kompolton
E gondolatkör jegyében hangzottak el az ünnepélyes

köszöntőket követően a plenáris ülés nagy ívű előadásai a Jókai
Mór Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében.
A könyvtár és
Írók és olvasók az ezredvégen című nyitó előadásában Pomogáts
késedelmes olvasói
Béla, a Magyar Írószövetség elnöke az irodalom sokszínűségének
felvillantása mellett hangot adott az értékes irodalom térvesztése

feletti aggodalmának is. Elszomorító statisztikai adatokkal
illusztrálta a tényeket: 600 példányos verseskötetek, 3-6000
Sátorfalva '99
példányban megjelenő kitűnő szépprózai munkák a korábbi több
tízezres példányszámmal szemben!

Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesületének alelnöke a könyvkiadás és a
könyvterjesztés tendenciáit vázolta fel kitekintéssel a könyvtárakra. Optimista kicsengésű,
lendületes tájékoztatója, melyben szólt a könyvtári szükségletek kielégítését szem előtt tartó
kiadói gyakorlat örvendetes terjedéséről, elűzte a borúsabb gondolatokat.
A kiadók és a könyvtár kapcsolatát
könyvtáros látószögből tárgyalta Győri
Erzsébet, az OSZK-KMK igazgatója.
Hangsúlyozta, több jó példát említve, a

könyvtárak növekvő kiadói tevékenységének
fontosságát. A kiadói szerepet felvállaló
intézmények között előkelő helyet foglal el a
házigazda pápai könyvtár, amiről mi magunk

is meggyőződhettünk, amikor végigjártuk a
város múltját feltáró, rangos kiadványait
reprezentáló kiállítását, s természetesen az
Új Könyvekben is találkozhattunk már nem
egy, a könyvtár gondozásában megjelent
művel.
A második napon hat szekcióban,
négy helyszínen folytatódtak az előadások, s
bontották ki e hatalmas téma egy-egy
szeletét. Valamennyi tanácskozás – már
címből ítélve is – érdekes előadásokkal,
remek előadókkal csábított, de a szokásos
időbeli párhuzamosság választásra, olykor
ingázásra „kényszerítette” a résztvevőket.
Az első szekció a szerző, a második a kiadó,
a harmadik a terjesztő könyvtárral való
kapcsolatával foglalkozott. A negyedik
mindezek együttesét az elektronikus
környezetbe
ágyazva
vizsgálta.
A
társadalomtudományi szekció az európai
uniós
információkat,
dokumentációkat
helyezte fókuszába, a gyermekkönyvtáros
szekció pedig a gyermekkönyvtár és a
gyermekkönyvek viszonylatát dolgozta fel.
Nagy érdeklődés kísérte az I. szekció
A szerző és a könyvtár témakörben rendezett
ülését, ahol először Mann Judit, az Artisjus
jogtanácsosa nyújtott alapos ismertetést a
készülő szerzői jogi törvényről, a szerző
jogairól és a könyvtárak lehetőségeiről, a
szerzői jognak a könyvtárak munkájára és
szolgáltatásaira gyakorolt hatásáról.
Író ne írj! – meghökkentő felszólítással élt
Vathy Zsuzsa, az írók mai helyzetéről szóló
gondolatainak címében. Ne írj, csak ha van
önálló mondanivalód, ne készíts tíz kötetből
egy tizenegyediket!
Kettős szerepben. A Kortárs magyar
irodalmi
és
képzőművészeti
lexikon
munkálataiba engedett bepillantást F.
Almási Éva, az Enciklopédia Kiadó szerzője,
szerkesztője. Szemléletes beszámolójából
elénk vetült, mindaz az aprólékos, nagy
körültekintést igénylő, fáradtságos, de
ugyanakkor
rendkívül
izgalmas
Egy-egy vándorgyűlés emlékezetessé
válásához mindig hozzájárul az együtt töltött

gyűjtőmunka,
amely
egy
lexikon
összeállítását
megelőzi.
Kellőképpen
átéreztük a köztudottan nem dokumentálási
hajlamukról
híres
képzőművészek
tárlatainak idejére, helyére vonatkozó pontos
adatok megszerzésének, ellenőrzésének
nehézségeit.
Kutatás, állományfejlesztés, szerzővé válás
címszavak
köré
csoportosította
mondanivalóját a kutató, tudós Monok
István, az OSZK új főigazgatója.
Beszédében megfogalmazta a könyvtárak,
kivált a nemzeti könyvtár tudományos
jellege erősítésének, a hagyományos
könyvtári szerepkör tartalma bővítésének
igényét, a kutató s a könyvtáros értelmiségi
partneri viszonyának kívánatosságát.
A délutáni záró plenáris ülésen a
szekciók vezetőinek összefoglalóiból ízelítőt
kaphattunk mindegyik csoport munkájából.
Befejező aktusként idén is sor került a
könyvtárosok
szavazatai
alapján
a
legértékesebb, legszebb könyvek alkotóinak,
kiadóinak jutalmazására, a Fitz-díjak
átadására.
A vonzó szakmai programok mellett
kellemes kikapcsolódást nyújtottak a
kulturális rendezvények, s a meghitt kisváros
látnivalói. Bármilyen szűkre szabott is volt a
rendelkezésünkre álló idő, nem térhettünk
úgy vissza, hogy ne eredjünk Jókai, Petőfi
nyomába, hogy be ne barangoljuk a barokk
belváros hangulatos utcáit, vagy ellenálljunk
a Kossuth Étterem választékos kínálatának.
Nem is tettük. Sőt, időt loptunk a Kékfestő
Múzeum, a Református Egyházművészeti
Múzeum, a Tudományos Gyűjtemény
kincseinek megtekintésére. Megcsodáltuk a
városi
könyvtár
Esterházy
Kastély
kápolnájában helyet kapott olvasótermét, s
elidőztünk a Várkastély Tóth Sándor
Galériájában a város neves szülöttjének
képei előtt csakúgy, mint Diskay Lenke
grafikáinak szemlélése közben.
esték hangulata, milyensége. Azt gondolom,
e téren sem lehet hiányérzetünk. Első este a

repertoárjának széles skáláját felvonultató
Vadvirág Néptáncegyüttes gondoskodott
szórakoztatásunkról. A következő este, de
inkább éjszaka pedig a baráti találkozóé volt.
Nagyon dícséretes módon erre már a
szakmai tanácskozásokat követően, mintegy
a vándorgyűlés búcsúztatójaként került sor,
így aztán senkiben sem munkált a késői
fennmaradás
miatti
aggodalom.
Jó
helyzetben voltunk, mert a mi kollégiumunk
nagyterme adta a helyszínt, nem várt ránk
hosszas éjszakai séta, végig kitarthattunk. A
hajnalba nyúló összejövetelen volt mód a
kötetlen csevegésre, s éjfél után a táncra
vágyó könyvtáros hölgyeket már mit sem
zavarta nemük számbeli fölénye, egymással
alkottak párokat.
A szemhunyásnyi éjszaka után a még
kitartók
négy
szakmai
kiránduláson
ismerkedhettek
a
tájegység
nevezetességeivel. Az egriek számára a
Kismarton-Fraknó útvonal bizonyult a
legvonzóbbnak. A kismartoni Esterházykastély freskóval díszített pompás termei, a
hegy ormán bevehetetlen magasságba törő
fraknói vár építészeti megoldásai, szemet
gyönyörködtető
műtárgyai
gazdag
látnivalóval szolgált.
Kedves meglepetést okozott a kitűnő ebéd,
melyen burgenlandi vendéglátóink őszinte
barátsággal köszöntöttek bennünket, s
kifejezték nyitottságukat a magyarországi
kulturális kapcsolatok ápolása iránt.
Rámutattak arra, milyen égető szükségük
van a magyar irodalom, különösen a magyar
gyermekkönyvek jelenlétére, hogy az ott élő
nagy számú magyarság új nemzedéke az
anyaországgal azonos szellemi gyökerekből
táplálkozhasson.
A
vándorgyűlés
szakmai hozadékának megítélésére nem
vagyok hivatott, de úgy érzem, célját
mindenképpen elérte. Nőtt rálátásunk az
alkotók, kiadók, terjesztők munkájára, új
ismeretekkel gyarapodtunk, s jól éreztük
magunkat együtt.
A sok esemény közül csupán azokat
próbáltam feleleveníteni, amelyeken részt

vettem, az országos szaksajtó azonban
bizonyára bőségesen merít majd az
előadások anyagából, közlései beavatnak
minden érdeklődőt. A hangulatot pedig nem
lehet igazán felidézni, azt tapasztalni kell!
Ahol ezt legközelebb megtehetjük –
Esztergom , a 2000. évben megrendezésre
kerülő XXXII. vándorgyűlés vendéginvitáló
városa.
Az idei vándorgyűlés népes egri csoportja
(20 fő!) friss élményekkel feltöltődve ismét
élni kíván a lehetőséggel, részese akar lenni
az ezredforduló nagyszabású könyvtáros
összejövetelének, s jelentkezésre biztatja a
most távolmaradókat is!
Kárpátiné Ézsiás Edit

Fitz József könyvdíj - Az év
könyve a könyvtárakban
1999. augusztus 5-én adta át a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma a Fitz
József könyvdíjat. Ezzel a díjjal a
könyvtárosok szavazati alapján azokat a
könyveket jutalmazzák, amelyek az elmúlt
időszak könyvtári gyarapodásának keresett,
várt, érdekes kötetei voltak. Az ünnepélyes
átadásra
a
Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének 31. Vándorgyűlésén került sor,
Pápán. A tavaly megjelent könyvek közül a
következők részesültek jutalomban:
 Komáromi
Gabriella:
A
gyermekkönyvek titkos kertje (Pannonica
Kiadó)
 Műkincshatározó sorozat - Benedetta
Gallizia di Vergano - Emilio Strada: Az óra
(Officina '96 Kiadó)
 Magyar szókincstár (Tinta Könyvkiadó)
 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és
kora (Unikornis Kiadó)
 Horváth Péter: Miről mesél a múlt?
(Nemzeti Tankönyvkiadó)

Pályázati eredmények

A "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1999" cím és a címmel járó támogatások Heves
megyei nyertesei





III. helyezést és a vele járó 600.000,- Ft-ot kapott Hort község önkormányzata.
Különdíjat nyert 300.000,- Ft pénzjutalommal Gyöngyös város önkormányzata.

Különdíjat nyert 100.000,- Ft pénzjutalommal Feldebrő és Mátraderecske község
önkormányzata.
A minisztériumhoz 431 pályázat érkezett, ebből 59 település 20 millió Ft értékben nyert
támogatást.

A községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására kiírt
pályázaton nyertes Heves megyei települések:





Tarnaméra
Zaránk
Gyöngyös

50.000,- Ft
20.000,- Ft
1.000.000,- Ft

Az e pályázaton nyert összeget a település önkormányzata a jóváhagyott költségvetési
támogatáson felül megduplázza.

Az érdekeltségnövelő támogatásról nem kap külön értesítést a könyvtár, az összeget a
fenntartó önkormányzat számlájára utalják. Kérünk minden kollégát, akik az adatlapot
visszaküldték a Módszertani Osztály címére, érdeklődjenek az Önkormányzat Pénzügyi
Osztályán az érdekeltségnövelő támogatás összegéről. Kizárólag állománygyarapításra
használható fel ez az összeg, a leltárkönyvben és a számlákon is célszerű jelölni, mely
dokumentumokat vásárolták ebből a keretből.

A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány árvízkárosult települések iskolai könyvtárai
számára hirdette meg pályázatát. A pályázaton nyert összeg kizárólag tartós tankönyvekre,
szótárakra, atlaszokra fordítható. 44 település részesült a 11 millió 196 ezer Ft-os alapból,
melyet a rászoruló diákok száma alapján osztottak szét.


Sátorfalva '99
Idén 16. alkalommal rendeztük meg Sátorfalva táborunkat. 1984-ben alapítottuk ezen a néven
elképzelt falunkat az olvasótábori mozgalom keretein belül. Azóta minden esztendőben 10-12
napot együtt töltünk sátorfalvás gyerekeinkkel, év közben pedig rendszeres találkozókon
tartjuk velük a kapcsolatot. Az elmúlt 15 év alatt egyfajta életformává vált sok-sok táborozó
számára sátorfalvásnak lenni; sorsokat, barátságokat, kapcsolatokat jelent és határoz meg,
összetart és közösséget ad, biztos "tájékozódási pontot", társaságot jelent.
Sátorfalva egyszerű, egyszeri tábornak indult. Az első év sikere hozta magával a találkozók
igényét, a folytatás lehetőségét. 1985-ben, a tábor előtt már azt írtam a Módszertani füzetek 5.
számába (a Kapcsolat elődjébe):
"A FALU, Sátorfalva - amit tavaly alapítottunk - mítosza: törvényeivel, szokásaival,
himnuszával, szertartásaival, életével fogalommá vált, jelképpé... Makacsul és elszántan
hisszük, nem légvárakat építgetünk."
Nem azt építgettünk.
Gyerekeink visszajárókká váltak, középiskolásként, egyetemistaként, dolgozóként is jöttek
sátorfalvázni, ha már teljes időre nem is, néhány napra mindenképpen.
Úgy gondolom, az elmúlt 15 év nagy idő mindenképpen. Nem túlzás: sorsfordító időket
éltünk meg. Ha Sátorfalva ezekben az években töretlenül tovább élt, a gyerekek - régiek és
újak, kicsik és nagyok - rendületlenül, évről évre jöttek, az azt jelenti: amit itt éltek, élnek
meg, az fontos. Persze ebből a pár sorból nem derül ki, nem is derülhet ki, mi ez a Sátorfalva.
Egy régi, időközben felnőtt falulakó szakdolgozati témául választotta, s mikor készen volt,
úgy érezte, bele sem kezdett még igazán. Így én is inkább az idei esztendőről írok.
Nyolcvanan töltöttünk el 11 napot július 9-19 között Felsőtárkányban egy sátortáborban.
Csoportjaink óvodásoktól az egyetemistákig minden korosztályt felöleltek, s kívülállóként
(plusz 10 fő), de programjainkhoz gyakran kapcsolódva ott volt "Sátorfalva Alsó", huszonéves
felnőtt gyerekeink. Az időjárás nem fogadott kegyeibe minket. A felhőszakadások, a sok eső
azonban nem vette el a gyerekek alkotóvágyát, jókedvét. Kiapadhatatlan tenniakarással és
lendülettel vettek részt mindenben.
A korosztályonként szerveződött kiscsoportok - családok! - beszélgetéseinek, játékainak
alapját Lázár Ervin meséi alkották. A család dolgának nevezett kiscsoportos foglalkozásokon
a mesék segítségével önmagunkról, tulajdonságainkról, emberi kapcsolatainkról, barátságról,
szerelemről és egyéb roppant fontos dologról esett szó a gyerekek életkorának,
érdeklődésének megfelelően. Az egyes napok egy-egy gondolatkör jegyében teltek, így volt
fülrepesztés-, gatyábarázás-, ötletvásár-, ilyen-olyan-amolyan, gyalog-, Kálán-Pug-, Ló
Szerafin-, Döm-Dödöm napja, s végül Örömünnep.
Alakult Táltos-zenekar, amely - eredetileg nem kifejezetten zeneszerszámnak készült
hangszerekkel - táncra dobolta a falu népét. Megszületett Mélabúb, a teknősbéka, aki
tarisznyájában vitte el az odagyűjtött bút és bajt. Pihentetésként kézműveskedtünk.
Rongyszövés, agyagozás, körmönfonás, gyöngyfűzés, batikolás és bőrözés, raffiázás és
üvegfestés volt a felkínált lehetőség. Kiállítást is rendeztünk a falu galériájában. Közkedvelt
program volt a "falumozi-diavetítés", az esti éneklések és persze az elmaradhatatlan, sátorról
sátorra mondott esti mesék elalvás előtt. Bár az előző években volt már "Oskola a faluban",
idén indult útjára a naponta fél-fél órás népszerű Bakter-, Boszorkány-, Kétbalkezes-, Mese-,
Tündér- és Varázsló Oskola, ahová szabályosan beiratkoztak az érdeklődők, s az utólsó napon
az oskolamesterek le is vizsgáztatták diákjaikat. Varázsboltunkban bölcs szatócs adta-vettecsereberélte a tulajdonságokat, vágyakat, emlékeket, szeretem-nemszeretem dolgokat. A

vásárban elkeltek a maguk készítette portékák, volt jós, jövendőmondó, cirkusz, csodanézés,
Laci-konyha. Utólsó este igazi színházi előadás. A legnagyobbak Lázár Ervin: A hazudós egér
című meséjét mutatták be. Felejthetetlen volt a komolyzenei koncert is, egyik nagyfiunk
gyönyörű gitárestje.
S hogy a jövőbe varázsoljuk a jelent, levelet írtunk saját magunknak Karácsonyra, melyet
hagyományaink szerint Szenteste, lecsendesedett lélekkel bontunk fel: találkozni
önmagunkkal és egymással. Így ilyenkor Egertől Budapestig, Szegedtől Keszthelyig,
Solymártól Miskolcig, Erdélytől Franciaországig téren és időn túl együtt vagyunk, egy csipet
kóstolóval az örökkévalóságból.
Évről évre valaminek a jegyében rendezzük meg a tábort. Idén - Berzsián költőtől vezérelve a szomorúság ellen hirdettük meg sátorfalvát. Tervünk sikerült. Derűs, kiegyensúlyozott
légkör, jókedvű sátorfalvások, megújulás. Ez volt az idei év mérlege. Reményeink szerint
jövőre is így lesz. Egyáltalán : lesz sátorfalva az égiek és a pályázatok segedelmével.
Mit is írjak befejezésként? Talán azt, hogy mi megőrizzük a tündér hetedik fejét.
"Lándzsával, karddal, balaskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel. És
szeretettel." Azzal legfőképpen. És hiába gyábokorunk három lábon, hát egyszer majd csak
fel tudunk menni arra a nyavajás Kálán Pugra némely bárányfelhőt megbodorítani. A
Hazudós Egér legalábbis határozottan állítja, hogy már ott vagyunk a közelében.
Luzsi Margit

Tájékoztató
Felhívjuk a kedves kollégák figyelmét, hogy a főfoglalkozású könyvtárosok

!

kétnapos továbbképzésének időpontja megváltozott. Az új időpont: 1999.
október 21 - 22. (csütörtök - péntek). A részletes programról és a menetrendről
minden jelentkezőt levélben tájékoztatunk.

ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT

A Kapcsolat mellékleteként valamennyi településre eljuttatjuk az Informatikai és Könyvtári
Szövetség és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívását, mely összefogásra szólítja fel
a könyvtárakat az országos könyvtári napok megrendezésére. A felhívást minden település
polgármestere is megkapja a könyvtárak és az önkormányzatok további sikeres
együttműködése érdekében.
Kérjük a könyvtáros kollégákat, hogy a mellékelt plakátot saját programjaik népszerűsítésére
használják fel, kapcsolódjanak az országos mozgalomhoz!
1999. tavaszán jelentős helyismereti könyvtörténeti esemény zajlott Kompolton.
Ünnepélyes keretek között megjelent Erki Lászlóné könyvtáros kolléganőnk munkája, a
Kompolt község története 1280 - 1998. c. kötet, melyhez ez alkalommal gratulálunk a
szerzőnek.
  

Könyv és könyvtár Kompolton
Néhány nap híján 16 éve vagyok könyvtáros Kompolton, ebben a kicsiny, de
jelentős múlttal bíró Tarna menti faluban. Ekkor kapott helyet az iskola épületében a
könyvtár, mely kettős feladatot lát el, szolgálja az oktatást és kielégíti a község lakóinak
olvasási igényét.
A könyvek elhelyezése után azonnal elkezdtem a helytörténeti anyag gyűjtését,
elsőként sajtófigyeléssel. Az évek múlásával sokan, a faluban élő, de az elszármazott
kompoltiak is sok írásos dokumentumot ajándékoztak a gyűjteménybe. Ezután már szinte
természetes volt, hogy felmerült bennem a gondolat, hogy az anyagot rendezve, könyv
formájában kellene megjelentetni. Úgy véltem, a gyerekeknek ismerniük kell a múlt
eseményeit, mely erősíti a lakóhelyükhöz való kötődést. Könyvem mottójául Hunfalvy Pál
(az újabb magyar összehasonlító nyelvészet megalapítója ) gondolatát választottam, mert
pontosan megfogalmazza azt a gondolatot, melyet e helytörténeti munkámmal el kívántam
mondani:
"Történettudás nélkül ki foghatja fel tisztán a jelent? S kinek nincs múltja, hova ülteti a
jövendőt, mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge?"
Amíg a gondolattól eljutottam a cselekvésig, eltelt néhány év. Hol a pénz, hol meg az
önbizalom hiányzott. Végül 1998 áprilisában a képviselőtestület megbízott a munkával, és
röviddel ezután az anyag teljessé tétele érdekében elkezdtem a levéltári kutatást. A
rendszerezés és szelektálás után októberre nyomdába került az anyag, mely a kezdetektől,
1280-tól 1998-ig tárja fel Kompolt község múltját, melyben természetesen helyet kapott a
könyvtár története is. A következőkben idézek a könyv ezen fejezetéből, mely bizonyítja,
hogy ennek a kis településnek az életében a tanulás és a művelődés iránti fogékonyság régtől
fogva élt. "Iskola 1770-től, iskolai könyvtár 1898-tól, népkönyvtár 1902-től és Kisgazda
Olvasókör 1910-től volt". Ez utóbbit a község földműveléssel foglalkozó polgárai hozták
létre, mellyel céljuk szó szerint a következő volt: "Legyen ez a hely a mi második
templomunk, amíg amoda imádkozni, ide tanulni járunk. Tanulni az élet körülményei között
szükséges ismereteket. A kisember nyomorúságának a tudatlansága, az iskola hiánya az oka.
Törekedjünk ezt itten pótolni, ami ha sikerül, bajainknak egy nagy százaléka oldódik meg.
Honoljon falaink között egyetértés, becsületesség és hazafiság!" A képviselőtestületi
jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy "1898. december 24-én már volt iskolai könyvtár, de felsőbb
intézkedésre ingyenes népkönyvtár létrehozását javasolja a községi jegyző. Ezt akkor a
képviselők nem szavazták meg, csak öt évvel később 1902-ben. A községi tanácsteremben
lévő könyvtárban a kisgazdák és a gazdasági munkások ingyenesen jutottak hasznos
olvasmányokhoz. A könyveket a község pecsétjével leltárba vették. Zárt helyen tartották, és
egy "könyvtárnok" kezelte és kölcsönözte."
Ez volt a kezdet. Most a könyvtár 7000 kötetes állománnyal, a legfrissebbb
ismereteket tartalmazó kézikönyv-gyűjteménnyel, videóval, Internet kapcsolatra alkalmas
számítógéppel, multimédiával rendelkezik. A helytörténeti gyűjteményben pedig sok olyan
írásos anyag található még, ami a könyvben terjedelmi okok miatt nem olvasható.
Erki Lászlóné

Hogyan tartsuk nyilván a tartós tankönyveket?
módszertani javaslat
Időleges nyilvántartásba kerülhet minden olyan dokumentum, amelyet a
könyvtár átmeneti időszakra (legfeljebb három évre) szerez be. Mivel állománybavételük
eszközeiről, állományból való törlésük módjáról általános érvényű, mindenkire kötelező
előírás nincs, javasoljuk ezt a könyvtár szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni.
Ilyen időleges nyilvántartásba kerülhetnek a tartós tankönyvek is. Ha a fenntartó előírja
állományba vételüket, célszerű külön füzetben - melyet előzőleg hitelesített az iskola ill. az
önkormányzat - összesített (sommás) nyilvántartásba venni őket. Így az egyedi azonosításhoz
szükséges adatok mellőzhetők, az azonos időpontban, azonos módon, azonos helyről
beszerzett dokumentumok egyetlen tételként leltározhatók. Ezzel nem terheljük az egyedi
leltárkönyvet sem, csoportos leltárkönyvbe vételükre sincs szükség.
A könyvet elegendő lepecsételni és az időleges nyilvántartásba vétel számát feltüntetni.
E dokumentumok elhasználódásakor a törlés is egyszerű, a törlési jegyzőkönyv alapján az
időleges nyilvántartásból könnyen ki lehet vezetni ezeket a köteteket.
Sorszám

Kelet

A dokumentum adatai
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Új szolgáltatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
1999. szeptember 1-től
új szolgáltatásként CD-ROM kölcsönzésre van lehetőség.
Megtalálhatók a gyűjteményben a Chip magazin és az Új Alaplap mellékletei, továbbá ,
melyeket lista alapján lehet kiválasztani.
A kölcsönzés határideje 1 hét, kölcsönzési díja 150 Ft.







A Budapesti Népművelők Egyesülete, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete, a Magyar Népművelők Egyesülete és a Generáció Mecénás Klub Közhasznú
Társaság felhívással fordul az ország minden közművelődési intézményéhez és
közgyűjteményéhez, minden kolléganőhöz, kollégához:
Segítsük együtt az ár- és belvízkárosult és egyéb természeti csapásokkal sújtott
kulturális intézményeket és a katasztrófák által érintett kollégáinkat!
A társadalmi szervezetek által kezdeményezett és már sikeresen folyó akciók mellett szükség
van szakmai szolidaritásra, mert a kár óriási, és az érintett intézmények, kollégák különösen
rászorulnak a segítségre!
Intézményeink mindig bázisai voltak a társadalmi szolidaritás gyakorlati tettekké váltásának bízunk abban, hogy nem lesz ez másként napjainkban, saját ügyünkben sem!
Több féle úton is segíthetnek mind az intézmények, mind a magánszemélyek:
1. Adatbázisunk kiegészítése és pontosítása érdekében kérjük, hogy minden intézmény
szeptember 20-ig közölje a felhívást közzétevő szervezetek egyikével azt, hogy tudomása
szerint
- mely kulturális intézmények várnak a katasztrófák miatt felújításra, vagy az ezek
áldozatainak befogadása során keletkezett károk helyreállítására, illetve
- kik azok a közművelődésben, közgyűjteményekben dolgozó vagy onnan nyugdíjba vonult
kollégák, akaik segítségre szorulnak!
2. Közvetlen átutalással az alábbi csekkszámlákra:
BNE: OTP Bank Rt. Budapest VI. ker. Andrássy úti fiókja 11706016-20787189
KKDSZ: OTP Bank Rt. Budapest VII: ker. Király utcai fiókja 11707024-20258913
MNE: OTP Bank Rt. Budapest I. ker. fiók 11701004-20089601
A számlatulajdonosok a befolyt összegeket elkülönítetten kezelik és azok felhasználásáról az
Érdek és Érték c. lapban tájékoztatást és elszámolást tesznek közzé.
3. Társadalmi munka szervezésével, amelynek során közvetlenül fizikai erejükkel és
szakértelmükkel vehetnek részt kollégáink az újjáépítés munkájában (ezt a tevékenységet a
Generáció Mecénás Klub KHT képviseletében Mórocz János koordinálja, telefonja: 1/220-8384).
3. Az intézmények rendezvényjegyei mellé önként vásárolható 100 Ft-os névértékű
"árvízbélyeget" bocsátunk ki, amelyet a felhívást közzé tevő szervezetektől lehet szeptember
30-ig igényelni, s az átvett bélyegekkel november 30-ig kell elszámolni. Természetesen egyegy látogató jegyéheztetszőleges számú bélyeget vásárolhat. Az így befolyt összeg
felhasználásáról szintén tájékoztatót és elszámolást teszünk közzé.
Budapest, 1999. augusztus 25.
Lehel László
elnök
BNE

Vadász János
elnök
KKDSZ

Tóth Csaba
Mórocz János
elnök
ügyvezető
MNE
Generáció Mecénás Klub
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Lázár Attila erdélyi származású Egerben élő bábszínész és zenész. Éveken
kereszül a Marosvásárhelyi Állami Bábszínház művésze, majd 1990-ben Magyarországra
telepedett, az egri Harlekin Bábszínházhoz szerződött. Számtalan kis és nagy szerep
megformálója. Játszik gitáron, lanton, kobzon, tamburán. A "Mákvirág" folk- és régizene
együttessel fellépett Szardínia szigetén, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban,
Nagy-Brittaniában. Bárhol szívesen játszik, legyen szó eldugott kis falusi óvodáról vagy
nemzetközi fesztiválról. Számára egyetlen dolog fontos: a párbeszéd, ami létrejön közönség és
művész között. Mert az igazi művészet "kommunikáció egy jobb világért".
Bohócjáték
Egri bábszínészek kis etűdökből álló, többféle bábtechnikával, ismert és
kevésbé ismert hangszerekkel előadott produkciója. Műsoridő: 40 perc.
Piroska és a farkas
Zenés, maszkos-bábos játék. Egri bábszínészek félórás, enyhén szatírikus hangvételű műsora.
A paraván, díszlet 4m x 5m-es helyen, szabadtéren is felállítható. Ovisoknak, kisiskolásoknak
ajánljuk.
Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája
Zenés-bábos szólóműsor gyerekeknek és felnőtteknek
A díszlet 4m x 2,5m helyet igényel. Műsoridő: 35 perc.

Előkészületben:
Gyerekeknek: Zenés állatvilág  Vásárhelyi bábtáncoltató
betlehemes  Honfoglaláskori mondák, sámánénekek 
Hófehérke és a hét törpe
Felnőtteknek: Lázár Attila kb. 15 perces kis műsorai
Reneszánszdalok - lanton  Bordalok és képmutogatós, pajzán
pásztordalok - koboz, gitár, büröksíp
Ár: megegyezés szerint.
Telefon: 36/ 310 - 458
műsorajánló  műsorajánló  műsorajánló  műsorajánló  műsorajánló

KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja
Kiadja: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Engel Tibor igazgató
Szerkeszti: Tőzsér Istvánné, Farkas Márta
Megjelenik: 200 példányban

