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Nagy Enikı  

Csongrád megyei könyvtárak az Interneten 
 

Napjainkban természetesnek tekinthetı, hogy a különbözı 
intézmények – így a könyvtárak is – elkészítik saját honlapjaikat és 
megjelennek a világhálón. A honlapok tartalmának folyamatos 
karbantartásával, bıvítésével gyorsan, viszonylag olcsón létesíthetünk 
kapcsolatot jelenlegi és jövıbeli olvasóinkkal, használóinkkal. 
A honlapok elkészítésével és hozzáférhetıvé tételével azonban nagy 
felelısség is jár: nem mindegy, mit és hogyan mondunk el magunkról; 
milyen adatokat és hogyan szolgáltatunk. 

Az alábbi elemzés célja éppen az, hogy felhívja a figyelmet a 
leggyakoribb hibákra, az esetleges fejlesztési lehetıségekre és 
természetesen a könyvtári honlapok “erısségeire”. Lehetıséget biztosít arra 
is, hogy tanuljunk egymástól: mások mit, hogyan (és miért úgy) tesznek. 

 

A vizsgálat 

Összesen 12 Csongrád megyei közkönyvtár esetében találtam 
utalást arra, hogy rendelkezik honlappal – a Somogyi-könyvtár “Megyei 
hálózat” (ezen belül “Csongrád megyei közmővelıdési könyvtárak 
címtára”) oldalán; a konyvtar.lap.hu oldalon ill. a települések honlapjain. 
Ezek a következık voltak: 

� Algyıi Könyvtár és Tájház  
(Algyı; http://www.algyo.hu/intezmenyek/konyvtar.htm) 

� Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ  
(Csongrád; http://www.konyvtar.csongrad.hu) 

� József Attila Városi Könyvtár  
(Makó; http://www.konyvtar.mako.hu) 

� Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény  
(Mindszent; http://www.kellerkonyvtar.hu) 

� Községi Könyvtár (Csanádpalota; 
http://www.extra.hu/cspkonyvtar/) 

� Németh László Városi Könyvtár  
(Hódmezıvásárhely; http://www.nlvk.hu) 

� Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Könyvtár  
(Ásotthalom; www.c3.hu/~ahalom/) 
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� Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár  
(Szeged; http://www.sk-szeged.hu) 

� Szatymaz Mővelıdési Ház és Könyvtár  
(Szatymaz; http://www.szatymaz.deltav.hu) 

� Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház   
(Mórahalom; http://www.konyvtar.morahalom.hu/konyvtar/) 

� Városi Könyvtár Kistelek 
(http://www.kistelek.hu/Csilla/web%20lap/Kezdo/index.html) 

� Városi Könyvtár Kht.  
(Szentes; http://www.vksz.hu)∗ 

A vizsgált idıszakban sajnos a mindszenti és a szatmyazi könyvtár 
honlapja nem volt elérhetı. 
A megyei és városi könyvtárak összetettebb honlapokat készítettek, de a 
kisebb települések közül is csak egyetlen olyan akadt, mely jelenleg még 
csak egy oldalt helyezett el a világhálón.  
 

Tartalmi szempontok 

A látogató elıször a nyitóoldallal találkozik, ezért fontos, hogy az 
intézmény milyen adatokat helyezett el itt. Véleményem szerint a 
szolgáltató tevékenységgel foglalkozó könyvtár az alábbi információkat 
mindenképp közölje magáról: 

� Elérhetıség: a vizsgált honlapok 60%-ában helyezték el a kezdı 
oldalon. A többi honlap esetében nagy volt a szóródás: a “Tudnivalók”, 
“Általános információk”, “Információk” menüpontban közölték. Csak 
egy esetben (Ásotthalom) találtam egyetlen elérhetıséget (e-mail) – 
egyébként az tapasztalható, hogy lehetıség szerint minél több 
megkeresési lehetıséget tüntetnek fel: postai cím (90%); telefonszám 
(90%); fax (60%). Örömteli, hogy a világhálón megjelenı könyvtárak 
természetesnek érezték az e-mail feltüntetését (100%). 

� Nyitva tartás: az elıbbinél jóval kisebb százalékban (20%) közölték a 
fıoldalon – a többi könyvtárnál eltérı megoldásokkal találkoztam: a 
“Nyitva tartásról” menüpont (Ásotthalom) egyértelmő továbblépési 
lehetıséget nyújt a látogató számára; azonban az “Általános 

                                                           
∗ Szentesen önálló intézményként mőködik a Városi Gyermekkönyvtár, honlapja elérhetı a 
http://ww3.szentes.hu/gyermekkonyvtar/ címen. Jelen esetben nem került sor elemzésére, 
mivel számos könyvtár készített önálló gyermekkönyvtári honlapot – elsısorban ezekkel 
összevetve lenne célszerő vizsgálni ezt is. 
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tudnivalók”; “Tudnivalók”; “Általános információk” megoldás már 
nem feltétlenül. 

� Létrehozás dátuma: csak Szentesen került feltüntetésre, így lehetetlen 
annak a megállapítása, hogy mióta érhetık el a könyvtárak a 
világhálón. 

� Utolsó módosítás / frissítés idıpontja: egy esetben (Csanádpalota) 
szerepelt csak a fıoldalon – viszont az itt szereplı dátum 2002. 
április19. (ha ez valóban így van, akkor talán szerencsésebb lenne, ha 
egyáltalán nem lenne feltüntetve adat); egy esetben a fıoldalon és 
bizonyos oldalakon külön is (Szentes); három esetben az adott 
oldalakon (Szeged, Csongrád, Makó). A többi honlapon nem találtam 
erre vonatkozó adatot, noha a rendszeres frissítés és ennek jelölése 
garanciát jelent az adatok érvényességére, s ezen keresztül 
megbízhatóságukra is. Azokat az oldalakat, melyeket csak ritkán 
frissítenek, vagy a módosítások idıpontja nem megállapítható, a 
használók elıbb vagy utóbb teljesen elkerülik. 

� Látogatottság-számláló: mivel a távhasználók számát jelenteni kell a 
statisztikában, de a fenntartó felé is felhasználható az intézmény 
jelentıségének igazolására, meglepınek tartom, hogy  csak Makó és 
Szentes honlapján található látogatottság-számláló. 

� Ajánlott böngészı: szintén csak két esetben (Makó és Kistelek) került 
jelzésre. 

� Ajánlott felbontás: a könyvtárak 40%-a jelezte. 

� Választható menüpontok: már a nyitóoldalról elérhetıek – kivételt csak 
Algyı képez, mivel itt egyetlen oldalon helyezték el a fontosnak ítélt 
információkat. 

� Oldalak közti eligazodást segítı eszközök, melyek a látogatókat segítik 
a honlap struktúrájának, tartalmának áttekintésében, ill. egy adott téma 
megkeresésében az esetek 90%-ában nem található. Keresési 
lehetıséget egyetlen esetben sem találtam; “Sitemap” vagy 
“Oldaltérkép” is csak Szentesen van. 

Milyen adatok érhetık el a honlapon? 

� Könyvtártörténet, mely választ ad arra a kérdésre, hogy honnan indult a 
könyvtár, milyen hagyományai vannak. Ez a vizsgált honlapok 80%-
ában megtalálható volt. 

� Szolgáltatások: a könyvtárban igénybe vehetı szolgáltatások köre csak 
Ásotthalom esetében nem került közlésre. Érdekes azonban, hogy nem 
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minden intézmény érezte szükségesnek ezek árának közlését – a 
szolgáltatások díja csak a vizsgált honlapok 60%-ban érhetı el. 

� Munkatársak: a honlapok 80%-a tartalmazta a kollégák névsorát, 
azonban csak 70%-a a feladatkörüket (kit milyen témában érdemes 
keresni); 40%-a az e-mail-es és 20%-a (Szeged, Hódmezıvásárhely) a 
telefonos elérhetıségüket. Utóbbira magyarázatul szolgálhat, hogy 
kisebb intézmények esetében az intézmény csak egy központi 
telefonszámmal rendelkezik, azonban önálló e-mail címe ma már 
valószínőleg a dolgozók többségének van. 

� Statisztikai adatok: nem jellemzı ezek feltüntetése – legyen szó akár az 
állományra, akár a használókra vonatkozó információról. Érdekes 
módon két kisebb könyvtár (Mórahalom, Algyı) közölt az állományra 
vonatkozó statisztikai adatokat (2002. december 31-i állapotról). 

� Programok: a honlapok 50%-a, elsısorban a nagyobb intézmények 
(Szeged, Makó, Hódmezıvásárhely, Szentes, Csongrád) éltek azzal a 
lehetıséggel, hogy rendezvényeiket a világhálón reklámozzák. 
Adataikat láthatóan rendszeresen frissítik. 

� Az állomány összetételérıl: a honlapok 70%-a tájékoztat. 

� On-line katalógus: csak Szeged, Hódmezıvásárhely és Makó 
honlapjáról volt elérhetı. Szegeden azt is feltüntették, hogy mely 
állományrészek adatai kerültek rögzítésre – a másik két könyvtár 
esetében csak a rögzített rekordok száma tudható meg. 

� Olvasói kérdések, visszajelzések: fontosnak éreztem annak 
megvizsgálását, hogy az intézmények milyen lehetıséget biztosítanak 
olvasóik, látogatóik számára az elektronikus formában történı 
visszajelzésre. Vendégkönyv Szentesen és Csongrádon van (utóbbinál a 
nyitóoldal kivételével); a webmester elérhetısége a honlapok 40%-ában 
található meg. On-line referensz szolgálatra vonatkozó információt nem 
találtam – bár ez természetesen nem azt jelenti, hogy a könyvtári (vagy 
könyvtárosi) e-mail címekre érkezı tájékoztatási kérdésekre nem 
válaszolnak az intézmények. Megyei szintő együttmőködéssel a 
jövıben megvalósulhatna a “Kérdezze a könyvtárost!” típusú on-line 
referensz szolgáltatás. 

� EU-s információk: a honlapok 60%-ban helyeztek el az Unióra 
vonatkozó információkat (saját Uniós dokumentumok győjteményét ill. 
linkgyőjteményeket a világhálón található fontosabb EU-s oldalakról). 

� Nyilvánosan elérhetı szabályzatok: a könyvtárhasználóknak joguk van 
ahhoz, hogy tisztában legyenek a kiválasztott könyvtárban érvényes 
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különbözı szabályzatokkal, melyek segítségével megtudhatják, milyen 
szolgáltatásokat, milyen feltételekkel vehetnek igénybe. Ezzel szemben 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat sehol sem volt elérhetı; a 
Győjtıköri Szabályzat (milyen dokumentumtípusokat, milyen 
témákban, milyen mélységig vagy milyen szempontok figyelembe 
vételével győjtenek) is csak Szegeden. Sokkal jobb a helyzet a 
könyvtárhasználatra vonatkozó szabályok esetében: ha nem önálló 
oldalon, akkor a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az alapinformációk – 
kölcsönzés, helyben használat feltételei – szinte mindenhol 
megtalálhatóak. Makón és Szentesen a számítógép-használatra 
vonatkozóan is közöltek információkat. Küldetésnyilatkozatát a makói 
és a szegedi könyvtár tette elérhetıvé a világhálón; a stratégiai tervét 
(2004-2007) pedig a csongrádi könyvtár, amit csak a fıoldalról 
érhetünk el. 

� Elektronikus könyvtárat két könyvtár hozott létre 
(Hódmezıvásárhelyen egész komoly győjteménnyel, Szentesen 
épülıfélben). Szegeden virtuális kiállításokat tettek elérhetıvé 
különbözı témákban. 

� Hasznos linkek: a vizsgált honlapok 60%-ában találkoztam olyan 
győjteménnyel, mely  különbözı szempontok szerint rendezve 
tartalmazza a szakmai szervezetek, a társintézmények (például: 
önkormányzat, iskolák), különbözı közhasznú adatbázisok (tudakozók, 
menetrendek) stb. linkjeit. A linkeket rendszeresen frissítik. 

� A város honlapjáról vezet-e ide link: a vizsgált honlapok 60%-ában 
teljesült ez a kívánalom. Különösen szomorú, hogy például Szeged 
város hivatalos honlapján (http:// www.szegedvaros.hu) “Könyvtár” 
alatt csak az Alliance Francaise-hez található link. A kisebb települések 
(Kistelek, Ásotthalom és Csanádpalota) esetében is legalább egy 
rövidebb könyvtárismertetı elérhetı a települési honlapon – azonban 
linket nem helyeztek el az intézmény saját honlapjához. 

� Idegen nyelvő változat csak Szegeden érhetı el (angolul, németül, 
franciául). 

� Elıjegyzés, hosszabbítás kérése elektronikus úton: ennek lehetıségét 
egyetlen könyvtár honlapján sem ajánlották fel. 

� Közhasznú információk szolgáltatása: két nagy csoportot tudtam 
elkülöníteni: a vizsgált honlapok 40%-ában linkeket helyeztek el a 
világhálón ingyenesen használható különbözı adatbázisok elérésére 
(tudakozók, menetrend-információk stb.); másrészt közhasznú 
adatbázist tettek elérhetıvé (Makón és Hódmezıvásárhelyen). 
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� Önálló gyermekkönyvtári honlap négy könyvtár (Szeged, Szentes, 
Csongrád ill. Hódmezıvásárhely) esetében található, kiszolgálva a 
fiatalabb korosztály speciálisabb igényeit. A honlapok létrejöttében 
jelentıs szerepet játszott a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai 
Kuratóriuma pályázati támogatása.  

� Fiókkönyvtárak: négy honlap (Szeged, Hódmezıvásárhely, Makó, 
Csongrád) esetében szerezhetı információ a fiókkönyvtárak létezésérıl, 
elhelyezésérıl, nyitva tartásáról stb.  

� Kiadványok:  Szegeden, Makón és Csongrádon lehet olvasni a saját és 
helyi kiadványokról (Makón rövid tartalmi ismertetıvel). A többi 
honlapon ilyen jellegő adatra nem bukkantam. 

� A könyvtárról megjelent írások: sehol sem tették elérhetıvé az 
intézményrıl megjelent publikációkat, ezek listáját ill. teljes szövegő 
változatát (pl. linkek alkalmazásával). Úgy érzem, hogy egy ilyen, 
folyamatosan bıvített győjtemény kialakítása a jobb könyvtári 
(ön)menedzselésben is fontos szerepet játszhat. A fenntartó, vagy a 
különbözı pályáztatók felé is jó hivatkozási alap lehet a könyvtár 
tevékenységének igazolása. Ugyancsak hasznos lenne a könyvtári 
rendezvények képes összefoglalóinak elkészítése, archívumban történı 
megırzése. 

� Oldalak közötti átjárhatóság: kevés bosszantóbb dolog van, mint ha az 
újabb oldalak megtekintése elıtt minden esetben vissza kell térni a 
fıoldalhoz. Szerencsére erre csupán a vizsgált honlapok 20%-ánál volt 
szükség. 

�  

Formai szempontok 

Az egyes honlapok külsejének megítélése nagyon szubjektív, ezért 
én csupán arra vállalkozhattam, hogy néhány szempont alapján a 
legjellemzıbb elemeket kiemeljem. 

A vizsgált honlapok külsı megjelenésével kapcsolatban elsıként 
azt kell megemlíteni, hogy az oldal szerkesztıi láthatóan törekedtek az 
egységes megjelenítésre. Ellenpéldával csak elvétve találkoztam – a 
legszembeszökıbb az ásotthalmi könyvtár, itt azonban a honlap kialakítása 
valószínőleg még folyamatban van. 

Az oldalak szkennelhetısége egy-két oldaltól eltekintve jónak 
mondható. Érezhetı volt a törekvés a tagolt, áttekinthetı honlapokra – 
számos esetben pontokba vagy táblázatokba rendezték a hosszabb 
felsorolásokat.  
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Az alkalmazott betőtípusok megfelelı méretőek és színőek voltak a 
kiválasztott háttéren. A linkek megjelenésükben elváltak a szöveg többi 
részétıl – általában a megszokott módon, a kifejezés aláhúzásával. (Eltérı 
megoldást választottak például Makón, ahol, ha a kurzort a szöveg fölé 
húzzuk, annak színe megváltozik; illetve Szentesen, ahol a linkként mőködı 
szövegrészek nagyobb, vastag betővel jelentek meg.) 

A háttér az esetek 60%-ában egyszínő maradt – ahol mintát 
illesztettek be, ott törekedtek arra, hogy a kép ismétlıdései ne legyenek 
feltőnıek, ne zavarják a szöveg olvasását. 

Az oldalak szerkesztıi figyeltek arra, hogy csak annyi képet 
helyezzenek el amennyire feltétlenül szükség van - ez mindenképpen 
pozitívumként értékelhetı. Az oldalak betöltıdése gyors maradhatott, ezért 
nem jelentett problémát, hogy sehol sem volt lehetıség csak szöveges 
változat kiválasztására. Egyetlen könyvtár fıoldala tartalmazott olyan nagy 
animációt, mely viszonylag lassan töltıdött be, és nem volt lehetıség a 
kikerülésére. Ugyancsak egyetlen olyan honlapot találtam, ahol több oldal is 
gyakorlatilag 1-1 képbıl állt. Ki kell emelni, hogy Makón és Csongrádon 
külön virtuális séta lehetıségét kínálták azoknak, akik a könyvtárat képek 
segítségével (is) meg akarják ismerni. 

Egy-egy oldal általában nem tartalmazott túl hosszú szöveget, ahol 
igen, ott a készítık igyekeztek belsı linkeket is elhelyezni a könnyebb, 
gyorsabb navigálás érdekében. 

Fıleg az összetettebb honlapok esetében a szerkesztık 
biztosították, hogy a különbözı oldalak mindig elérhetıek maradjanak, az 
oldalt elhelyezett frame-ek ill. a lap alján található linkek segítségével. 

Szerencsésnek tartom, hogy a honlapok készítıi kerülték a 
hirdetések elhelyezését és nem voltak feltőnı helyesírási hibák sem. 

 

Összegzés 

Mindenképp örömtelinek és elıremutatónak tekinthetı, hogy 
megyénk egyre több könyvtára rendelkezik önálló honlappal. Ahol önálló 
honlap még nem készült, ott is igyekeznek biztosítani az e-mail-es 
kapcsolattartást. Ez jelzi, hogy egyre több könyvtár érzett rá az új, nem 
hagyományos eszközben, az Internetben rejlı lehetıségekre. 

A vizsgált honlapok általában rendszeresen frissítettek, a legújabb 
információkat igyekeznek szolgáltatni a látogatók felé. Ritkák a rossz, a 
“semmibe vezetı” linkek, akár a honlapon belül (legyen szó képekrıl vagy 
önálló oldalakról); akár más honlapok felé mutatva. Ez azért is különösen 
fontos, hiszen mindvégig szem elıtt kell tartanunk: olvasóink bizalmát nem 
csak megszereznünk, hanem megtartanunk is kell – ennek eszköze a 
megbízható adatok közlése, a rendszeres (jelzett) frissítés, a jó link. 
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Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy honlapunkat és az azon 
keresztül igénybe vehetı szolgáltatásokat folyamatosan bıvítsük és minél 
szélesebb körben ismertessük meg olvasóinkkal. Egyre több on-line 
szolgáltatás elérését kell biztosítanunk: pl. a dokumentumok 
elıjegyzésének, a kölcsönzés meghosszabbításának lehetıségét, valamint 
elérhetıvé kell tennünk katalógusainkat.  

 
 

 
 

A szentesi városi könyvtár épülete 
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A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ  
stratégiai terve 

2004-2007 

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk  

I. A stratégiai tervezés célja  
II. Helyzetelemzés 
III.  A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ SWOT 

analízise 
IV.  A 2004-2007 közötti stratégiai célok megfogalmazása 

1. Jövıkép 
2. Stratégiai célok 2004-2007 
3. Az elérendı célok részletezése 

V.  Összegzés 
VI.  Ütemezési terv  

 “mégiscsak könnyebb emberközpontú 
könyvtárat tervezni, mint az embereket 
átformálni, hogy a könyvtárakhoz 
igazodjanak.”    
 
Maurice B. Line 

 
CCsseemmeeggii   KKáárroollyy  KKöönnyyvvttáárr  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt  ssttrraattééggiiaaii   tteerrvvee  

22000044--22000077  
 

I. A stratégiai tervezés célja  

A stratégiai tervezés mindig egy meghatározott cél érdekében 
megvalósítandó összetett folyamat. A tervezés lényege, hogy a könyvtárat 
olyanná alakítsa, ami megfelel a vele szemben támasztott igényeknek. A 
stratégiai tervezés a jövı építésének feltétele.  
Lehetıvé teszi, hogy a naponta meghozandó döntések ne ad hoc döntések 
legyenek, hanem egy rendszer szerves részét képezzék. “A stratégiai 
tervezés olyan folyamat, amelyben a könyvtár küldetésének megfelelıen 
megfogalmazzák a megvalósítandó célokat és a kulcsfontosságú 
területeket.” /Sheila Corell/.  
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A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ stratégiai 
terve középtávú, 4 éves idıszakot ölel fel. A könyvtár egész területére 
vonatkozik, felöleli a könyvtári munkafolyamatok minden területét. 
 

II. Helyzetelemzés  

A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ elıször, 
megelızve a könyvtári törvény megszületését, 1994-ben fogalmazta meg 
stratégiai tervét, amelyet az akkori képviselı-testület jóváhagyott. Ebben 
elérendı célként írtuk le, hogy nemcsak könyvtárként, nemcsak információs 
központként, hanem a város szellemi életének központjaként is kívánunk 
mőködni. Ehhez rendeltük hozzá azokat a feladatokat, amelyekben 
megfogalmaztuk, hogy milyen informatikai és egyéb fejlesztéseket kell 
megvalósítani. 

A könyvtárügyben az 1997. évi CXL. törvény életbelépésével és 
alkalmazásával kezdıdött el az a jogi és fejlesztési változtatás, amit méltán 
nevezhetünk a könyvtári terület rendszerváltásának. Nem egyszerően új jogi 
keret született az új jogszabállyal, hanem lehetıvé vált egy újfajta, 
szolgáltatáscentrikus könyvtári rendszer kialakítása. 1997-ben a törvény 
elfogadásával biztosítékot kaptunk arra, hogy a fejlesztések kormányzati 
szintre emelkednek.  

1998-tól az Országos Dokumentumellátási Rendszer kialakítása 
lehetıvé tette, hogy a mi intézményünk is használhassa az ország 55 ODR 
könyvtárában lévı teljes dokumentumgyőjteményt. Megkezdıdött a 
könyvtárak intenzív telematikai fejlesztése. 1995-ben könyvtárunk 4 
számítógéppel és egy nyomtatóval rendelkezett. 1995-ben már modemes 
Internet elérést tudtunk biztosítani, amely a kisvárosi könyvtárak számára 
sok helyen még csak álom volt.  

A minisztérium által kiírt telematikai és más egyéb informatikai 
pályázatoknak köszönhetıen az elmúlt 9 évben 11 sikeres pályázattal 10 m 
Ft értékben tudtunk különbözı informatikai és más egyéb technikai 
fejlesztést végrehajtani.  
Jelenleg a központi és a bokrosi fiókkönyvtár egy korszerő számítógépes 
hálózattal rendelkezik. Bérelt vonalas Internet szolgáltatást tudunk nyújtani 
a könyvtárak teljes nyitvatartási idejében. Pályázati pénzbıl megvásároltuk 
a TINLIB integrált könyvtári rendszer katalógus modulját és elkezdıdött a 
számítógépes katalógus építése. 
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Központi könyvtár Fiókkönyvtár 

Eszköz Db Eszköz Db 
Számítógép 21 Számítógép 4 
Keverı 1 Videó-lejátszó 1 
Erısítı 2 Színes televízió 1 
Deck 3 Fekete/fehér nyomtató 1 
Lemezjátszó, CD, 
DVD  videó-lejátszó  1 Színes nyomtató 1 
Fejhallgató 8 Fekete/fehér fénymásoló 1 
Mikrofon 4 Szkenner 1 
Színes televízió 1 DVD lejátszó 1 
Fekete/fehér 
nyomtató 2 

  

Színes nyomtató 3   
Laptop 1   
Digitális 
fényképezıgép 1 

  

Szkenner 1   
Digitális fénymásoló 1   
Telefon/fax 1   

Eszközállományunk 

1998-tól a minisztérium a könyvtárak dokumentumállományának 
fejlesztésére érdekeltségnövelı és felzárkóztató pályázatokat írt ki. Az 
elmúlt 6 évben 3 m Ft-ot nyertünk érdekeltségnövelı pályázatokon, a  
községi és a városi könyvtárak számára kiírt felzárkóztató pályázatokon 
pedig 2.100 e Ft-ot. Sajnos ez utóbbi nem öröm számunkra, hiszen a 
felzárkóztató pályázatokon csak azok a könyvtárak vehetnek részt, akiknek 
az l lakosra jutó könyvbeszerzési kerete kisebb az országos átlagnál. A 
csongrádi könyvtár könyvbeszerzési kerete pedig jóval alatta marad minden 
évben ennek az összegnek. 
 

Könyv, CD, CD-ROM, videó, DVD és folyóiratok 
  2001 2002 2003 
  db Ft db Ft db Ft 

Könyv (db) 749 975 000 
1 
254 3 287 000 

1 
549 1 945 000 

Folyóirat 
(példányszám) 112 825 000 84 554 000 85 633 000 
Mindössz.  (Ft)         1800 000   3 841 000   2 578 000 
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A fenti könyvbeszerzési összegek a pályázati pénzeket is tartalmazzák. 

 
1998-tól “Korszerő könyvtár, korszerő könyvtári környezet” 

címmel írt ki pályázatot a minisztérium, amelyen intézményünk minden 
évben részt vett. Így 4 pályázaton összesen 2200 e Ft-ot nyertünk bútorokra, 
hangtechnikai eszközökre, korszerő fénymásolókra. Ennek köszönhetıen 
tudtuk a 2001-ben átadott könyvtári épület bútorzatának 70 %-át lecserélni 
és a bokrosi könyvtárba is néhány új berendezést vásárolni.  
Szintén 1998-tól került kiírásra a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma részérıl a Könyvtárpártoló Önkormányzat pályázat, amelyen 
2002-ben elsı díjat nyertünk, ennek köszönhetıen 1 m Ft-ot fordíthattunk a 
könyvtár korszerősítésére. 
Az elmúlt 3 év benyújtott, sikeres pályázatainak számát és az elnyert 
összeget az alábbi táblázat mutatja. 
 

Pályázatok 
  2001 2002 2003 
Benyújtott pályázatok 7 8 13 
Megnyert pályázatok 6 6 12 
Megnyert összeg 1 671 5 000 3 079 

2003-ról 1 nyertes pályázat kifizetése áthúzódik 2004-re (400 000Ft) 

A minisztérium által rögzített és a könyvtári törvényben is 
lefektetett stratégiai célok megfogalmazták, hogy a könyvtáros-
továbbképzés korszerősítésre szorul.  
Ezt követıen kidolgozásra került minden könyvtárban a 7 éves 
továbbképzési terv, amely lehetıvé tette, hogy a mi intézményünkben is 
minden közép- és felsıfokú végzettséggel rendelkezı könyvtári 
szakalkalmazott 7 évente részt vehessen egy továbbképzésen a minisztérium 
anyagi támogatásával. 
Az elmúlt 3 évben az alkalmazottak száma és képzettsége az alábbiak 
szerint alakult.  
 

  2001 2002 2003 
Felsıfokú könyvtáros 3 3 5 
Felsıfokú nem szakirányú 3 3 1 
Középfokú szakirányú 2 4 5 
Középfokú nem szakirányú 4 2 1 
Egyéb /technikai/ 1 - - 
Összesen 13 11,5 11,5 
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2001-ben 1 technikai dolgozó a GAMESZ-hoz került, 2002-tıl a bokrosi és 
a központi könyvtárban 2 részfoglalkozású dolgozót alkalmaznak. 

Intézményünk életében jelentıs változást hozott az, hogy 2001-ben 
átadásra került a felújított Buch-ház, valamint az, hogy 2002-ben a bokrosi 
könyvtár ismét a fiókkönyvtárunk lett. A központi könyvtár forgalmi adatait 
befolyásolta, hogy egy korszerő, minden igényt kielégítı épületet vehettek 
birtokba olvasóink. Azonban hiába emelkedtek ugrásszerően a központi 
könyvtár forgalmi adatai, a 3 letéti könyvtár megszőnése mégis minimális 
olvasói létszám csökkenést eredményezett. 

  2001 2002 2003 
14 év feletti 2 270 2 822 2 620 
14 év alatti 1 820 1 232 1 241 
Összesen 4 096 4 054 3 861 

22000011  óóttaa  33  lleettééttii   kköönnyyvvttáárr  sszzőőnntt  mmeegg  aa  vváárrooss  kküüllöönnbböözzıı  ppoonnttjjaaiinn  
 

Intézményünk mindig nagy hangsúlyt fektetett a rendezvények 
szervezésére. Ez különösen az új könyvtári épületben valósulhatott meg. A 
gyermekklubok, a felnıtt klubok, a gyermek és felnıtt rendezvények 
látogatottsága ugrásszerően megnıtt a kulturált környezetben. A bokrosi 
fiókkönyvtár is új színt vitt a település életébe az állandó 
gyermekrendezvényeivel és a felnıtteknek szervezett klubokkal. 1998 óta 4 
alkalommal szerveztünk szakmai konferenciát, megyei, országos, majd 
kárpát-medencei könyvtárosok részvételével.  

  2001 2002 2003 
14 év feletti 62 247 79 849 162 132 
14 év alatti 20 395 32 082 44 381 
Összesen 82 642 111 931 206 513 

Látogatók száma 

 
Jól illusztrálja az alábbi táblázat azt, hogy a kölcsönzött dokumentumok 
száma milyen mértékben emelkedett meg az új könyvtár átadása után a 
megnövekedett forgalommal együtt. 

  2001 2002 2003 
14 év feletti 62 247 79 849 162 132 
14 év alatti 20 395 32 082 44 381 
Összesen 82 642 111 931 206 513 

KKööllccssöönnzzöötttt  ddookkuummeennttuummookk  sszzáámmaa  
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Intézményünk életében a 2001-es változás nemcsak a forgalmi 

adatok növekedésén, hanem a bevételek alakulásán is érzékelhetı. 
Különösen igaz ez a megváltozott helyzetben a saját bevételekre, ennek az 
önkormányzati támogatáshoz viszonyított %-os alakulására. 

  2001 2002 2003 
Önkormányzati támogatás 19 040 22 000 27 980 
Mőködési bevétel 1 878 3 200 4 754 
Pályázaton nyert összeg 1 671 5 000 3 079 
Összesen 22 589 30 200 35 813 

BBeevvéétteelleekk  

84,3%

8,3%
7,4%

72,8%

10,6%
16,6%

78,1%

13,3%
8,6%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2001 2002 2003

Évek

Bevételek  %-os megoszlása 

pályázaton nyert
összeg

mőködési bevétel

önkormányzati
támogatás

 
 
Érdekes információval szolgál az elmúlt 3 évben a kiadások alakulása és 
ezen belül a bérek százalékos aránya is.  

  2001/e Ft 2002/e Ft 2003/e Ft 
Kiadások összesen 22 193 30 200 35 813 
Ebbıl munkabér+járulék 12 755 16 900 23 908 
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III. A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ mőködésének 
SWOT analízise 

A SWOT-módszer lényege a közvetlen környezet és a belsı 
helyzet részletes, jövıorientált elemzése. Az intézmény erısségeit, 
gyengeségeit, a környezeti lehetıségeket és a környezeti kultúrát mutatja 
be. Az erısségek és a gyengeségek belsı tényezık, amelyek azt mutatják, 
hogy az adott szervezet miben jó, vagy miben rossz, belülrıl mire 
számíthatunk. A lehetıségek és veszélyek a külsı tényezıket jelzik. 

Jelenlegi mőködésünk 

Erısségek Gyengeségek 
Új, korszerő központi könyvtár és 
fiókkönyvtár. 
Hagyományokkal rendelkezik, 
ismert és elismert intézmény.  
Széleskörő szolgáltatásokat nyújt.  
Korszerő számítógépes hálózat és 
Internet. 
Egyedüli nyilvános Internet elérés a 
településen.  
TINLIB integrált könyvtári 
rendszer katalógus moduljának 
megléte. A helyi adatbázisok 
építése folyamatos.  
Az országos adatbázisokhoz való 
kapcsolódás jó. Kiváló 
informatikusok.  
Minden könyvtári szakalkalmazott 
rendelkezik számítógépes 
ismerettel.  
Szakszerő, kiváló szerzeményezés.  
A könyvtárosok magas fokú 
elkötelezettsége az olvasók iránt.  
Átjárhatóság a gyermek és felnıtt 
könyvtár között. 
Kiváló képességő, 
gyermekközpontú, gyermek-
könyvtárosok és fiók-könyvtáros. 
Olvasói igényeknek megfelelı 
állomány. 
Népszerő gyermek- és felnıtt 
rendezvények.  

Az új könyvtár alapterületének 
nagyságához, a sokrétő feladathoz 
kevés a létszám.  
A marketing és a PR tevékenység 
még nem professzionális.  
A TINLIB integrált könyvtári 
rendszer hiányzó moduljai.  
Alacsony könyvbeszerzési keret. 
Csökken a beszerzett folyóiratok 
száma. 
Elavult fiókkönyvtári állomány. 
A helyismereti győjtemény 
feldolgozása a kis létszám miatt 
lassan halad.  
A költségvetésben csak minimális 
összeg áll rendelkezésre 
rendezvények szervezésére.  
Nincs szakképzett, fıállású 
pénzügyi szakember.  
Rossz raktározási körülmények. 
Túlterhelt olvasói géppark.  
A pinceklub nincs befejezve, így 
csak korlátozottan használható.  
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Lehetıségek Veszélyek 
Informatikai fejlesztések 
továbbvitele. 
Pályázatokon való részvétel. 
Az új könyvtár lehetıséget teremt a 
bevételt növelı szolgáltatások 
bıvítésére.  
A még befejezés elıtt álló 
pinceklub kiajánlása civil 
szervezeteknek.  
További támogatók, mecénások és 
szponzorok felkutatása.  
A számítógépes kölcsönzés 
bevezetése.  
Egy közös városi katalógus 
létrehozásával össze lehetne 
hangolni a szerzeményezést az 
oktatási intézményekkel.  
A kedvezményes vásárlási 
lehetıségek jobb kihasználása.  
Együttmőködés a kistérségben 
mőködı könyvtárakkal és egy 
kistérségi ellátó rendszer 
létrehozása.  
Bevétel-orientált szolgáltatások 
bıvítése. 
Tanfolyamok, új típusú 
rendezvények szervezésének 
lehetısége, új bevételi források. 
Létszámgondok enyhítésére 
közhasznú és közcélú 
foglalkoztatás. 

A szolgáltatások egy részénél nagy 
a konkurencia.  
Az adminisztrációs kötelezettségek 
növekedése.  
A szerzıi jogi kérdések 
tisztázatlansága.  
Az olvasók, a használók 
számítógépes ismereteinek hiánya. 
 Az anyagi lehetıségek szőkülése.  
A dokumentumok gyors 
elhasználódása.  
A szolgáltatások díjainak további 
emelése.  
A gyermekek hanyatló olvasói 
kultúrája.  
Kiszolgáltatottság a pályázati 
pénzeknek.  
A tiszteletdíjak emelkedése. 
Az informatikai eszközök gyors 
avulása. 
A média elszívó hatása.  
A könyvbeszerzési keret folyamatos 
csökkenése.  
A szakirodalmi állomány gyors 
avulása.  
A megrongálódott könyvek 
köttetésének hiánya.  
  

 

IV. A 2004-2007 közötti stratégiai célok megfogalmazása 

 l. Jövıkép  
Könyvtárunknak mint közmővelıdési könyvtárnak és mint 

véleményünk szerint fontos közösségi intézménynek az a célja, hogy a 
meglévı és a lehetséges használók információs igényeit elıre jelezze, 
meghatározza, ösztönözze és kielégítse. Célja továbbá az is, hogy minden 
társadalmi csoport hozzáférjen az információhoz, a tudáshoz, legyenek azok 
hagyományosak vagy virtuálisak.  
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Könyvtárunk könyv-, idıszaki kiadvány- és más adathordozó győjteményt 
tart fenn és e győjteményt fejleszti. Használóbarát on-line elérést biztosít a 
könyvtár saját rendszeréhez és más jelentıs hazai és külföldi elektronikus 
információs rendszerekhez.  
Az új kihívások, a társadalom elvárásai határozzák meg a könyvtárügy 
jövıképét, küldetésnyilatkozatát és a kiemelt kulcsterületeket.  
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által megfogalmazott jövıkép 
általános érvénnyel bír minden könyvtárra. “Az információs társadalom, a 
tudásalapú társadalom alapintézménye az információt győjtı, feltáró és 
szolgáltató intézmény: a könyvtár”.  
A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központnak is meg kell 
felelnie a következı elvárásoknak:  
- a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz történı 

szabad és korlátlan hozzáférés biztosítása,  
- az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismertetése, 
- eligazítás a gazdaság, a piacgazdálkodás kérdéseiben, 
- az oktatás különbözı szintjeiben részt vevık segítése egy városi hálózat 

keretein belül,  
- az egész életen át tartó tanulás támogatása,  
- a szabadidı hasznos eltöltésének segítése,  
- az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítése. 
 
2. Stratégiai célok 2004-2007 

Az elmúlt években, évtizedekben a könyvtárak szerepe együtt 
változott és amennyire tudott, lépést tartott az ıket látogató emberek, 
valamint a kor igényeivel.  
Így alakultak át könyvtárból információs központtá, s emelték 
szolgáltatásaik színvonalát illetve bıvítették e szolgáltatások körét. Mára az 
elektronikus tartalom népszerősége vetekszik a nyomtatott 
olvasmányokéval, így komoly szerep hárul a könyvtárakra ezen a területen 
is. 

Legfontosabb feladatunk, hogy könyvtári ellátásunkat, 
szolgáltatásunkat olyan szintre fejlesszük, hogy egyenrangú legyen az 
Európai Unió könyvtáraival. A Csemegi Károly Könyvtár és Információs 
Központ a 2001-ben megvalósult fejlesztéssel olyan mőködési feltételeket 
tudott teremteni, amelyek véleményünk szerint már az Európai Uniós 
könyvtárak mércéjét is megüti. Az akkor még korszerő Internet és technika 
mind-mind ehhez nyújtott segítséget. 
 Az azóta eltelt idıszak változásai szükségessé tették, hogy felülvizsgáljuk 
stratégiai céljainkat és ehhez meghatározzuk az elérendı célokat. 
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Könyvtárunk stratégiai céljai a következık: 
  
- a könyvtár munkájának középpontjában a használók szükségletei 

álljanak, 
- megismerni a könyvtárhasználókat és szükségleteiket, 
- a szolgáltatások folyamatos átalakítása a használók igényeinek 

megfelelıen a könyvtárhasználókkal folyó kétirányú kommunikáció 
révén, 

- a könyvtár nyújtson jó szolgáltatásokat, 
- gyors és magas színvonalú szolgáltatások biztosítása,  
- a könyvtár belsı munkája, háttérfeladatai legyenek gazdaságosak és 

hatékonyak, 
- a belsı munka megszervezése úgy történjen, hogy elkerüljük az 

idıveszteséget és a belsı munkák a szolgáltatási tevékenységet 
támogassák,  

- az anyagi és az emberi erıforrások optimalizálása a minél jobb 
kiszolgálás érdekében, 

- a győjtemény, az épületek, számítógépes rendszerek és az emberi 
erıforrások optimális hasznosítása. 

 
3. Az elérendı célok részletezése 
A négy fı stratégiai cél több állandó részcélból és fejlesztési projektbıl 
tevıdik össze. 
 
3.1 Használók és szükségleteik  

- Folyamatos adatgyőjtés a használókról annak érdekében, hogy a 
dokumentumok /könyvek, folyóiratok, stb./ győjtése, valamint a 
szolgáltatások sokszínősége kielégítse az olvasói igényeket.  

- A könyvtár PR és marketing tevékenységének folyamatos javítása. 
- A könyvtárat bemutató anyagok /könyvtárismertetık, hírlevél, 

honlap/ stb. folyamatos fejlesztése.  
 

3.2 Szolgáltatások  
- Barátságos, nyílt és minıségi szolgáltatást nyújtani a 

kölcsönzésben, a tájékoztatásban, az adminisztrációban és a 
telefonos szolgáltatásokban. 

- Közhasznú, közérdekő információk naprakész szolgáltatása. 
- Európai Uniós Információs Pont továbbfejlesztése. 
- Könyvtárhasználati, információkeresési, Internet használati 

tanfolyamok szervezése. 
- Web OPAC megvásárlása és bevezetése annak érdekében, hogy a 

könyvtár saját állománya az Interneten elérhetı legyen. 
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- Több olvasói terminál biztosítása a sorban állás elkerülése végett. 
- Az információ gyorsítása érdekében értesítések és meghívók 

küldése e-mailben. 
- Az olvasók gyors, torlódásmentes kiszolgálása. 
- A számítógépes kölcsönzés bevezetése. 
- A nagyon keresett dokumentumok több példányban való 

beszerzése. 
- A térítéses szolgáltatások minıségének javítása /pl. fénymásolás, 

faxolás stb./. 
- A hátrányos helyzető könyvtárhasználók kiemelt ellátása, a 

hangos könyvtár továbbfejlesztése. 
- A minıségbiztosítás bevezetése a magas színvonalú könyvtári 

szolgáltatások érdekében.  
- Elemzı adatbázisok /cikk, irodalmi, helyismereti stb./ 

továbbépítése.  
- Nagy sávszélességő Internet elérés biztosítása szolgáltató 

váltással. 
- Kistérségi ellátórendszer kialakításának elıkészítése. 

 
3.3 Hatékony és gazdaságos belsı funkciók  

- Az OPAC és a beszerzési modul megvásárlásával 
meggyorsíthatjuk a dokumentumrendelést és nyilvántartást.  

- Az adatrögzítést továbbra is közcélú foglalkoztatottakkal kell 
megoldani.  

- A könyvek, folyóiratok köttetését meg kell szervezni. 
- A dokumentumok gyors feldolgozása, olvasókhoz való eljuttatása 

/max. 3 hét/. 
- A rossz raktári körülmények között elhelyezett dokumentumok 

lehetıleg kölcsönzıi térben való elhelyezése, ehhez polcok 
vásárlása. 

- Megfelelıen felkészült személyzet a szolgáltatási pontokon.  
- A minıségbiztosítás bevezetésével ésszerősíteni lehet a 

munkafolyamatokat, fokozni kell az ellenırzéseket a 
teljesítmények mérésével. 

 
3.4 A források optimális használata  

- A használók igényeire alapozott gyarapítási politika.  
- A könyvállomány apasztása is a helyi igényeket kövesse.  
- A megrongálódott könyvek köttetésére forrásokat kell teremteni. 
- A költségvetési pozíció jobbítása a könyv, folyóirat, CD, CD-

Rom-ok beszerzési keretének tekintetében.  
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- Források szerzése a gyermekrészleg és a bokrosi fiókkönyvtár 
bútorzatának teljes cseréjére. 

- Források szerzése a számítógépek korszerősítésére, cseréjére. 
- A fiókkönyvtár világításának korszerősítése és ehhez források 

biztosítása.  
- Pályázati pénzek bevonásával egy városi hálózat kiépítése az 

oktatási és a közmővelıdési könyvtárak összekapcsolására, egy 
közös katalógus létrehozására. 

- Szorosabb együttmőködés az iskolai könyvtárakkal, a település 
más közgyőjteményeivel a jobb ellátás összehangolására. 

- A személyzet folyamatos továbbképzéséhez szükséges forrás 
biztosítása. 

- A pályázatok maximális kihasználása. 
- Szponzorok, támogatók felkutatása.  
- A minıségbiztosítás bevezetéséhez szükséges források biztosítása.  
- A PR és a marketing tevékenységhez a megfelelı anyagi háttér 

elıteremtése. 
 

V. Összegzés   

Komoly, alapvetı szerkezeti változásokon mennek keresztül a 
könyvtárak is: társadalmi, politikai, etikai nézetek kérdıjelezıdnek meg és 
régóta fennálló intézmények léte forog kockán. Ahhoz, hogy a megváltozott 
igényekhez, az információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést 
biztosítsák a könyvtárak, szükséges a tervezés, a stratégia és 
marketingstratégia kidolgozása és végrehajtása.  
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Magyarországon 10-15 %-os a 
könyvtárhasználók aránya a lakosság körében. Hogy jövınket biztosítsuk és 
minıségibb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani: 

- fel kell ismernünk a használók igényeit, meg kell nyerni azokat, 
akik nem használják a könyvtárat, egy marketingszemlélető 
könyvtárat kell kialakítani. 

- Könyvtárunknak a külsı és belsı megjelenésével is fel kell hívnia 
magára a figyelmet. 

- Aktívabbá kell tenni a PR tevékenységet. 
- A termékcentrikus könyvtárból, szolgáltatás centrikus könyvtárrá 

kell válnunk. 
- A számítógépes kölcsönzés bevezetése lehetıvé teszi a 

használókra vonatkozó árnyaltabb adatgyőjtést és így az igények 
jobb felismerését is. 

- A költségvetési támogatás mellé szponzorokat, támogatókat kell 
keresni. 
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A stratégiai terv elkészítése nem oldja meg a Csemegi Károly 

Könyvtár és Információs Központ problémáit, de segít abban, hogy néhány 
évre felvázolja feladatainkat, tennivalóinkat.  
A terv azonban önmagában semmit nem ér, ha folyamatosan nem 
ellenırizzük magunkat, ha nem vizsgáljuk felül, hogy változtak-e a 
körülmények és ehhez változtatni kell-e a stratégiánkon.  

Folyamatosan és állandóan értékelnünk és ellenıriznünk kell a 
könyvtár mőködését. Évenkénti bontásban meg kell határoznunk a 
cselekvési tervet, amely a közelebbi célokat és az ehhez kapcsolódó 
feladatokat mutatja meg. A Csemegi Károly Könyvtár és Információs 
Központ kollektívája elkészítette az intézmény 2007-ig szóló stratégiai 
tervét, amely világosan mutatja, hogy milyen jövıképe és milyen átfogó 
célja van az intézmény dolgozóinak annak érdekében, hogy egy életképes, 
széles szolgáltatási skálán mozgó intézményként mőködjünk.  

Mindehhez kérjük Csongrád város képviselı-testületének támogatását. 

A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ  
számítógépes részlege 
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Ütemezési terv 2004-2007 

F
eladatok 
típusa 

2004 2005 2006 2007 források 

Folyamatos adatgyőjtés a használókról, hogy a szolgáltatások sokszínősége kielégítse az 
olvasói igényeket.* - 

A használók igényeire alapozott gyarapítási politika költségvetés, pályázat 

A könyvállomány apasztása is a helyi igényeket kövesse - E
gym

ásra épülı feladatok 

  

Web 
OPAC 
megvásárlá
sa és 
bevezetése 
annak 
érdekében, 
hogy a 
könyvtár 
saját 
állománya 
az 
interneten 
elérhetı 
legyen* 

  pályázat, 
önkormányzati önrész 



27 

  
Az OPAC és a beszerzési modul megvásárlásával 
meggyorsíthatjuk a dokumentumrendelést és 
nyilvántartást 

- 

 
A számítógépes 
kölcsönzés 
bevezetése* 

 pályázat, 
önkormányzati önrész 

A térítéses szolgáltatások minıségének javítása /pl. fénymásolás, faxolás stb./* pályázat, 
önkormányzati önrész 

Több olvasói terminál biztosítása a sorban állás elkerülése végett pályázat, 
önkormányzati önrész 

Források szerzése a számítógépek korszerősítésére, cseréjére pályázat, 
önkormányzati önrész 

A nagyon keresett dokumentumok több példányban való beszerzése pályázat, költségvetés, 
önkormányzati önrész 

Nagy sávszélességő internet elérés biztosítása szolgáltató váltással* költségvetés 

  

Kistérségi 
ellátórendszer 
kialakításának 
elıkészítése 

  pályázat, 
önkormányzati önrész 
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A rossz raktári 
körülmények 
között 
elhelyezett 
dokumentumo
k lehetıleg 
kölcsönzıi 
térben való 
elhelyezése, 
ehhez polcok 
vásárlása* 

  pályázat, 
önkormányzati önrész 

  A minıségbiztosítás 
bevezetése*   pályázat, 

önkormányzati önrész 
Pályázati pénzek bevonásával egy városi hálózat kiépítése az oktatási és a közmővelıdési 
könyvtárak összekapcsolására, egy közös katalógus létrehozására* 

pályázat, 
önkormányzati önrész 

Szorosabb együttmőködés az iskolai könyvtárakkal, a település más közgyőjteményeivel a 
jobb ellátás összehangolására - 

A PR és a marketing tevékenységhez a megfelelı anyagi háttér biztosítása pályázat, költségvetés, 
szponzorok 

Közhasznú, közérdekő információk naprakész szolgáltatása. pályázat 

Európai Uniós Információs Pont továbbfejlesztése pályázat 

Könyvtárhasználati, információkeresési, internet használati tanfolyamok szervezése pályázat 

Az információ meggyorsítása végett e-mailben értesítések és meghívók küldése költségcsökkentı hatás! 

P
árhuzam

osan 
futó feladatok A hátrányos helyzető könyvtárhasználók kiemelt ellátása, a hangos könyvtár 

továbbfejlesztése* 
pályázat, költségvetés, 
önkormányzati önrész 
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Elemzı adatbázisok /cikk, irodalmi, helyismereti stb./ továbbépítése - 

Közcélú foglalkoztatottak biztosítása a számítógépes katalógus feltöltéséhez önkormányzati 
támogatás 

  A könyvek, folyóiratok köttetésére forrásokat 
kell találni* 

pályázat, 
önkormányzati 

támogatás 

  
A költségvetési pozíció jobbítása a könyv, 
folyóirat, CD, CD-Rom-ok beszerzési keretének 
tekintetében 

költségvetés 

Források szerzése a gyermekrészleg és 
a bokrosi fiókkönyvtár bútorzatának 
teljes cseréjére 

  pályázat, 
önkormányzati önrész 

A személyzet folyamatos továbbképzéséhez szükséges forrás biztosítása minisztériumi 
támogatás 

 

A 
fiókkönyvt
ár 
világításán
ak 
korszerősít
ése és 
ehhez 
források 
biztosítása
* 

 önkormányzati 
támogatás 

*Kiemelten fontos feladatok 
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A Somogyi-könyvtár fiókhálózatának stratégiai terve 

2004-2012 
MMuunnkkaappééllddáánnyy  

 
(Készült: 2003. február-július) 

A munkaközösség tagjai: Jasikné Mikoly Andrea - Juhász Zoltánné - 
Mihalecz Györgyi - Molnár Mária - Móricz Nikoletta - Török Józsefné 

SZERKEZET 

Bevezetés 

Külsı elemzés 

 PEST-analízis (PGTT) 
A Somogyi-könyvtár Fiókhálózati Osztálya – történeti áttekintés 
Belsı elemzés, a jelen állapot felmérése a fiókhálózatban 
 Az elhelyezés és a berendezés kérdésköre 
 A szolgáltatások kérdésköre 
 A könyvtárhasználók kérdésköre 
 A SWOT-analízis kérdésköre 
A fejlesztés területei 
 A városi hálózat/fiókhálózat jövıképe 
  Küldetésnyilatkozat 
  Céljaink 
  Értékrendszer 
  Szervezeti felépítés, kapcsolódás 
 A fiókkönyvtárak 
  A fiókkönyvtárak kialakítandó típusai 
   “A” típusú 
   “A” típusú + Hangoskönyvtár 
   “B” típus 

Bevezetés 

1971-ben készült el Bezerédy István Szeged könyvtárhálózatának 
fejlesztése címő tervjavaslata, mely 1985-ig vázolta Szeged város 
közkönyvtári ellátásának tervezetét, az akkor mőködı közkönyvtári hálózat 
fejlesztési és átalakítási elképzeléseit. E terv alapján, ennek útmutatásai 
szerint jött létre, alakult ki kisebb-nagyobb változtatások beiktatásával a 
máig mőködı városi közkönyvtári hálózat. 
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Ez a nyolcvanas években fölfelé ívelı könyvtári hálózat és 
szolgáltatásai elsısorban a megváltozott használói szokások miatt mára már 
nem tölti be megfelelıen elrendelt szerepét. A rendszerváltás után történt 
társadalmi változások érezhetıek a könyvtárak falain belül is. 
Megváltozott körülöttünk a világ, megváltoztak az igények, meg kell 
változnia a könyvtáraknak és szolgáltatásaiknak is. 
Eddig sem ültünk azonban tétlenül. Elsı igen nagy feladatunk a könyvtárak 
állományának tartalmi megtisztítása volt, melyet 1990 óta folyamatosan 
végeztünk és végzünk. Még a nyolcvanas évek végen elkezdtük a 
könyvtárak fölújítását, külsı-belsı frissítését, bútorainak cseréjét részben 
pályázati pénzekbıl, részben a helyi önkormányzat és a területi képviselık 
támogatásával. Megkezdtük az állományok tartalmi megújítását, elsısorban 
pályázati forrásból, de ennek mértéke nem elégíti ki a fölmerült igényeket. 
Mára a dokumentumok sokfélesége, a technikai és számítógépes apparátus 
megléte, illetve a meglévı korszerősítése is elengedhetetlen. 

Jelenlegi helyzetünk az igények ismerete és a nemzetközi trendek, 
valamint a hazai könyvtári stratégiai tervezet (A könyvtári terület stratégiai 
céljai 2003 -2007) ismeretében munkaközösségünk elkészítette Szeged 
város közkönyvtári hálózatának stratégiai tervét, az átalakításra javaslatot 
tett és ezt most vitára, megbeszélésre közreadja. 

Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy jelenlétünkkel hozzájáruljunk a 
helyi lakosság kulturális színvonalának emeléséhez, ezzel is fékezve - 
közvetetten ugyan - az elszegényedés folyamatát. Egyes városrészekben a 
könyvtár az egyetlen kulturális intézmény, ezért küldetése meghatározó. 
Tudvalevı, hogy a kulturális intézmények és az értelmiség hiánya egyenes 
arányban van az elszegényedés újratermelıdésével. Amennyiben létünkkel, 
mőködésünkkel befolyásoljuk ezeket a folyamatokat, hatással lehetünk a 
társadalmi elırelépésre is. 
Ezért is reméljük, hogy a közeljövıben megkezdıdhet a könyvtári hálózat 
korszerősítése, s fenntartónk elvi és anyagi támogatásával egy korszerő 
szolgáltatásokkal rendelkezı, információban gazdag könyvtári hálózat várja 
Szeged lakosságát. 

1. Külsı elemzés 

A Somogyi-könyvtár fiókhálózata korszerősítésének alapjait 
meghatározza az a megállapítás, hogy Magyarországon a tudás alapú 
társadalom alapja a könyvtári rendszer. Az élethosszig tartó tanulás elve, 
valamint az információs társadalom alakulása feltételez egy olyan 
intézményrendszert, ahol lehetısége és esélye van minden embernek az 
információkhoz való szabad hozzáféréshez. 

A nemzetközi könyvtári irányelvek szerint a “nyilvános könyvtári 
szolgáltatás az egyenlıség elve alapján biztosítja a szükségletek kielégítését 
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tekintet nélkül nemre, rasszra, vallásra, társadalmi státusra, életkorra, 
nemzetiségre, nyelvre.” A változtatások, a fejlesztések jogi hátterérıl 
Magyarországon elsısorban errıl A kulturális javak védelmérıl és a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl címő 1997. évi CXL. törvény gondoskodik. 

Az országos könyvtári terület stratégiai céljai közt elsı helyen 
szerepel Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása 2004-ben. 
Rengeteg feladatot ad könyvtárainknak ez az esemény. Uniós tagként meg 
kell valósítanunk a könyvtári minıségfejlesztést, a szolgáltatások minél 
szélesebb skáláját egyre magasabb szinten kell biztosítanunk, hogy a 
megjelenı igényeknek meg tudjanak felelni könyvtáraink. A 
szolgáltatásoknak “az élethosszig tartó tanulástól, az “életre tanulástól”, a 
hátrányos helyzetőek megfelelı könyvtári ellátásáig kell terjednie.”  

 PEST-analízis (PGTT) 

Politikai tényezık 
• az Uniós csatlakozás, mint húzóerı 
• politikai, kormányzati szándék az információ és az 

információszolgáltatás prioritásáról 
• a könyvtári törvény mint a politikai szándék megnyilvánulása 
• választási ciklusonként változik a helyi politika fı irányvonala, ezzel 

párhuzamosan a személyek is cserélıdnek a fenntartónál 
• minden politikai szereplı eszmei támogatásáról biztosít bennünket, 

mint a kulturális élet szereplıit 

Gazdasági tényezık 
• az általános gazdasági fellendülés pozitív hatása nem érezhetı 

mikrokörnyezetünkben 
• a költségek emelkedése és a rendszeres pénzelvonás gátolja egyenletes 

fejlıdésünket 
• az intézmény és a fiókhálózat közötti költségvetési megosztás 

aránytalan 

Társadalmi tényezık 
• elszegényedés, munkanélküliség, életmód-változás 
• a lakosság olvasástudásának hiánya 
• Szeged iskolaváros, sok a felsıoktatási hallgató 
• könyvtáraink környezetének öregedése 
• a fiókkönyvtárak társadalmi környezete markánsan különbözik 

egymástól 
• az eltérı társadalmi rétegek különbözı szolgáltatásokat igényelnek 
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Technológiai tényezık 
• információrobbanás, a világháló léte 
• egyetemes hozzáférés, adatbázisok, digitalizálás, e-könyvtárak, közös 

katalogizálás (MOKKA), hálózatok 
Könyvtáraink NEM rendelkeznek a fenti lehetıségek eléréséhez 
szükséges technikai feltételekkel. 

2. A Somogyi-könyvtár fiókhálózati osztálya - történeti áttekintés 

Szeged az ország ötödik legnagyobb városa. Lakosainak száma: 
164 000 fı (2002. januári adat). 
Legfıbb jellemzıje, hogy iskolaváros. A rendszerváltás után jelentısen 
átrajzolódott foglalkoztatási térképe. Ipara megszőnt, ugrásszerően nıtt a 
munkanélküliek száma. Hagyományokkal rendelkezı, kiemelkedı 
kulturális és mővészeti élete van. 
 

A város több, más-más funkciójú könyvtárral is rendelkezik. 
Jelentıs számú szakszervezeti könyvtárából mára csak központi könyvtára 
maradt fenn, amely lakossági szolgáltatást végez. A központi könyvtárak, az 
egyetemi, a szakszervezeti és a városi-megyei kb. egy kilométeres 
távolságra találhatók egymástól. 

Szeged városának nagyságához és rangjához méltó könyvtárakkal 
kell rendelkeznie, körtöltésen belül és kívül egyaránt. 

A városi könyvtár fiókkönyvtárai behálózzák a várost. Elsısorban 
a külsı városrészekben találhatók, s elmondható, hogy egy-két foghíjat 
kivéve lefedik az egész nagyvárost és a csatolt településeket. 

Megerısödtek az utóbbi tíz évben egyes iskolai könyvtárak is. 
Ahol erıs iskolai könyvtár van, ott a közmővelıdési könyvtár - korosztályát 
érintı - látogatottságán ez érezhetı. Az erıs iskolai könyvtárak ellenére a 
közmővelıdési könyvtárak látogatói között nagyszámú iskolai tanuló 
található. 

A Somogyi-könyvtárat, az anyakönyvtárat 1883-ban alapította 
Somogyi Károly esztergomi kanonok. A város az 1879-es tiszai nagyárvíz 
pusztításának “köszönheti” az induló 43 ezer kötetes könyvtárát.  
A könyvtár prézens, korlátozott használhatóságú könyvtárból fokozatosan 
alakult át közmővelıdési kölcsönzı könyvtárrá, annak minden elınyével és 
hátrányával. Természetesen megmaradt tudományos fokozata is. 
Az 1950-es évek elején jöttek létre az elsı olvasószobák, majd ezekbıl a 
fiókkönyvtárak. 1953-tól hálózati keretek között mőködött a fiókhálózat. 
Kis alapterülető, alkalmi elhelyezéső, más célra épült és használt, sokszor 
kisajátítás révén kapott helyiségekben nyílt, majd ragadt meg a könyvtárak 
zöme. Szükségességüket nagy forgalmuk igazolta. 
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1971-ben készült el a Bezerédy István, akkori könyvtárigazgató 
által készített tervjavaslat Szeged könyvtárhálózatának fejlesztése címmel. 
Ennek nagy része a hetvenes – nyolcvanas években valósággá vált. 

Mára azonban a megváltozott igények, körülmények miatt az egész 
mőködı hálózatot át kell gondolnunk, és meghatározni a jövıképünket, 
megtervezni a változtatás ütemét és mértékét.  

3. Belsı elemzés, a jelen állapot felmérése a fiókhálózatban 

Az elhelyezés és a berendezés kérdésköre 

A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai más, nem saját tulajdonú 
épületekben mőködnek, társintézményekben, vagy bérleményben, kivéve a 
Klebelsberg-telepi könyvtár. Az egyes épületeken belüli elhelyezkedés 
szempontjából a fiókkönyvtárak 1/3-a nehezen megközelíthetı, mert 
emeleten van. 

Szeged város lakókörzetein belül a könyvtárak általában könnyen 
megközelíthetıek tömegközlekedési eszközökkel, a használó lakosság 
szempontjából többnyire ideális az elhelyezkedésük. Néhány városrészben 
elıfordul, hogy ott két vagy több fiókkönyvtár található, amit a nagyobb 
népsőrőség indokol. Ennek ellentéte az az állapot, hogy Szegeden vannak 
könyvtári szempontból ellátatlan területek, ilyen Északváros, Újszeged, 
Alsóváros és Baktó. 

Néhány könyvtárnál a belsı állapot nem könyvtárhoz méltó. Ezen 
a legtöbb helyen a berendezés cseréjével és festéssel lehet változtatni, de 
több helyen csak a teljes felújítás a megoldás. A technikai felszerelés a 
könyvtárak többségében nem elegendı, mivel az alapvetı eszközökkel sem 
rendelkeznek. A meglévı eszközök elavultak, cserére szorulnak. Az utóbbi 
években a számítástechnika területén voltak fejlesztések, de egy ütemben és 
további elırelépés nem történt. A fénymásolást bérelt gépekkel oldották 
meg. A technikai fejlıdéssel nem tudtak lépést tartani a fiókkönyvtárak, 
mert nem tudták a szükséges ütemben sem beszerezni, sem cserélni az 
eszközöket. 

A munkatársak többsége szerint e problémák megoldására a 
lehetıségeinknek elsısorban az anyagiak hiánya, az intézményen belüli nem 
megfelelı hozzáállás és az elosztás eddigi gyakorlata a gát. A 
rugalmatlanság mellett azonban számottevı tényezı, hogy a fiókkönyvtáros 
munkatársak sem használják ki minden esetben a Somogyi-könyvtár által 
nyújtott, vagy az egyéb lehetıségeket. A fejlesztések azonban 
szükségszerőek: elsısorban új és megfelelı könyvtári épületre, könyvtári 
bútorzatra, technikai eszközökre (telefon, számítógép, nyomtató, Internet, 
CD lejátszó, televízió stb.) lenne szükség. Fontos ezen túl a szolgáltatást 
nyújtók és igénybevevık komfortérzete is (megfelelı szociális helyiségek 
kialakítása, meleg víz, klíma, riasztó, stb.) 
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A szolgáltatások kérdésköre 

A fiókkönyvtárakban “sztárszolgáltatásnak” (nı az igény, a 
könyvtár tudja fejleszteni) számít a könyvkölcsönzés (mely alapfeladat) és a 
rendezvények szervezése. “Kérdıjeles szolgáltatás” (nı az igény, a 
könyvtár nem tudja fejleszteni) a könyvtárak többségében az Internet-
hozzáférés biztosítása, a folyóirat-kölcsönzés és a dokumentumféleségek 
szegényes kínálata. “Fejıstehén szolgáltatás” (jól bejáratott, de már nincs rá 
igény) a könyvtárak állományából kivont használt dokumentumok 
értékesítése az egyes fiókkönyvtárakban, valamint az ún. sikerkönyvek 
kölcsönzése (pl. a Júlia-, Romana-sorozat). A fiókkönyvtárak többségében 
“döglött kutya szolgáltatás” (nincs rá igény, a könyvtár nem tudja 
fejleszteni) nincsen. 

A könyvtárak szolgáltatásai közül a fénymásolásnak és az 
Internetezésnek van konkurenciája. Tapasztalataink szerint a 
könyvtárhasználók szokásai változtak/változnak. A környezeti hatások jól 
érzékelhetıek: leginkább a gyors, azonnali információhoz jutás jellemzı, 
“konyhakész információkat” keresnek a használók. Ennek egyik eszköze az 
Internet. A kézikönyvek használata háttérbe szorult, inkább mindent 
hazavinni szeretnének, s ha nem lehet az adott dokumentumot 
kikölcsönözni, akkor fénymásolat formájában. 

Az együttmőködések és a kapcsolatok szerteágazóak, és igen 
sokrétőek, de a fiókkönyvtárak kapcsolatrendszerére jellemzı, hogy vannak 
körülöttük olyan intézmények, szervezetek, amelyekkel még nincs 
kapcsolat vagy alakulóban van. Pl. a közmővelıdési intézményekkel, civil 
szervezetekkel, szociális intézményekkel, önkormányzati képviselıkkel, de 
a lehetıségek jóval nagyobbak, mint amivel eddig éltek a könyvtárosok. 

A könyvtárhasználók kérdésköre 

A fiókkönyvtárak használói nem szerint egyértelmően a nık. A kor 
szerinti összetétel már könyvtáranként eltérı. Szeged város külsı 
kerületeiben lévı könyvtárainkat elsısorban a gyerekek látogatják. Ennek 
oka, hogy a helyi iskolai könyvtárnál jobban felszerelt a fiókkönyvtár, 
valamint az, hogy a szülık nem szívesen engedik el gyermeküket a 
belvárosba egyedül. A város belsı kerületeiben található könyvtárakat 
inkább a közép- és a nyugdíjas korú olvasók használják A középiskolai 
tanulók, a felsıoktatás hallgatói, valamint a fiatal felnıttek mindenhol jelen 
vannak könyvtárhasználóként, tudják, hogy mit, hol keressenek, 
rugalmasabbak. Potenciális használó Szeged város minden lakosa, aki nem 
használja könyvtárainkat. 

A fiókkönyvtárak többségében az olvasók részérıl felmerülı, 
könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó igényeket nem, vagy csak részben 
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tudják kielégíteni. A meglévı szolgáltatásainkkal nehezen tudjuk követni a 
változó igényeket. 

A SWOT-analízis kérdésköre 

S (strenghts=erısségek) 
• a fiókkönyvtárak állománya 
• a fiókkönyvtárak elhelyezkedése Szeged városán belül  
• a könyvtárosok szakmai tudása, tapasztalata  - az olvasóközpontú 

szolgálat  
• a fiókkönyvtárak rendezvényei  
• az ellátórendszer  
• belsı kép 
• kapcsolat a sajtóval és az önkormányzati képviselıkkel 

W (weaknesses=gyengeségek) 
• a fiókkönyvtárak állománya 

• a specializált győjtıkör nem vált be 
• a fiókkönyvtárak külsı és belsı környezete 
• a technikai eszközök hiánya, a meglévık elavult állapota 
• a személyi feltételek létszámbeli és néhol felkészültségbeli hiányossága 

• az egységen belüli szervezetlenség 
• a fiókhálózat egységes arculatának hiánya  

O (opportunities=lehetıségek) 
• a szolgáltatások korszerősítése 
• az állomány korszerősítése 
• pályázatokon elnyerhetı támogatások megszerzése 
• kapcsolatrendszer építése, fejlesztése 

• a könyvtárak külsı képének javítása  

T (threats=veszélyek) 
• csökkentett költségvetés 
• a fiókkönyvtárak intézményen belüli hátrányos helyzete, ami a 

gyengeségeket erısíti 
• a városrészek elöregedése, lepusztulása 
• az olvasók számának csökkenése 
• a közbiztonság szempontjából veszélyben vannak a könyvtárosok és a 

könyvtárak (állomány, technikai eszközök)  
• az újratermelt szegénység és kulturálatlanság 
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4. A fejlesztés területei 

a) A városi hálózat/fiókhálózat jövıképe 

A fiókkönyvtárak a tudásalapú társadalom alapintézményei, 
információs központok. Naprakész állománnyal, korszerő 
dokumentumtípusokkal és technikai eszközökkel valamint minıségi 
szolgáltatásokkal állnak a lakosság rendelkezésére. Képesek más 
könyvtárak szolgáltatásait közvetíteni. A közvetlen emberi kapcsolatok, a 
meghallgatás és megértés, az egyéni bánásmód színterei. 

Küldetésnyilatkozat 

Külsı és belsı megjelenésükkel, a dokumentumok és szolgáltatások 
körével, az információk rendszerezésével a fiókkönyvtárak vonzóvá teszik a 
könyvtárhasználatot a lakosság számára. 

• Könyvtáraink hozzájárulnak a társadalom írni, olvasni tudásának 
fejlesztéséhez. 

• A fiókkönyvtárak használói szőkebb értelemben véve a 
lakókörnyezetben élı emberek, tágabban értelmezve Szeged város 
valamennyi lakosa. 

• Teret adunk a helyi igények mentén létrejövı szervezıdéseknek és 
változatos programokat biztosítunk a szabadidı eltöltéséhez. 

• Az esélyegyenlıség szellemében biztosítjuk az eltérı és megváltozott 
képességő emberek (vakok, gyengénlátók, értelmi fogyatékosok, 
siketek) és az egyéb hátrányokkal élık könyvtári ellátását is. 

Céljaink 

A városi hálózat célja, hogy a korszerősítés után megfeleljen a 
folyamatosan változó használói igényeknek. Kevesebb, de a jelenleginél 
nagyobb, jobban felszerelt, több szolgáltatást nyújtó fiókkönyvtár 
létrehozása a feladat. Az ellátatlan területeken új könyvtár(ak) létesítése, a 
meglévık egy részének szakmai alapokon nyugvó összevonása és /vagy 
megszüntetése. Hatékony együttmőködés kialakítása a könyvtári egységek, 
a tagkönyvtárak és a hálózati központ valamint a hálózat és a központi 
könyvtár között. A könyvtárosok szakmai felkészültségének folyamatosan 
magas szinten tartása képzéseken, továbbképzéseken és tréningeken való 
részvétellel. 

Értékrendszer 

- minıség 
- hatékonyság 
- az egyének és a közösség szolgálata 
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- jól képzett, szakmailag és mentálisan felkészült, nyitott, rugalmas 
szakemberek 

- az információhoz való szabad, megkülönböztetés nélküli hozzáférés 
biztosítása 

- jó munkakörülmények, munkahelyi és társadalmi megbecsülés, 
megfelelı jövedelem 

Szervezeti felépítés, kapcsolódás 

A szegedi fiókkönyvtárak hálózatot alkotnak, mely hálózat a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár osztályaként mőködik. A 
Fiókhálózati osztályt osztályvezetı irányítja. Az osztályvezetıt munkájában 
jelenleg 

• az osztályvezetı-helyettes (szakmai felsıfokú végzettségő) 
• egy fı instruktor (szakmai felsıfokú végzettségő) 
• egy fı adminisztratív feladatokat ellátó munkatárs (szakmai középfokú 

végzettségő) segíti. 
 
A stratégiai célok megvalósításához szükség van továbbá 

• két fı informatikusra (szakmai felsıfokú végzettségő) 
• egy fı állománygyarapítással foglalkozó könyvtárosra (szakmai 

felsıfokú végzettségő). 
 
Az osztályvezetı és közvetlen munkatársai munkájukat a könyvtár központi 
épületében látják el. Az osztályvezetı és munkatársai külön-külön 
munkaszobával rendelkeznek. 
A hálózati központ technikai feltételeinek javításához szükséges: 

• 1 db digitális fényképezıgép 
• 1 db digitális kamera 
• 1 db projektor és vászon 
• 3 db jól felszerelt, korszerő számítógép 
• korszerő, színes lézernyomtató 
• fénymásológép 
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b) A fiókkönyvtárak 
 

A
 

könyvtár 
típusa (terv) 

Jelenlegi állapot 
(könyvtáraink 2002-

ben) 

Ellátandó 
lakóterület 

 Ideálisnak 
tartott hely 

Csillagtéri fiókkvt 
(Kereszttöltés u. 29.) 

Csillagtériek Baráti 
Köre 

Tarjáni Fiókkvt.  
(Csorba u. 3) 

Könyvbarátok köre 

“A”
1 
 
1.2 
 
 

Hangoskönyvtár  
(Stefánia 2.) 

Körtöltés – Felsı-
Tiszapart – 
Nagykörút (Római) 
– József Attila sgt. 
– Baktó Vakok Klubja 

Tarjáni víztorony 
környékén; pl.: 
megüresedett 
üzlet vagy óvoda 
helyén 

Északvárosi fiókkvt. 
(Gáspár Z. u. 6.) 

 Magyar – Dán 
Társaság 

 
“A” 
 
2. 

Rókusi fiókkvt.  
(Vértó u. 5.) 

József A. sgt. – 
Nagy körút 
(Brüsszeli, Berlini, 
Párizsi) – Kossuth 
Lajos sgt. – 
Körtöltés – Béke 
telep 

Természetbarát 
Klub 
(gyermek) 

Rókus – 
Északváros – 
Makkos-háza 
határán; 
megüresedett 
üzlet helyén vagy 
a Kodály iskola 
környékén 

“A” 
 
 
3. 

Odesszai fiókkvt. 
(Székely sor 11.) 

Újszeged egész 
területe 

 Újszeged 
központi “régi” 
részen vagy a 
Fıfasori 
víztorony 
környékén 

“B” Dorozsmai fiókkvt 
(Negyvennyolcas u. 
12.) 

Kiskundorozsma + 
Sziksós térsége 

 Dorozsmai 
fiókkvt. 

Kálvária téri fiókkvt. 
(Kálvária tér 20.) 

Fogyatékosok 
kulturális 
foglalkozásai. 

 
“B” 
 
6. Móra u. fiókkvt.  

( Móra u. 25.) 

Kálvária sgt. – 
Moszkvai krt. – 
Londoni krt. – 
Párizsi krt. – 
Kossuth L. sgt – 
Kecskéstelep 

 

Móraváros 
centrumában 

 
“B” 

Petıfi-telepi fiókkvt.  
( Szántó Kovács János. 
u. 28. ) 

Petıfi-telep és 
Újpetıfi-telep 
lakosai; Körtöltés – 
Zrínyi u. – Zágráb 
u. – Algyıi út 

 Petıfi-telepi 
Fıtér 

“B” Szentmihályi fiókkvt.  
( Kapisztrán u. 50.) 

Szentmihály  Szentmihályi 
Mővelıdési Ház 

“B” Szıregi fiókkvt. 
( Magyar u. 12. ) 

Szıreg; Újszıreg Reform klub 
Szünidıs tábor 

Szıregi 
Mővelıdési Ház 

“B” Tápéi fiókkvt.  
( Budai Nagy Antal u. 

Tápé Nık Klubja 
(helyismeret) 

Tápéi 
Mővelıdési Ház 

                                                           
1 Speciális feladatkörő (a régi Hangossal együtt) 
2 Az átalakítás általunk javasolt sorrendjét az elsı oszlopban sorszámok jelzik. 
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20-22.) 
letét Klebelsberg-telepi 

fiókkvt. 
( Zentai u. 29. ) 

Klebelsberg telep + 
Gyálarét 

 Jelenlegi helyén 

“B” 
4. 

Jelenleg ellátatlan 
terület 

Alsóváros  Alsóváros 
centrumában a 
Szabadság tér 
környéke 

“B” 
 
5. 

Jelenleg ellátatlan 
terület 

Újszeged újabb 
része; Radnóti u. – 
Marostıi városrész  
között 

 Újszeged újabb 
lakóparkos 
területe 

- Francia u. fiókkvt. 
(Kossuth L. sgt. 69-71.) 

-  - 

- Béke-telepi fiókkvt. 
(Tapolcsányi u. 2.) 

-  - 

- Gyálaréti fiókkvt. 
(Koszorú u. 35.) 

-  - 

- Kecskés-telepi fiókvt.  
( Újvidéki u. 4.) 

-  - 

 Ellátóraktár  
(Stefánia 2.) 

Egész Szeged  2. számú fiók 

 Duplumraktár  
(Kossuth L. sgt. 69-71.) 

Az összes fiókkvt.  2. számú fiók 

A 18 fiókkönyvtárból az átalakítás után 11 lesz, 3 “A” típusú, 8 “B” típusú. 

A fiókkönyvtárak kialakítandó típusai: 

“A” típus:  
Az “A” típusú könyvtárakban helyezzük el a jelenlegi raktárakat 

(Francia utcai és Hangoskönyvtári), valamint az ellátórendszert, 
amennyiben az tovább mőködik). 

Alapterület, belsı terek: min. 600 m2 

• fogadótér ellenırzési ponttal, ruhatárral, itt a kölcsönzıpult és a 
fénymásoló-gép is 

• közösségi tér 
• ennek közelében a folyóirat-olvasó részleg kényelmes ülıbútorokkal 
• beljebb felnıtt részleg, gyermek részleg, 2 számítógép a katalógus 

használathoz 
• multimédia-tár a CD, DVD, video, CD-ROM elhelyezésére 
• Internetes sarok 
• 8 üléses multimédiás sarok 
• tájékoztató pont a kézikönyvtárnál, és itt munkaasztalok a 

jegyzeteléshez, tanuláshoz 
• raktárhelyiség 
• munkaszoba 
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• étkezı helyiség 
• mosdók 

Az állomány nagysága, összetétele (milyen dokumentumféleségeket, 
milyen témában, milyen mélységben, hány példányban győjt): legalább  
40 000 db dokumentum, 50-80 féle periodikum, minimálisan 2000 db CD-, 
500 db DVD-, 250 db CD-ROM-, 1500 db video győjtemény, a CD- és 
hangoskönyv több példányos beszerzéssel, különgyőjtemények (a 2003-ig 
kiemelten győjtött témarészek felhasználásával! A témákat abban a 
könyvtárban helyezzük el, ahol helyileg a legnagyobb lehet rá az 
érdeklıdés.). Általános győjtıkörő, szép- és szakirodalmat tartalmaz, DE 
NEM feladata oktatási anyagok, tankönyvek, jegyzetek győjtése, viszont jó 
színvonalú kézikönyvtárral rendelkezik. NEM megırzı funkciójú könyvtár, 
ezért csak az idıt álló témájú szakkönyveket és a kötelezı irodalmat kötteti. 
A mai igényeknek megfelelı gyarapítási elveket alkalmaz, de alapvetıen az 
értékközvetítést tekinti céljának. 

Szolgáltatások: könyv- és folyóirat kölcsönzés, kézikönyvtári állomány 
helyben használata, általános tájékoztatás, fénymásolás, nyomtatás, 
gyermekrészleg, rendezvények szervezése, CD-, DVD-, video kölcsönzés, 
CD-ROM használat, Internet szolgáltatás, multimédiás sarok, számítógépes 
katalógus használat, fénymásolás, közhasznú tájékoztatás, “házhoz megy az 
olvasnivaló” szolgáltatás (idıs, beteg emberek ellátása), öregbetős könyvek 
győjteménye, játéksarok játékokkal, könyvtárbemutató- és tematikus 
gyermekfoglalkozások, programok gyerekeknek a téli illetve nyári szünet 
idején. 

Személyi feltételek (létszám, végzettség, munkaidı):  

• 2 fı szakmai felsıfokú (1 egyetemi könyvtáros-informatikai, 1 
fıiskolai) végzettségő munkatárs, ebbıl egyikük 8 órás és 1 fı 
részmunkaidıs 

• 1 fı szakmai középfokú végzettségő 8 órás 
• egy középfokú végzettségő nem szakalkalmazott  

Tehát mőszakonként 3 könyvtáros dolgozna!  

Nyitva tartás: heti 45 óra (jelenleg a nagykönyvtárak heti 35 óra) 

 H, K, Sze, P: 9-19 óráig 
 Cs:  zárva 
 Szo:  9-14 óráig 
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Technikai feltételek: 

• 5 db Internetes, multimédiás számítógép, 2 db számítógép 
katalógushasználatra, 1 db számítógép a kölcsönzéshez, 1 db 
multimédiás gép a munkaszobába 

• 2 db nyomtató (1 a szolgáltatáshoz, 1 a munkaszobába) 
• 1 fénymásoló-gép 
• 1 hifi berendezés hangfalakkal 
• 8 üléses multimédiás sarok eszközei (DVD lejátszó, TV, video lejátszó, 

CD lejátszó) 
• rendezvények tartásához is elegendı számú ülıbútor (kb. 50 db), színes 

gyermekbútorok és könyvtári célbútorok (szabályozható magasságú 
kölcsönzıpult, CD, DVD, video polcok, folyóiratállvány stb.) 

• telefon-fıvonal 
• állományvédelmi rendszer biztonsági kapuval a belsı védelemhez 
• riasztó rendszer a külsı védelemhez 
• megfelelı, mozgáskorlátozottak által is használható szociális kiszolgáló 

helyiségek (külön látogatói és szolgálati mosdó), a teakonyhában 
hőtıszekrény, mikrohullámú sütı, konyhaszekrény mosogatótálcával, 
étkezés céljára kialakított sarok. 

“A” típusú + speciális feladatokat ellátó könyvtár 

Az alapellátáson túl ez a könyvtár nyújtja azokat a könyvtári 
szolgáltatásokat, melyeket jelenleg a Hangoskönyvtárban találhatnak a 
használók. Az “új Hangos” szervesen kapcsolódik az alapellátást végzı “A” 
típusú könyvtárhoz mind a megközelítést, elhelyezkedést tekintve, mind 
pedig az olvasók kiszolgálásában. Az új hangos (hagyományaihoz híven) 
továbbra is rendelkezésére áll a vak és gyengénlátó olvasóknak, de 
feladatköre bıvül a siketeknek és mozgáskorlátozottaknak nyújtott 
könyvtári szolgáltatásokkal. 

Alapterület, belsı terek: 200-300 m2, speciálisan, a mozgáskorlátozottak 
igényeinek megfelelıen kialakított belsı terek és helyiségek, közösségi tér, 
stúdió, átjáró a hagyományos könyvtári részbe. 

Az állomány nagysága, összetétele (milyen dokumentum-féleségeket, 
milyen témában, milyen mélységben, hány példányban győjt): 
hangoskönyv, legalább 2000 cím, 2005-tıl digitalizált hangoskönyv, 
feliratos DVD és video film (1000 db), több példányban. 

Szolgáltatások: hangoskönyv és video, DVD kölcsönzés, helyben hallgatás, 
magnókölcsönzés, számítógép és Internet használat, kölcsönzés postai úton, 
rendezvények szervezése, vakok klubja. 
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Személyi feltételek: 1 fı szakmai felsıfokú végzettségő munkatárs, 1 fı 
speciális végzettségő munkatárs, 1 fı szakmai középfokú végzettségő 4 órás 

Nyitva tartás: heti 45 óra 

 H,K,Sze,P: 9-19 óráig 
 Cs:             zárva 
 Szo:           9-14 óráig 

Technikai feltételek:   

• 2 db számítógép 
• 2 db szkenner 
• nyomtató 
• 10 db magnó (a kölcsönzéshez) 
• 5 db magnó a helyben hallgatáshoz 
• TV 
• Video lejátszó 
• DVD lejátszó 
• Braille-írógép 
• beszélı számítógép 
• CD lejátszó 
• speciális bútorok és egyéb berendezés 

“B” típus:  

Alapterület: min. 250 m2 

Az állomány nagysága, összetétele (milyen dokumentum-féleségeket, 
milyen témában, milyen mélységben, hány példányban győjt): ha van ER, 
akkor 20000 db, ha nincs, 25000 db könyv, 40-50 féle folyóirat, 
hangoskönyv és CD letétként, a helyi igényeknek megfelelıen, jó 
színvonalú kézikönyvtári állomány. 

Szolgáltatások: könyvtári- és teleház-funkció, könyv- és folyóirat 
kölcsönzés, kézikönyvtári állomány helyben használata, általános 
tájékoztatás, fénymásolás, nyomtatás, gyermekrészleg, rendezvények 
szervezése, CD és hangoskönyv kölcsönzés, CD-ROM használat, Internet 
szolgáltatás, multimédiás sarok, számítógépes katalógus használat, 
fénymásolás, közhasznú tájékoztatás, “házhoz megy az olvasnivaló” 
szolgáltatás (idıs, beteg emberek ellátása), játéksarok, könyvtárbemutató- 
és tematikus gyermek foglalkozások 

Személyi feltételek (létszám, végzettség, munkaidı): a nyitva tartás 
függvényében 
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Nyitva tartás: heti 30-40 óra, a helyi igények szerint 

Technikai feltételek:  

• 3 db Internetes, multimédiás számítógép, 2 db számítógép 
katalógushasználatra, 1 db számítógép a kölcsönzéshez, 1 db 
multimédiás gép a munkaszobába 

• 1 db nyomtató (1 a szolgáltatáshoz, 1 a munkaszobába) 
• 1 fénymásoló-gép 
• 1 hifi berendezés hangfalakkal 
• 4 üléses multimédiás sarok eszközei (DVD lejátszó, TV, video lejátszó, 

CD lejátszó) 
• rendezvények tartásához is elegendı számú ülıbútor (kb. 50 db), színes 

gyermekbútorok és könyvtári célbútorok (szabályozható magasságú 
kölcsönzıpult, CD, video polcok, folyóiratállvány stb.) 

• telefon-fıvonal 
• állományvédelmi rendszer biztonsági kapuval a belsı védelemhez 
• riasztó rendszer a külsı védelemhez 
• megfelelı, mozgáskorlátozottak által is használható szociális kiszolgáló 

helyiségek (külön látogatói és szolgálati mosdó), a teakonyhában 
hőtıszekrény, mikrohullámú sütı, konyhaszekrény mosogatótálcával, 
étkezés céljára kialakított sarok 

 

 
A Hangoskönyvtár belsı tere 
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Tíz évenkénti statisztikai táblák 

Nyitvatar-
tási órák 
száma 
(heti) 

Munkatársak Könyvtárak 
neve 
2002 

Címe Alapte-
rület  
m2 

Tulajdonviszony 

 

Állomány  
(db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé- 

nyek 
8 ó. részf. 

Béke-telep 6728 Szeged, Tapolcsányi u. 2. 24 önkormányzati 6 2 726 132 1 210 1  1 
Csillag 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29. 229 önkormányzati 35 21 746 1 202 11 070 26 3  
Dorozsma 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 

12. 
140 önkormányzati 35 18 588 768 7 936 18 2  

Északváros 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 6. 145 önkormányzati 35 20 097 852 9 953 22 3  
Francia u. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 69-

71. 
78 önkormányzati 35 6 075 370 4 509 - 1  

Gyálarét 6757 Szeged, Koszorú u. 35. 12 önkormányzati 4 3 350 57 742 2  1 
Hangos 6720 Szeged, Stefánia 2. 178 önkormányzati 20 24 408 686 6 804 22 1 1 
Kálvária 6725 Szeged, Kálvária tér 20. 104 egyházi (bérl.) 35 11 092 450 4 778 47 1  
Kecskés-
(Ságvári)telep 

6729 Szeged, Újvidéki u. 4. 29 önkormányzati 4 3 118 61 1 226 6  1 

Klebelsberg-
(Hattyas)telep 

6729 Szeged, Zentai u. 29. 40 önkormányzati 25 4 710 245 3 533 -  1 

Móra u. 6725 Szeged, Móra u. 25. 106 önkormányzati 20 5 915 216 3 996 22  1 
Odessza 6726 Szeged, Székely sor 11. 160 önkormányzati 35 15 777 1 044 11 285 48 3  
Petıfi-telep 6727 Szeged, Szántó-Kovács J. u. 

28. 
39 önkormányzati 35 7 654 345 5 873 9 1  

Rókus 6724 Szeged, Vértói út 5. 134 önkormányzati 35 18 304 1 182 14 253 14 3  
Szentmihály 6710 Szeged, Kapisztrán u. 50. 51 önkormányzati 20 4 341 139 1 812 2  1 
Szıreg 6771 Szeged, Magyar u. 12. 52 önkormányzati 25 7 337 475 6 461 57 1  
Tápé 6753 Szeged, Budai-Nagy A. u. 

20-22. 
119 önkormányzati 25 6 059 172 1 885 13 1  

Tarján 606 6723 Szeged, Csorba u. 3. 39 lakóközösség 35 8 841 811 8 234 18 2  
Összesen:  1679   190138 9207 105560 327  
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Nyitvatar-
tási órák 
száma 
(heti)     

Munkatársak Könyvtárak 
neve 1992. 

 
 

Címek Alapterü-
let 

(m2) 

Tulajdonviszony 
(magán, 
önkorm.) 

 

Állomány 
(db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé-

nyek1 
8 ó. részf. 

Algyı 6750 Algyı, Bányász u.2. 90 önkormányzati 35 13 789 535 6 931 24 2  
Alsóváros 6725 Szeged, Sárkány u.13. 56 magán 25 12 633 332 2 880 -  1 
Béke-telep 6728 Szeged, Tapolcsányi u.2. 24 önkormányzati 6 3 668 159 2 448 -  1 
Csillag 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29. 250 IKV bérlemény 39 26 759 1431 14 994 23 4 1 
Dorozsma 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 

10. 
140 önkormányzati 35 22 802 1 090 11 261 8 2  

Észak 6723 Szeged,Gáspár Z. u. 6. 143 IKV bérlemény 39 27 109 1 141 10 716 28 3  
Francia 6724 Szeged, 

Kossuth L.69-71. 
78 önkormányzati 35 4 622 109 370 - 1 1 

Gyála 6757 Szeged, Koszorú u. 35 12 önkormányzati 4 3 515 57 653 --  1 
Hangos 6720 Szeged, Stefánia 2. 178 IKV bérlemény 20 6 323 850 4 820 41 1 2 
Hattyas-telep 6729 Szeged, Rendezı tér. 3. 18 önkormányzati 4 4 950 155 1 395 -  1 
József A. telep 6726 Szeged, 

Bérkert u. 118. 
26 önkormányzati 5 5 063 235 2 143 9  1 

Kodály tér 6724 Szeged, Kodály tér 1. 44 önkormányzati 5 3 59 298 2 477 20  1 
Közigazgatási 
Szakkvt. 

6722 Szeged, Rákóczi u. 1. 76 megyei önkrm. 40 6 028 32 422 - 1  

Mihálytelek 6710 Szeged,Kapisztrán u 52. 58 önkormányzati 20 7 250 174 3 310 10  1 
Móraváros 6725 Szeged,Petıfi S. u.81/a. 69 magán 35 16 227 725 7 378 1 2  
Odessza 6726 Szeged, Székely 

sor 11. 
160 önkormányzati 39 20 488 1 080 9 519 58 3  

Petıfi telep 6727 Szeged, Szántó-K J. u. 28. 39 önkormányzati 35 9 519 472 6 801 13 2  

                                                           
1 az üresen maradt helyeken nincs adat a rendezvényekrıl 
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Nyitvatar-
tási órák 
száma 
(heti)     

Munkatársak Könyvtárak 
neve 1992. 

 
 

Címek Alapterü-
let 

(m2) 

Tulajdonviszony 
(magán, 
önkorm.) 

 

Állomány 
(db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé-

nyek1 
8 ó. részf. 

Rókus 6724 
Szeged, Vértói u.5 

150 IKV bérlemény 39 24 019 1 597 15 955 12 3 1 

Ságvári(Kecsk
és)-telep 

6729 Szeged Újvidéki u. 44. 24 önkormányzati 4 3 922 101 1 071 -  1 

Szıreg 6771 Szeged,Magyar u. 12. 32 önkormányzati 35 9 878 351 3 122 17 1 1 
Tápé 6753 Szeged, Budai N. A. u.  20-

22 
34 önkormányzati 25 7 828 230 2 743 -  1 

Tarján 6723 Szeged, Csorba u. 2. 40 IKV bérlemény 35 11 110 826 8 677 5 2  
Új-Petıfi 6727 Szeged, Balatoni u.  önkormányzati     - - - 
Újszeged 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. 31 önkormányzati 25 5 960 210 3 313 -  1 
Összesen  1 772   257 058 10 902 123 399 269  

 
 

Munkatársak Könyvtárak 
neve  
1982 

Címek Alapte-
rület 
(m2) 

Tulajdonviszony 
(magán, 
tanácsi) 

Nyitva-
tartási 
órák 

száma 
(heti) 

Állomány 
 (db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé-
nyek 

8 
órás 

rész
fogl 

Algyı 6750 Algyı, Bányász u.2. 90 tanácsi 34,5 10978 826 9849 28 1 1 
Alsóváros 6725 Szeged, Sárkány u. 13 56 magán 34,5 11886 736 7238 20 1 1 
Csillag 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29 250 tanácsi 34,5 21465 2335 22991 118 4 - 
Dorozsma 6791 Szeged, Negyvennyolcas 

u. 10. 
140 tanácsi 34,5 18709 1508 15285 22 2 - 

Északváros 6723 Szeged, Gáspár Zoltán u.6. 143 tanácsi 34,5 16149 1564 20437 80 3 - 
Felsıváros 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 

37. 
38 magán 34,5 13379 985 11483 9 2 - 
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Móraváros 6725 Szeged, Petıfi S sgt. 81/a 46 magán 34,5 16877 1132 13527 23 2 - 
Odessza 6726 Szeged, Székely sor 11. 160 tanácsi 34,5 15595 1442 16210 86 3 - 
Petıfi telep 6727 Szeged, Szántó Kovács u.28 76 tanácsi 34,5 11082 880 10100 36 1 1 

Munkatársak Könyvtárak 
neve  
1982 

Címek Alapte-
rület 
(m2) 

Tulajdonviszony 
(magán, 
tanácsi) 

Nyitva-
tartási 
órák 

száma 
(heti) 

Állomány 
 (db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé-
nyek 

8 
órás 

rész
fogl 

Rókus 6724 Szeged, Pacsirta u. 23. 23 magán 34,5 11313 1020 10834 3 2 1 
Mihálytelek 6710 Szeged, Vörös Hadsereg u. 

52. 
58 tanácsi 20 7102 415 3269 7  1 

Szıreg 6771 Szeged,  Magyar u.12. 32 tanácsi 34,5 8519 620 5529 9 1 1 
Tápé  6753 Szeged, Budai Nagy A. 20-

22. 
34 tanácsi 34,5 8363 503 6274 12 2 1 

Tarján 6723 Szeged, Csorba u. 2. 40 IKV 34,5 12351 1510 14445 39 2 - 
Újszegedi 6726 Szeged, Odesszai krt. 42. 31 tanácsi 24 8042 344 3115 13  1 
Béke-telep 6728 Szeged, Napos u. 1. 24 tanácsi 7 4849 201 3524 5  1 
Gyálarét 6757 Szeged, Komszomol u. 35. 12 tanácsi 4 3659 149 1134 -  1 
Hattyastelep 6729 Szeged, Rendezı tér 3. 13 tanácsi 6 5469 185 1646 1  1 
József 
Attila-telepi  

6726 Szeged, Bérkert u. 118. 26 tanácsi 5 4484 232 1446 -  1 

Kodály téri 6724 Szeged, Sárosi u. 10 tanácsi 5 2653 361 2396 8  1 
Közig. 
Szakkvt. 

6722 Szeged, Rákóczi u. 1. 76 megyei tanácsi 40 4495 127 661 - 1  

Ságvári-
telepi  

6729 Szeged, Újvidék u.44. 24 tanácsi 4 4886 176 2173 -  1 

Új Petıfi 
telepi 

6727 Szeged, Balatoni u. 11 98 tanácsi 6 5168 180 6173 35  1 

Összesen  1268   217509 17119 187432 553  
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Munkatárs

ak 
Könyvtárak 
neve 1973 

Címek Alapterü
let 

Tulajdonviszo
ny 

(magán, 
tanácsi) 

Nyitva-
tartási 
órák 

száma 
(heti) 

Állomány 
(db) 

Olvasók Látogatók Ren-
dez-
vé- 

nyek1 
8 ó. rész

f. 

Alsóváros 6725 Szeged, Sárkány u. 13. 56 magán 34,5 9799 817 12887 14 1  
Felsıváros 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 

37. 
38 magán 

(bérlemény) 
34,5 11148 1207 15602 15 1 1 

Móraváros 6725 Szeged, Petıfi S. sgt. 81/a 46 magán 
(bérlemény) 

34,5 13172 1311 20549 69 2  

Rókus 6724 Szeged, Pacsirta u.23. 29 magán 
(bérlemény) 

34,5 9349 1071 18378 13 1 1 

Újszeged 6726 Szeged, Odesszai krt.42. 31 tanácsi 34,5 8236 820 11622  1  
Petıfi 6727 Szeged, Benczur u. 1. 75,5 magán 34,5 7437 860 7775 17 1  
Mihálytelek 6710 Szeged, Felszabadulás 

u.52. 
58 tanácsi 20 7101 414 5630 12  1 

Béketelep 6728 Szeged, Napos u. 1. 32 tanácsi 4,5 3736 201 3589 -  1 
Fodortelep 6723 Szeged, József A. sgt. 116. - tanácsi 5 3636 217 3835 2  1 
Hattyastelep 6729 Szeged, Rendezı tér 3. 13 tanácsi 6 3934 167 2311 -  1 
József Attila 6726 Szeged, Bérkert u. 118. 26 tanácsi 5 3233 240 3331 10  1 
Ságváritelep Szeged, Újvidéki u. 44. 24 tanácsi 4 4234 244 2937 -  1 
Új-Petıfi-
telep 

6727 Szeged, Balatoni u. 11. 98 tanácsi 6 3435 216 5366 15  1 

Tarján 6723 Szeged, Csorba u. 2. 40 IKV 34,5 3293 409 3964 - 2  

                                                           
1 az üresen maradt helyeken a rendezvényekrıl nincs adat 
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Csatolt 
területek 

          

Algyı 6750 Szeged, Bányász u. 2. 90 tanácsi 34,5 6905 610 5199  1  
Dorozsma 6791 K.K.Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 10. 
140 tanácsi 34,5 10597 1171 12299  2  

Szıreg 6771 Szeged, Magyar u. 12. 52 tanácsi 25,5 6275 463 5816  1  
Tápé 6753 Szeged, Budai Nagy Antal 

u.20-22. 
34 tanácsi 34,5 6160 568 6108  1  

Gyála 6757 Szeged, Komszomol u.35 12 tanácsi 4 1464 126 1427   1 
Összesen  894,5   123144 11132 148625   
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Takó Edit 

Emlékezés a tudós rabbira Löw Immánuelre 
 
1854. január 20-án született Szegeden Löw Immánuel, vagyis 

2004-ben ünnepeljük születésének 150. évfordulóját, s 2004. július 19-én 
lesz hatvan éve annak is, hogy meghalt. Születésére emlékezve készül egy 
kamara kiállítás januárban a könyvtár 3. emeletén, mely válogatást 
igyekszik nyújtani a várost érintı munkáiból, barátaival – Kálmány Lajossal 
és Móra Ferenccel – való levelezésébıl, valamint szegedi munkásságának 
legmaradandóbb emlékérıl, a zsinagógáról. Az építkezést Baumhorn Lipót 
vezette, de a tervezés, a feliratok elkészítése mind-mind Löw Immánuel 
elképzelése alapján valósult meg, még az üvegablakokat is ı rajzolta elı 
Róth Miksának. A szentélyt félkörben közrefogó hatalmas föliraton 
magyarul és héberül, szavanként váltogatva a nyelveket ez olvasható: 
“szeresd felebarátodat mint tenmagadat.” Hídvégi Máté munkájában ezt a 
föliratot Löw Immánuel máig érvényes üzenetének tekinti.  

Löw Immánuel családja morva földrıl származott, édesapja 
tanulmányait is azon a vidéken kezdte el, majd Prágában folytatta. Innen 
ment Pestre, 1841-ben már Nagykanizsán lett rabbi. Löw Lipót volt az elsı, 
aki magyarul prédikált 1844-ben a nagykanizsai zsinagógában. A zsidóság 
és a magyar hazafiság kapcsolatáról beszélt. Elsı házasságát is ebben a 
városban kötötte meg. 1851-ben meghalt a felesége. 1853-ban nısült meg 
másodszorra is, ebbıl a házasságából született meg Immánuel fia, immár 
Szegeden. Löw Immánuel gimnáziumi tanulmányait a piaristáknál folytatta, 
ahol Kálmány Lajos is osztálytársa volt, s akivel Kálmány haláláig barátok 
voltak, és leveleztek is. A Somogyi-könyvtár tulajdonában is található 
ezekbıl a levelekbıl. 

Egyetemi tanulmányait Löw Immánuel Berlinben végezte. A 19. 
században a kapcsolattartás a távolban levıvel nem volt olyan egyszerő, 
mint ma. Ezért a kapcsolatot úgy tartották fent, hogy még Szegeden az 
édesapja kinyitotta a Talmudot, s az egymást követı napokra más-más 
traktátust jelölt ki olvasásra a fiának, s abban is megállapodtak, hogy az est 
mely idıszakában olvassa a fiú Berlinben, az apa pedig Szegeden az elıre 
kijelölt részt, vagyis a Talmud azonos szakaszának azonos idıben való 
olvasásával tartották fent a lelki kapcsolatot távolról is egymással. 

Löw Immánuel Szegeden elıször húszéves korában rabbi-
jelöltként az 1874-es Sátoros ünnepen tartott prédikációt. A sátoros ünnep a 
földmőveléssel kapcsolatos ünnep, a szüret ünnepe, amikor a szérőrıl 
begyőjtötték a termést, és Istenhez mentek hálát mondani.  
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A prédikációt az ifjú Löw a Régi zsinagógában tartotta. 

 
1875 Sátoros ünnepén már édesapja ravatalánál tett fogadalmat 

arra, “Nem dicsérlek, nem magasztallak: de megfogadom, hogy ha a 
Mindenható erıt ad és képességet, irodalmi emlékben fogom elmondani, 
miért lelkesültél, mit tettél, miért küzdöttél.” Ezt az ígéretét késıbb be is 
váltotta. 1878 szeptemberétıl lett szegedi rabbi. Beköszöntı beszédét, 
melyet szeptember 8-án tartott, máig is olvashatjuk nyomtatásban. Feladatát 
így fogalmazza meg: “A multat kell kutatnod, belıle tanúságot merítened, 
ellesned az ısvilág bölcseségét, eleid tapasztalatát, s a jelent kell értened, a 
jelenben kell élned. A jelenben kell mőködnöd s a multat, a multak szellemi 
hagyatékát kutatnod. Kapocs vagy elıdök és késınszülött utódok között.” 
Alig telt el pár hónap, s 1879 márciusában már nehéz feladat várt rá az árvíz 
miatt. A Régi zsinagógát ugyan nem vitte el a víz, de “Vasárnap az öreg 
templomhoz eveztünk ketten. Az elıcsarnokon át a ladik behatolt a 
templom hajójába. Meglepetés ért bennünket, mert a középúttól jobbra-
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balra a padok tömegét a padozat mint egy-egy tutaj fölemelte. A padok 
fiókjában maradt imakönyvek s imakellékek mind sértetlenek maradtak. A 
régi oltár vasrácsán épp csak hogy át tudtuk lökni a ladikot. Ideértünk a 
nyílt frigyszekrény elé, amelyben a tórák alsó fogantyuinál megállott az ár 
emelkedése. Sértetlenül hoztuk ki a féltett szent tekercseket ladikunkon...” - 
írta késıbb Löw Immánuel.  

Nemcsak rabbiként mőködött a városban, hanem 1879-tıl ı volt a 
zsidó iskola igazgatója is. A gyermekeknek hittankönyvet is írt. Közben 
1881-ben Lipcsében doktorált is. Doktori értekezésében, melynek címe 
Aramäische Pflanzennamen volt, 1200 arameus növénynevet vizsgált meg, 
értelmezett és azonosított. Munkájában Haynald Lajos kalocsai érsek is 
támogatta. Szegeden folytatta a tudományos munkásságot, s nemcsak 
botanikával, hanem nyelvészettel, néprajzzal és a magyar történelemmel is 
foglalkozott. Nyelvérzéke különleges volt, hiszen a magyar és a héber 
mellett tökéletesen tudott arámul, szírül, arabul, perzsául, görögül, latinul, 
németül, románul, a szláv nyelveken és törökül is.  

Bármennyire is nagy tudós volt, legfontosabb feladatának a 
pasztorizációt, a prédikálást, az istentiszteletek szervezését és az iskola 
igazgatását tartotta. Imádságos könyvet és német olvasókönyvet 
szerkesztett, még a temetıi sírverseket is ı készítette. Magyarra fordította az 
Énekek énekét is. 

A Csók címő tanulmánya 1882-ben jelent meg Szegeden, de csak 
30 példányban. Sajnos magyarul nem található meg könyvtárunkban, csak 
egy késıbbi német nyelvő kiadványban olvashatjuk. A munka tartalmából 
megtudhatjuk, hogy kik, hol, mikor csókolnak? A csók helye lehet a száj, a 
fej, a szem, a kéz, a láb, a térd, a ruha és az épület is. Olvashatunk a csókról 
a Szentírásban, a költészetben, a hagyományokban, a közmondásokban. 
Bizonyos esetekben a gyilkosságot is meg kell bocsátani, ha az elkövetı az 
ellenség házába megy, és ott homlokon és arcon csókolva kér bocsánatot az 
áldozat hozzátartozójától. 

1885-ben jelent meg Kulinyi Zsigmonddal közösen írt munkája A 
szegedi zsidók 1785-tıl 1885-ig. A munka elsı, történelmi részét a zsidók 
szegedi letelepülésérıl könyvtárunk elsı igazgatója, Reizner János írta. A 
továbbiakban még három fırész olvasható, melyekben többek között a 
szerzık a hitközség szervezetével, az elöljárókkal, a zsinagógákkal és 
rabbikkal foglalkoznak. Egy nagy fejezetet szenteltek Löw Lipót 
munkásságának. A második és a harmadik rész pedig a jótékonyságot és a 
tanügyet ismerteti. 

Löw Immánuel 1887-ben Klein Salamonnal közösen egy külön 
könyvet szentelt a hitközség jótékonysági munkálatainak: A szegedi chevra 
1787-tıl 1887-ig címmel. A munka leírja a chevrák eredetét, a szegedi 
kialakulását, viszonyát a hitközséghez és mőködési területét. A kötetben 
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megtalálhatjuk az akkori tagok névsorát is. 
1900-ban németül jelent meg tanulmánya az ujjakról, melynek 

címe: Die Finger in Literatur und Folklore der Juden. Ebben a munkában a 
zsidó irodalom és néprajz adatait tárgyalta a körmöktıl kezdve az ujjakig. 
Leírta, hogy egy arab legenda szerint Ábrahámot Isten öt ujjából vízzel, 
tejjel, mézzel, datolyalével és vajjal táplálta. Egy zsidó legenda szerint 
azonban Ábrahám Gábriel arkangyal ujjából szopta a tejet. 

 
Löw Immánuel írt még egy harmadik néprajzi dolgozatot is a 

könnyekrıl, de ez a tanulmány nem található meg könyvtárunkban. 
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1920. februárjában Budapesten a kelenföldi kaszárnyában 
agyonverték Müller István szegedi mérnököt. Édesanyja hazaszállíttatta, 
Löw Immánuel pedig látta a halottat. Áprilisban egy holland újság 
tudósítójának Löw Immánuel elmondta, hogy: “Jól megvizsgáltam, és 
hivatalosan konstatáltam azt, hogy számtalan szúrási seb volt a testén és 
mind a két szeme ki volt szúrva.” A cikket magyargyalázásnak és 
hazugságnak állították be és meg is hamisították a rabbi szavait. A 
vádaskodások és rágalmazások végül oda vezettek, hogy letartóztatták Löw 
Immánuelt, és az ügyészségi fogdába zárták izgatás és királysértés vádjával. 
Május elsején pedig az ügyészségrıl átvitték a Csillag börtönbe. 
Kiszabadítására mozgalmat szerveztek, külföldi kormányok is mellé álltak, 
s végül június 28-án rendelték el házi ırizetbe tételét, de csak július 12-én 
térhetett haza. 1921. május 26-án megszüntették az izgatás vádját, de a 
kormányzósértést nem. Házi ırizetét azonban június 11-én feloldották. 
Horthy Miklós végül október 13-án kelt leiratában kegyelembıl eltörölte a 
kormányzósértés vádját is. A fırabbi üldözése tehát megszőnt, de 
tudományos munkásságát sem az akadémia, sem az egyetem nem értékelte. 

Az 1926-os XXII. törvénycikk lehetıséget adott arra, hogy 
választás és kinevezés alapján az izraelita hitközség két lelkészt küldjön az 
országgyőlés felsıházába. Az egyik választott Löw Immánuel lett. Az 1927. 
évi június 24-i költségvetési vitában kifejtette a véleményét a Numerus 
Claususról. 

Löw Immánuel nemcsak a zsidó iskolát igazgatta, hanem 
rendszeresen tartott egyetemi évnyitó és évzáró beszédeket is, melyek 
nyomtatásban is megjelentek. Elıször 1929. szeptember 29-én az évnyitón a 
tudásról beszélt: “Mélyüljön el a tudásnak éltetı forrása, gazdagodjék ere, 
ragyogjon fel a magyar tudás kelı napja ...” Ugyanennek a tanévnek a 
végén még reménykedett a békében: “ ... a népszövetkezı megértés 
nemzetközi, világrészölelı békevágya hódít és a minden hajlékba belopozó 
... hulláma egybefőzi az ember egész nemét.” De “ne feledjük: lélektörı erı 
a győlölet a győlölıben is, a meggyőlöltben is. Vészes hatalmú, irdatlan 
gólem az elıítélet, a fajiság góleme.” 

1929-ben a szegedi árvíz 50. évfordulóján mondott beszédében 
Löw Immánuel megemlékezett alapítónkról is: “Ne feledjük a 
könyvterjesztı Ezra nyomába lépett fenkölt érzéső papot, Somogyi Károlyt, 
könyvesházunk alapítóját, aki áldozattal szerzett, féltve ırzött 
könyvkincsétıl megvált és nekünk adta könyveit ...” 

1932-ben a szegedi közgyőlés örökös tagjává választották, de az 
1939-es zsidótörvények értelmében több mint 20 társával együtt ıt is 
eltávolították a tagok sorából. 

1938-ban jelent meg tanulmánya A szegedi leányegyesület-rıl. Az 
egyesület céljáról így írt:”ötven esztendeje, hogy a mentésre utalt 
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kisdedekért összefogtak a mi leányzóink ... édes anyám szavára és legifjabb 
húgom hívására. Jelszavuk volt: kenyeret és meleg eledelt az éhezı 
kisdedeknek! Nem száraz kenyeret, csupán, hanem tőzlátta, szakácsfızte 
ízes ebédet és melegedı szobát ... Hívjuk óvó tetı alá az elhagyott 
kisdedeket, terítsünk asztalt az éhezı kicsinyeknek...” - fejezte be munkáját 
a fırabbi. 

 
1943. szeptember 8-án papságának 65. évfordulóján mondta el 

utolsó nagy ünnepi beszédét. 1944. január 13-án még felköszöntötték 90. 
születésnapján, s 20-án még a szegedi sajtó is ünnepelte. De ez sem 
menthette meg. Júniusban a szegedi téglagyárban felállított gettóba vitték, s 
innen rakták fel a deportáló vonatba, mely június 28-án indult Strasshofba. 
Budapesten lekapcsolták azt a vagont, amelyben Löw Immánuel is 
tartózkodott, de neki ekkor már tüdıgyulladása volt, s hiába vitték 
kórházba, 1944. július 19-én meghalt. Elıször Farkasréten temették el, de 
1947. április  
23-án Szegeden helyezték végsı nyugalomba. 
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M Ó D S Z E R 

Jasikné Mikoly Andrea 

Ellátórendszer a szegedi fiókhálózatban 
 

Mielıtt a szegedi Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 
ellátórendszerét bemutatnám, jogosnak érzek egy kis történelmi áttekintést 
az ellátórendszerekkel kapcsolatban. 

Régi felismerés, hogy ha már elkerülhetetlen a kis szolgáltató 
helyek mőködtetése, akkor viszonylag olcsón, gyorsan, elfogadható 
választékot, színvonalat kell nyújtani a könyvtárhasználók számára, s ez 
csak az állomány mozgatására épülı központi szolgáltatások útján 
lehetséges. Tóth Gyula3 szerint a kis települési könyvtárak esetében az 
önellátás ideje lejárt, hiszen szők használói kör esetén hamar leülepszik, 
kihasználhatatlanná válik az állomány, az új dokumentumok vásárlására 
pedig sokszor nincs pénzügyi keret. S ha nem a használót akarjuk a 
dokumentumhoz utaztatni, akkor a dokumentumot kell mozgatni. Ez 
tulajdonképpen az ellátórendszer feladata. 

Hazánkban már az 1910-es évektıl kezdve többféle megoldás 
felmerült ezzel kapcsolatban, végül az 1970-es években a veszprémi 
könyvtárosok javasoltak ellátórendszert. (Ekkor ez még települési 
könyvtárak ellátására vonatkozott.) Fı szempont volt az igény szerinti 
állománymozgatás. Az utóbbi idıben az ellátórendszer jelentésköre bıvült, 
ide sorolják már a városi ellátórendszereket is, de az alapelvbıl, az 
állománymozgatásból nem lehet engedni. 

A szegedi Somogyi-könyvtár fiókhálózata 18 fiókkönyvtárat 
mőködtet a város egész területén. (A cikk megjelenésekor már csak 14-et, 
mert gazdasági okokra hivatkozva 4 telepi4 fiókkönyvtárat idıközben 
megszüntetett a Közgyőlés.) Egy-egy könyvtár a különbözı városrészek 
könyvtári ellátását próbálta és próbálja maximálisan kielégíteni. A 
könyvtárak nagysága és állománya természetesen változó. A sok könyvtár, 
a sokféle igény kielégítése nehéz feladat volt, ehhez az egyre dráguló 
könyvárak mellett az egyre kisebb központi költségvetés is hozzájárult. A 
gazdaságos beszerzés és az olvasók maximális kiszolgálása érdekében 
1997-ben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz 

                                                           
3 Tóth Gyula: Könyvtári ellátórendszerek mőködtetése aprófalvas megyékben. In: Könyv, 
könyvtár, könyvtáros 1998. november 5-12. p. 
4Telepeknek a várostól távolabb esı városrészeket nevezzük, melyek önállóságukat vesztett, 
Szegedhez csatolt községek. A telepi könyvtárak az ezekben a városrészekben lakók könyvtári 
ellátását elégítették ki. 
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ellátórendszer létrehozása céljából. A pályázat pozitív elbírálásban részesült 
és 2,5 millió forintot nyertünk az állomány kialakítására. Ez a pályázat 
lehetıvé tette egy központi tápraktár létrehozását. Majd 1999-ben újabb 
pályázatot adtunk be a Soros Alapítványhoz a hiányok pótlására, és a frissen 
megjelenı dokumentumok vásárlásához kértünk segítséget. 

A mi ellátórendszerünk annyiban különbözik a hagyományostól, 
hogy mi nem kistelepüléseket látunk el, hanem fiókkönyvtárakat. A 90-es 
években annyira felszöktek a könyvárak, hogy az összes fiókkönyvtárba 
friss szak- és szépirodalmat lehetetlen volt eljuttatni, nem beszélve a több 
példányos beszerzésekrıl. E probléma megoldását az újonnan kialakított 
ellátórendszertıl vártuk. Segítségével új színt vihettünk a könyvtárakba. A 
folyamatos frissítést a háromhavonkénti dokumentumcserével oldottuk 
meg. A könyvtárosok lelkesedését bizonyítja, hogy kezdetben, amikor a 
könyvek szállításához csak ritkán kaptunk gépkocsit, a kollégák idıt és 
energiát nem sajnálva táskákban cipelték ki a válogatott könyveket a saját 
fiókkönyvtáraikba. 

Mára az ellátórendszer állománya 8000 kötet fölé emelkedett az 
évek folyamán. Az állomány kialakításában a célszerőség vezetett 
bennünket. Az állományt a kivont fölöspéldányok, az évek óta győjtögetett 
“hátha lesz új könyvtárunk” könyvek és a pályázat útján elnyert 2,5 millió 
forintból vásárolt könyvek tették ki. Kezdetben az állomány kialakításánál a 
következıket vettük figyelembe: 
• népszerősítı szakirodalomból legalább 4 példányt szereztünk be, ha 

egyik fiókkönyvtár sem kapott; 
• lexikonokból, enciklopédiákból 1-1példányt, mert sajnos az elmúlt 

évek tapasztalata azt mutatta, hogy szinte csak a legnagyobb 
fiókkönyvtáraknak tudtuk ezt megvenni; 

• teljességre törekvıen csak a kötelezı irodalmat győjtöttük, hiszen ebbıl 
sosem elég; 

• a szórakoztató szépirodalmat kis mennyiségben és erısen válogatva 
szereztük be. 

Ez mára annyiban változott, amennyiben az olvasói, 
könyvtárhasználói igények is változtak. Manapság egyre többen keresik a 
szórakoztató szépirodalmat fiókkönyvtárainkban, de a szinte hetente, 
havonta megjelenı könyveket nem tudjuk mindenhová megvásárolni. 
Feladatunk viszont az olvasók maximális kielégítése, ezért ezekbıl a 
könyvekbıl az ellátórendszernek is veszünk 3-4 példányt, s ezeknek a 
folyamatos forgásával biztosítjuk az olvasnivalót. Az újonnan megjelenı 
szórakoztató szépirodalom és a divatosabb ismeretterjesztı mővek iránt 
nagy az érdeklıdés, de a régebbi állomány is – igaz kisebb intenzitással – 
forog. A kezdetektıl megfigyelhetı, hogy a szakirodalmi rész mozgása nem 
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olyan nagy és egyenletes, mint a szépirodalmi mőveké. Fontosnak tartjuk az 
állomány tervszerő mozgatását, ezért vezettük be a háromhavonkénti cserét, 
így a könyvek még újdonság-korukban minden ellátó-ponton megfordulnak. 

Az évek során az ellátórendszert a fiókkönyvtárosok és az olvasók 
is nagyon megszerették és ragaszkodnak hozzá. Kezdetben akadtak 
problémák, többek között a könyvtárosok ellenállásának leküzdése is 
feladatunk volt. Miközben néhányan arról panaszkodtak, hogy kevés a 
könyv a könyvtárakban, addig az ellátórendszer polcai új könyvektıl 
roskadoztak, csak éppen különbözı okokra hivatkozva a könyvtárosok nem 
jöttek válogatni. Idıvel azonban felismerték, hogy ez a rendszer nagy 
segítséget nyújt nekik abban, hogy az olvasók változó igényeit kielégítsék.  

A könyvek szállításával is akadtak problémák, de a vezetés 
hozzáállása és a gépkocsivezetı rugalmassága révén mára a rendszer 
használata tökéletesedett. A könyvtárosok többsége nemcsak háromhavonta 
jön válogatni, hanem havonta, sıt hetente is, de akadnak olyanok, akiket 
kicsit ösztönözni kell. Van olyan is, hogy éppen az ellátórendszert gondozó 
könyvtáros válogat két-háromdoboznyi könyvet az adott fiókkönyvtárnak. 

Az ellátórendszer állományába tartozó könyveket a kezdetektıl 
megkülönböztetı jelzéssel látjuk el. A könyv belsı lapján az F0NO (F0=az 
ellátórendszer kódja, NO=normál kölcsönzés), a kölcsönzı lapon pedig az 
ER felirat található. Ezen kívül saját tulajdonbélyegzıvel is rendelkezünk, 
mellyel beérkezéskor pecsételjük a könyveket. Ez megkönnyíti az adott 
fiókkönyvtárakban a cserekönyvek elkülönítését és összegyőjtését a 
visszahozatalkor és állomány ellenırzéskor.  

Az ellátórendszer külön szerzeményezést és külön nyilvántartást 
vezet és minden hónap végén statisztika készül a lebonyolított cserékrıl. 
Egy számítógép a megfelelı programmal nagyon megkönnyítené a 
dolgunkat a könyvmozgások nyilvántartásában, de erre egyelıre még nem 
volt pénzügyi keret.  

Mindezzel együtt elmondhatjuk, hogy egy nagyon jól mőködı 
ellátórendszerünk van, és folyamatosan a fiókkönyvtárak és az olvasók 
szolgálatában áll. 

A következı táblázat az ellátórendszer forgalmát mutatja be 1999-
tıl napjainkig, külön feltüntetve a kölcsönzött és a visszahozott 
dokumentumok számát. 
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kölcs. dok. száma visszah. dok. 

száma 
dátum 

szépi. szaki. 

összesen 

szépi. szaki. 

összesen 

1999 698 571 1269 335 279 614 
2000 978 1013 1991 643 489 1132 
2001 955 927 1882 570 499 1069 
2002 1576 619 2492 920 739 1625 
2003 2081 1210 3291 1323 895 2218 

Felhasznált irodalom 

Csáti Péterné: Könyvtári ellátórendszer megyénkben. In: Kaptár 1999. 8. 
évf. 3 / 4. sz. 1-2. p. 
Kiss Gábor: Az ellátórendszer strukturális problémái. In: Könyv, könyvtár, 
könyvtáros 1998. november 12-17. p. 
Központi ellátás: a csererendszer elvi kérdései.  
In: http://www.cellbibe.hu/csere.html 
Tóth Gyula: Könyvtári ellátórendszer mőködtetése aprófalvas megyékben. 
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 1998. november 5-12. p. 
 

Nagy Enikı - Köteles Judit 

"Összefogás a könyvtárakért" 

Európai Uniós vetélkedı: Csongrád - Szentes 
 

2003-ban nyolcadik alkalommal került megrendezésre az 
"Összefogás a könyvtárakért" elnevezéső országos akció, melynek 
központja ebben az évben Csongrád megye volt. 

A szentesi Városi Könyvtár Kht. és a csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár és Információs Központ kapcsolódva az országos programhoz 
2003. október 5-én, vasárnap délelıtt 9 órai kezdettel vetélkedıt rendezett, 
melyen a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, 
valamint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 10-10 fıs csapata mérte 
össze az Európai Unióról megszerzett tudását. 
A csapatok munkáját értékelı zsőri elnöke dr. Gurmai Zita országgyőlési 
képviselı, az Európai Parlament megfigyelıjeként Brüsszelben 
tevékenykedı politikus volt. Az ı munkáját segítette Bedı Tamás, 
Csongrád város és Szirbik Imre, Szentes város polgármestere. 
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A zsőri tagjai balról jobbra: Bedı Tamás; 
Dr. Gurmai Zita és Szirbik Imre 

A vetélkedı elsı fordulójaként  a csapatok a csongrádi könyvtár 
honlapján elhelyezett interaktív feladatlapokat töltötték ki. Mivel a 
csongrádi csapat Csongrádon, a szentesi csapat Szentesen kezdte el a 
munkát, a megoldásokat Interneten keresztül küldték el a csongrádi 
könyvtár e-mail címére.  

Az elsı forduló feladatai: 

• Tesztlap  

Az EU-val foglalkozó szakembereket is sokszor nehéz feladat elé 
állítják az EU-ban burjánzó rövidítések, betőszók, melyek száma több 
ezerre tehetı, és szinte naponta születnek egyre újabbak. A feladatban 
mindig megadtuk, hogy a betőszó milyen nyelvő elnevezésbıl 
származik, ezeket kellett feloldani. Pl.: SAPARD - angol, FEOGA - 
francia, ESZAK - magyar.   

• TOTÓ 

- El kellett dönteniük az egyes állításokról, hogy igazak vagy 
hamisak. Pl.: Igaz-e, hogy az Európai Parlament minden ülését 
Strasbourgban tartja? Igaz-e, hogy az EU-ban jelenleg 125 
“irányban” kell dolgozniuk a tolmácsoknak?  

- Ki kellett választani 3 lehetıség közül a helyes megoldást. Pl.: Az 
alábbi EU-tagországok közül melyik nem királyság? Svédország / 
Írország / Belgium; 2002-ben hány egykori szocialista ország volt 
tagja az EU-nak? egy sem / egy / kettı 
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- Az EU-ban használatos jelképek felismerése. Az alábbiak közül 
melyik a közösségi ökocímke?  

 
 

A keresztrejtvény kérdései elsısorban az EU történetére irányultak. 
Megoldásként a megjelölt sorban egy EU-val kapcsolatos kifejezést kaptak. 

Az interaktív feladatok beküldését és javítását követıen a zsőri és a 
csongrádi gimnázium csapata átutazott a második forduló helyszínére, a 
szentesi Városi Könyvtár Kht-ba. A versenyzık itt folytatták tudásuk 
összemérését, melynek során az alábbi feladatokkal kellett megbirkózniuk. 

• Riport 

Mindkét csapat riportot készített városa polgármesterével az Uniós 
csatlakozás várható eredményeirıl. Ezt a feladatot elıre megkapták a 
diákok, ezért felkészülten kérdezhettek településük elsı emberétıl. 

• "Mit viszünk Európába"  

A fiataloknak saját szavaikkal kellett megfogalmazniuk, hogy maguk 
és kortársaik véleménye szerint milyen kulturális értékeket viszünk mi 
magyarok ill. Csongrád megyeiek (csongrádiak és szentesiek) az 
Unióba. 

• Activity  

Végezetül activity játék keretében rajzolták le, mutogatták el, foglalták 
rímbe az egyes tagországok jellemzıit. Ezt a feladatot nagy 
lelkesedéssel fogadták, és ötletesen oldották meg a diákok. Így 
gyorsan sikerült kitalálniuk a lerajzolt szélmalomból Hollandiát, vagy 
az elmutogatott csizma felhúzásból Olaszországot. 

A második fordulóban nem csak lexikális tudásra, hanem 
talpraesettségre, jó kommunikációs készségre, gyors észjárásra volt 
szükség. A csongrádi gimnazistáknak a vetélkedı során összesen 74 pontot, 
míg a szentesieknek 70 pontot sikerült összegyőjteniük. 
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A jó hangulatú vetélkedı zárásaként a zsőri elnöke, dr. Gurmai Zita 
országgyőlési képviselı értékelte a csapatok teljesítményét, és átadta a 
megérdemelt jutalmakat a verseny résztvevıinek. Mivel mindkét csapat 
felkészültségével elégedett volt, minden résztvevıt szeretettel meghívott 
egy kirándulásra, melynek egyik programja az Országház megtekintése. Ezt 
követıen Bedı Tamás Csongrád város polgármestere és Szirbik Imre 
Szentes város polgármestere egy-egy ajándékcsomaggal (helyi kiadványok, 
emléktárgyak, CD) gazdagította a két gimnázium könyvtárát.  

 

A díjakat átadja dr. Gurmai Zita 

Ez a rendezvény megerısített bennünket abban a véleményünkben, 
hogy szükség van az adott település határain túlmutató, aktív 
közremőködéssel megvalósuló programokra. 
Bízunk abban, hogy a 2004-es programjainkba kistérségi együttmőködés 
keretében, a környezı települések minél több kultúraszeretı polgárát sikerül 
bevonnunk. 
 

Ábrahám Vera 

 Beszámoló az “Utunk közös” c. elıadássorozatról 
 

Rendezvényünk a 2001. évben megszervezett és sikerrel 
lebonyolított “Utunk közös” címő elıadássorozat folytatása volt. 

A TEMI Bibliotéka Könyvtár és a Csongrád megyei Nemzetiségi 
Könyvtár közös rendezvénye a cigányság múltját, hagyományait, 
történelmét, mővészetét feltáró és bemutató céllal indult. A két könyvtár 
mind a pályázat megfogalmazásában, mind pedig a rendezvény 
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lebonyolításában közösen végezte a feladatot. Ennek eredményeként az 
érdeklıdık és a célzott közönség nemcsak a nemzetiségiek körébıl, hanem 
Szeged érdeklıdı közönsége soraiból került ki. Elsısorban azonban a 
szegedi könyvtárosok, közmővelıdésben dolgozók, nemzetiségi és cigány 
témával foglalkozók, a szociális szférában tevékenykedık, nyugdíjasok és a 
cigányság képviselıit találhattuk a nézıi széksorokban. A rendezvény 2003-
ban a cigányság hagyományainak és történelmének megismertetése céljából 
jött létre.  

Elsı elıadásunk október 14-én a közelgı halottak napja 
apropójából is hangsúlyos szerepet kapott: Kalányos Jánosné László 
Julianna, a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület Elnöke Haldoklás, 
halál, gyász a cigányság körében címmel tartott elıadást. 

Egy szakdolgozat témájára épülve bemutatta a Tolna megyei 
İcsény cigányságának történetén keresztül a temetési hagyományokat, 
szokásokat, elıírásokat. Sok hasonlót mutat a nem cigány temetkezési 
szokásokkal, de sok különbözıségrıl is hallhattunk a lebilincselı 
elıadásban. A közönség figyelmét megragadta a témakör, és sok kérdés 
merült fel, melyre az elıadó készséggel válaszolt.  A Szegedi Televízió 
részt vett eseményünkön, sıt elıadónkat az esti mősorba is meghívták, ahol 
a témáról érdekes beszélgetést folytattak vele. 

Második elıadásunkat október 30-án Nagy Pál történész, 
levéltáros “Emberevéssel vádolt cigányok: egy elıítélet magyarországi 
története” címmel tartottuk.  

Az elıadás érzelmeket is felkavaró, egyben érdeklıdésre számot 
tartó történelmi esemény feltárására vállalkozott. Az elıadó mint történész 
és levéltáros hiteles, szakavatott ismerıje a témának. Saját kutatásainak 
eredményét tárta elénk. Kassán emberevéssel vádolt cigányok perérıl szólt. 
A “hiedelem”, hogy a cigányok embert ettek, egy cigány türelmetlen 
elszólásából dagadt európai mérető rémtörténetté. Az elıadás egyben az 
elıítéletesség lélektanára is rávilágított. Sok kérdést intéztek a történészhez, 
és a közönség az elıadás végére beszélgetıpartnerré is vált. Elıadónkat a 
helyi televízió interjúra kérte fel, mely az aznapi adásban látható is volt, így 
azok is láthatták, hallhatták, akik a könyvtárban nem tudtak megjelenni a 
programunkon. 

Harmadik elıadásunk fıszereplıje az ismert cigány költı-író, 
Rostás-Farkas György volt, akivel 2003. november 4-én Indiától hazáig 
címmel folyt párbeszéd. A költı beszélgetıtársa dr. Reigl Endre a Magyar 
Rádió Szegedi Stúdiójának szerkesztıje. Rostás-Farkas György Szeged és 
az érdeklıdı közönség számára jól ismert, szinte régi barátként jött közénk.  
Költészetérıl, életérıl kérdezte ıt a stúdiószerkesztı. Reigl Endre 
különösen érintett cigány témakörben, hiszen a Magyar Rádió Szolnoki 
Stúdiójában a “Cigány félóra” az ı mősora. A költı életén és mővein 
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keresztül beleláthattunk a cigányság gazdag, színes érzelemvilágába. Ezt 
elısegítette Jakab Tímea cigány általános iskolás tanuló, aki verseket 
olvasott fel Rostás-Farkas György köteteibıl. Természetesen, mint ez már 
hagyománnyá vált, ezúttal is aktívan részt vett a közönség az elıadásban. 
Kérdésekkel fordultak az elıadóhoz, és barátságos hangulatú programunk a 
megszokottnál sokkal késıbb ért véget. 
 

 

Rostás-Farkas György író és Jakab Tímea tanuló 

Levonhatjuk azt a következtetést, hogy sorozatunk sikert aratott.  
Ezt az elıadások során feltett kérdésekbıl, az aktív érdeklıdésbıl, a média 
részvételébıl is leszőrhettük. Reális célnak tőnik, hogy elıadás sorozatunkat 
jövıre folytassuk. Mint a sorozat címe is kifejezi, “Utunk közös”. Ezen az 
úton még messzire kell eljutnunk, hogy megismerjük a cigányságot 
hagyományaikkal, szokásaikkal, másságukkal együtt. 
 

Veres Gyuláné 

A TEMI Dél-alföldi Bibliotéka 
ifjúsági tábora 2003. 
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A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár ebben az évben július 31 – 
augusztus 8. között rendezte meg nagy hagyományokra visszatekintı 
olvasótáborát.  

A tábor lebonyolításának helyszíne eredeti szándékunkhoz képest 
módosult (a Pilis-hegységbeli Csobánka helyett Szeged), s ezért a tervezett 
foglalkozások (fıleg sporttevékenységek, mint például sziklamászás) 
némelyikérıl le kellett mondanunk. Ugyanakkor a gazdag kultúrájú város 
más tekintetben több lehetıséget tudott nyújtani színvonalas programok 
lebonyolítására. A hely, a könyvtár épülete, Szeged központjában való 
elhelyezkedésével, hangulatos helyiségeivel, tágas, gondozott udvarával 
ideális helyszínként szolgált a tábor megrendezéséhez. 

Táborunkba a fiatalok Magyarország számos helységébıl és a 
Vajdaságból érkeztek. Nagy örömünkre szolgált, hogy roma etnikai 
kisebbség ebben az évben is képviseltetni tudta magát, s hogy elsı 
alkalommal német nemzetiségi gyerekek is részt vettek táborunkban. 
Mindkét csoport igen gyorsan beilleszkedett a régi táborozók közösségébe, 
az etnikai különbözıség nem jelentett akadályt sem a mentálhigiénés 
tréningeken folytatott munkában, sem a szabadidıs foglalkozásokon. 
Példamutató értékő volt mind az alkalmazkodóképesség, mind a tolerancia, 
amelyet a fiatalok tanúsítottak. A kaposvári fiatalok, s a német nemzetiségi 
diákok is igen aktívak voltak, elöl jártak a kiselıadások tartásában, 
vetélkedık megrendezésében.  

A tábor szervezésekor az a cél lebegett szemünk elıtt, hogy a 
fiatalok olyan értékátadó, közösségteremtı programokon vehessenek részt, 
ahol fejleszthetik önismeretüket, készségeiket, képességeiket, ahol 
segítséget kapnak identitásuk kialakításához, megerısítéséhez, s ahol 
hasonló korúak között élhetik meg autonómiájukat, erısíthetik önvezetı 
képességüket. 

A lezajlott programok 3 fı kategóriába sorolhatók. 
1. A mentálhigiénés foglalkozások fı témája idén az állam, mint 

társadalmi, történeti kategória volt. Ezt a témát dolgozták fel, közelítették 
meg a fiatalok egy szakember segítségével számos aspektusból: olyan 
témák kerültek terítékre, mint pl. az egyén mint állampolgár helye a 
társadalomban, állampolgári jogok, kötelességek, konform és nonkonform 
magatartásformák stb. Az egyes területek körüljárásakor mindig külön 
hangsúly helyezıdött a kisebbség – többség viszonya, a másság – 
tolerancia, társadalmi konfliktuskezelés szempontjaira. 

2. Az ismeretterjesztı programok egyik része szervesen 
kapcsolódott a mentálhigiénés blokkhoz (elıadás a sztálini rezsimrıl és az 
Európai Unióról), másik részének célja pedig Szeged történetének, 
kultúrájának, nevezetességeinek megismertetése volt.  
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3. A programok harmadik csoportját a szabadidıs tevékenységek 
köre képezte, mely természetszerőleg igen nagy népszerőségnek örvendett. 
A séták, a strandolás, közös zenehallgatás, videózás elsıdleges célja a 
rekreáció elısegítése volt, egyben fontos eszközéül szolgált a jó 
csapatszellem kialakulásának is. Itt lehet még megemlíteni az esti 
tábortüzeket és szalonnasütést, a fiatalok által összeállított játékos 
vetélkedıket, a strandolást valamint a Szegedi Szabadtéri Színpad egy 
elıadásának megtekintését. 

Úgy érezzük, – és a fiatalok visszajelzései is azt támasztják alá – 
hogy célkitőzéseink maradéktalanul megvalósultak, a programok sikeresek 
voltak.  
 

A tábor részletes programja: 

július 31. csütörtök Napközben: érkezés, délután: tábori 
szabályalkotó győlés, este: beavatás az alsóvárosi 
templomnál 

augusztus 1. péntek 9.00 kiscsoport: bemelegítés, csoportképzés, 
empátiafejlesztı gyakorlatok. Kinek mit jelent: 
integráció, hatalom, manipuláció, izoláció, 
szegregáció, agresszió, hierarchia, konfliktus, 
rivalizálás, elhatárolódás, autonómia, szabadság, 
kirekesztettség. (Bentkorbi Emıke) 
13.00 ebéd 
15.00 Diktatúrák c. elıadás 1. (Nedelkovics 
László) 
18.00 vacsora, majd esti séta a városban 

augusztus 2. szombat 9.00 kiscsoport: hatalom, szabadság, korlátok, 
hierarchia 
13.00 ebéd 
15.00 Diktatúrák c. elıadás 2. (Nedelkovics 
László) 
18.00 vacsora, majd filmvetítés/hangszerkészítés 

augusztus 3. vasárnap 9.00 Kézmőves foglalkozások (Ábrahám Vera, 
Szabóné Tóth Hilda): Természetes anyagok 
használata a német hagyományok szerint. 
13.00 ebéd 
15.00 Az Európai Unió története (Koncz Eszter) 
18.00 vacsora, majd beszélgetés a három elıadás 
kapcsán Fodor István levéltárossal 

augusztus 4. hétfı 9.00 kiscsoport: manipuláció, agresszió, 
konfliktus, konfliktuskezelés – “kitalált államok” 
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– játék 
13.00 ebéd 
15.00 hatalom: Isten – ember; mitikus lények – 
szorongások, félelmek c. elıadás (Zsirmik 
István)  
20.00 Jézus Krisztus szupersztár – Szegedi 
Szabadtéri Játékok 

augusztus 5. kedd Délelıtt: Színháztörténeti kiállítóház 
megtekintése 
13.00 ebéd 
Délután: játék, újságírás, tábori újság 
szerkesztésének megkezdése 
Este: Holdfény együttes koncertje  

augusztus 6. szerda 9.00 Közösségi játékok: kvízek, vetélkedık 
13.00 ebéd 
Du.: A cigányság zenei hagyományai (Kertész 
Rozália) 
Este: Tábori újság készítése, zene, tánc 

augusztus 7. csütörtök Búcsúlevél írása 
Készülıdés a záró estre 
Tábortőz, szalonnasütés, mősor a táborozók 
közremőködésével 

augusztus 8. péntek Táborzárás, búcsúzás, hazautazás 

A meghívott fellépık, elıadók: 

Ábrahám Vera könyvtáros (Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár), 
Bentkorbi Emıke mentálhigiénés szakember, Kertész Rozália népi énekes, 
Koncz Eszter bölcsészhallgató (Szegedi Tudományegyetem), Nedelkovics 
László történelemtanár/könyvtáros (TEMI Dél-alföldi Bibliotéka), Szabóné 
Tóth Hilda festımővész, Zsirmik István amatır néprajzkutató 
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F Ó R U M 

Móricz Nikoletta 

Hangoskönyvtárak Magyarországon – 

tapasztalatok, problémák, megoldások 
 
A fenti címmel a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

szakmai konferenciát rendezett Szegeden a Hangoskönyvtárban 2003. 
október 13-14-én. A konferencia célja az volt, hogy felhívjuk az egészséges 
társadalom és az érintettek figyelmét a látássérült emberek információhoz 
való hozzájutásának lehetséges színtereire, a könyvtárakra. A kétnapos 
eseményen a részvevı könyvtárosoknak lehetıség nyílt tapasztalatcserére, a 
különbözı vagy éppen egyezı problémák megvitatására, hasznos 
információk megosztására. 

Nagy segítséget nyújtott, hogy konferenciánkon aktívan részt 
vettek az érintettek is, a Hangoskönyvtár vak olvasói. A konferencia 
megnyitóján a Somogyi-könyvtár igazgatója, Szıkefalvi-Nagy Erzsébet 
hangsúlyozta, milyen jelentıs elırelépés, hogy egy könyvtári szakmai 
konferenciát az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
támogatott. 

A két nap moderátora dr. Bartos Éva (Országos Széchényi 
Könyvtár, Könyvtári Intézet osztályvezetıje) volt. Dr. Bartos Éva 
elıadásában áttekintést adott a hátrányos helyzetőek könyvtári ellátásának 
történetébıl, kiemelve azt, hogy az a tény, hogy most jobbak a 
lehetıségeink, jobbak a körülmények ennek a tevékenységnek a 
végzéséhez, azt is jelenteni fogja, hogy ez most már el is várható a 
könyvtártól. Amíg ez korábban szabadon választott és önkéntes vállalás 
volt, ezután egy elvárható, megkövetelhetı tevékenység lesz, amit mérni 
fognak statisztikákban, teljesítményekben, minıségben és bele fog tartozni 
a könyvtár egész tevékenységének értékelési szempontjai közé. Ennek 
tudatában kell az esélyteremtési tevékenységünket átgondolni és 
megvalósítani. 

A hangoskönyvekkel kapcsolatos kérdésekre Parai Sándorral 
(Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, stúdióvezetı) 
kerestük a válaszokat. Parai úr a felolvasandó hangoskönyvek 
kiválasztásának, elıállításának, terjesztésének részleteit ismertette a 
résztvevıkkel, majd a könyvtárosokat sok éve kínzó kérdésekre válaszolt: 
miért ugyanazok a hangoskönyek vannak meg minden hangoskönyvtárban? 
Hány felolvasóval dolgoznak? A rádió archívumában meglévı 
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hangjátékokhoz hogyan lehet hozzájutni? Felcserélheti-e a hangkazetta 
alapú hangoskönyveket a CD alapú hangoskönyv, stb.? 

Várhelyi Eszter (Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem) a 
vakok információhoz való hozzájutásának lehetıségeit vázolta. Állítása 
szerint a Braille-írás ideje lejárt, ezt bizonyítandó, igen sokszínő palettáját 
mutatta be a vakok információs eszközeinek. Érdekes újdonságokkal 
ismerkedhettünk meg. 

A konferencia elsı napján az elıadások után a résztvevı megyei 
könyvtárak bemutatkozására került sor, amely beszélgetés során hasznos 
ötletekkel, javaslatokkal lettünk gazdagabbak mindannyian. 

A második napon a szegedi Hangoskönyvtárban 14 éve mőködı 
Vakok Klubját Molnár Mária  (Somogyi-könyvtár, osztályvezetı) mutatta 
be. Az országban ehhez hasonló, könyvtárban mőködı klub nem lévén, 
nagyon nagy figyelemmel hallgatták kollégáink az elıadást. A 14 év 
eseményeibıl a legemlékezetesebbeket, legjelentısebbeket emelte ki 
Molnár Mária, a klub vezetıje. 

Klimász Sándorné (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete, titkár) a megyei szövetség 
munkájáról, helyzetérıl, a jövıjükrıl tartott elıadást. “A diplomához már 
van jogunk, esélyegyenlıségi törvényünk van, melyben biztosítják a 
megfelelı jogokat és lehetıségeket. Én most úgy látom, s talán egyetértenek 
velem, hogy igen kemény magánharc, hogy munkánk legyen, hogy 
végzettségünknek megfelelıen tudjunk dolgozni. Minden fogyatékos 
embernek kötelessége a részét hozzátenni ahhoz, hogy a társadalom részévé 
válhasson. ”Hiszem és tudom, hogy eljön az az idı, amikor nem egy 
ellátottról kell beszélni a fogyatékosok esetében, hanem a társadalom 
alkotórészeirıl és ehhez igen komoly munkát kell elvégezni.” 

Mindkét nap elıadásait hangszalagra rögzítettük, hogy minél 
pontosabban tájékoztathassunk minden érintett könyvtárhasználót, kollégát 
a Szegeden zajlott konferencián elhangzottakról. A kiadványban szereplı 
írások ezen elıadások lejegyzett változatai. A kiadványt eljuttattuk a 
megyei könyvtárakba, Csongrád megye városi könyvtáraiba, a konferencia 
résztvevıinek, a NKÖM, az OSZK Könyvtári Intézetébe. Természetesen 
hangzó változat is készült, amelyet a látássérült olvasók rendelkezésére 
bocsátunk. Szeretnénk, ha ez a konferencia kiindulópont lenne a 
hangoskönyvtárak párbeszédének elindításában, a kapcsolatok építésében 
annak érdekében, hogy az esélyegyenlıség könyvtárainkban maradéktalanul 
megvalósulhasson. 

Konferenciánk szerves része volt az idén fennállásának 120. 
évfordulóját ünneplı Somogyi-könyvtárban megnyitott “Összefogás a 
könyvtárakért 2003”és a “Fogyatékkal Élı Személyek Európai Éve 2003” 
rendezvényeinek és a Fehér Bot Napjának. Köszönjük a támogatást az 
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Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak. A konferencián 
elhangzott elıadások, valamint a résztvevı könyvtárak bemutatkozása 
megtalálható a Somogyi-könyvtár internetes oldalán a következı címen: 
http://www.sk-szeged.hu/szervezet/fiokhalozat/fooldal/archiv/ 
fiokossze/hangos/hangoskonferencia.htm 
 

Bozsó Katalin 

Konferencia Varsóban 
 

A Goethe-Institut Warschau, az Institut Francais de Varsovie és a 
Biblioteka Narodowa (Warsawa) rendezésében került sor a Könyvtárosok 6. 
Nemzetközi Konferenciájára Varsóban 2003. november 20-21. között. 

A konferencia címe: Nyilvános könyvtárak egy új Európában.  
A központi téma pedig: A közkönyvtárak és fejlıdési stratégiájuk az 
Európai Unió bıvítése után. 
A kétnapos esemény négy fı témát tárgyalt: 

1. A könyvtárak gazdasági szemszögbıl nézve 
2. Mi várható az Európai Programoktól 
3. A közkönyvtárak és a decentralizáció 
4. A közmővelıdési könyvtárak jövıje Európában 
Az elıadások német, francia, lengyel nyelven folytak, 

szinkrontolmácsolásban. Érdemes megemlíteni, hogy az elsı konferencia öt 
évvel ezelıtt éppen Budapesten zajlott. A bevezetı köszöntık és üdvözlések 
után mindkét napon délelıtt és délután is két-két elıadást hallottunk, 
melyeket valamennyi esetben elemzés vagy vita követett. Egy olyan 
információ- és eszmecserén vehettünk részt, mely a könyvtár- és 
információpolitikát európai, nemzeti és regionális szinten tárgyalta. 

Példák alapján kell kérdéseket feltenni a könyvtárpolitika formai és 
irányítási szükségességérıl, a könyvtárpolitikai intézkedések, eljárások 
hatásáról a cselekvési szabadságra a globális információs térben. Az európai 
könyvtárpolitika lehetıségeit és határait fel kell vázolni, s a gyakorlatban 
kifejezésre juttatni – hangzott el a megnyitón. A nemzetközi konferencia 
így válik központi témájával tartalmilag teljessé. Emellé olyan témák 
sorakoznak még, mint: 

• Együttmőködési modellek a közmővelıdési könyvtárakban 
• A közmővelıdési könyvtárak szerepe az információs 

társadalomban 
• Finanszírozási modellek a közmővelıdési könyvtárakban 
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Elsıként a Varsói Városi Könyvtár vezetı helyettese, Elzbieta 
Górska tartott elıadást, melynek témája a lengyelországi közmővelıdési 
könyvtárakban zajló modernizálási folyamat volt. Figyelembe vették az 
UNESCO és IFLA alapelveket, s ennek következtében jelenleg hetven 
könyvtárban van Internet használat. Helyi információs centrumokat 
alakítanak ki. 

Számos, most épülı Internetes katalógus címét jegyezhettük fel 
elıadása alatt, megállapítva, hogy semmivel sem vagyunk lemaradva e 
téren Lengyelországtól. Nagy hangsúlyt fektettek a közkönyvtárakban zajló 
technológiai változásokra, új győjteményformák kialakítására, Internet 
hozzáférés megteremtésére, adatbankokból történı tematikus lekérdezésre. 
A cseh, német, szlovák könyvtárakkal közösen részt vesznek Euró-régiós 
tapasztalatcseréken, valamint EU-s programokban. Elıadása végén Elzbieta 
Górska hangsúlyozta a könyvtáros-informatikus képzés fontosságát. 

 
www.nukat.edu.pl/ Narodowy Universalny Katalog -Centralkatalog 
www.bil-wm.pl BIL lokális információk 
http://karo.umk.pl KaRo Lublin-Lodz-Warsava-Szczecin 
www.ebib.oss.wroc.pl/ 
www.bibweb.pl 

 
Rám a legnagyobb hatással Arend Flemming drezdai fiatalember: 

Partneri kapcsolat menedzselése a közmővelıdési könyvtárakban címő 
elıadása volt. Elıadásában a Drezdai Városi Könyvtárban kialakult 
gyakorlati példákat bemutatva hangsúlyozta a menedzsment fontosságát. 
Talán épp azért tartottam érdekesnek, mert új feladatként könyvtárunkban is 
hasonló helyzeteket kell kezelnünk. Elıadása fı pontjai a következık 
voltak: 

Célszemély (Stakeholdermanagement) menedzselése 

A nyilvános szolgáltatások kínálata, mint például a részletes 
feltárás már nem elegendı a használók számára. Nem mindig a jelenleg oly 
fontos és elégedett olvasó az, aki ténylegesen és hosszú távon biztosítani 
tudja egy intézmény túlélését. Mivel egy könyvtár sikere azoktól a 
csoportoktól függ, akik különbözı eszközökkel a rendelkezésére állnak, 
érdekeltté kell tenni ıket a döntési folyamatokban. Az “érdekelt személyen” 
keresztül minden érdekcsoport megérti, hogy a könyvtár sikerét 
befolyásolja, abban része van. De nem csak ı hat a könyvtárra, saját magára 
is hatással van az intézmény. 

Az aktív partnerkapcsolat szempontjából fontos, hogy olyan 
problémát vessen föl a könyvtár, melyrıl minden párt egyformán vélekedik. 
Leginkább a közszférában érvényes, hogy más társadalmi érdekcsoportokat, 
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személyeket-politikusokat, vagy együttmőködı könyvtárakat elképzelések, 
eszmék, célok megvalósítására meg kell nyerni. 

A partnerkapcsolat stratégiája 

A partnerkapcsolat stratégiájánál négy fı szempontot emelt ki 
Arend Flemming: 
a. a könyvtári feladatok teljesítésének fontossága, 
b. a partnerkapcsolat feltételei: egy partnerre összpontosítás, a 
visszautasítás, miért mőködik vagy nem mőködik a partnerkapcsolat, 
c. a projektszervezet: a partnerség meghatározása, a siker biztosítása az 
intézményen belüli kommunikáció segítségével, a partnerkapcsolatok 
tervezése, a partnerség megvalósítása, 
d. a partnerkapcsolatok kialakításában vezetı szerepet vállaló hozzáértı 
munkatársak alkalmazása. 

Tervszerő kezdeményezés a partnerség kialakítása érdekében 

Egy nemzetközi kutatóhálózat projektjének keretén belül a 
Bertelsmann-ösztöndíjjal Drezdában valósították meg a projekt egy részét a 
partnerkapcsolat menedzsmentje témakörben. Tervszerően láttak hozzá az 
intézményi kapcsolatrendszer kialakításához, a képzési, pénzügyi, 
információ-bıvítési, kutatási-fejlesztési programok elindításához, egy 
közösség megnyeréséhez, a politikai partnerség megteremtéséhez. 
Drezdában sikerrel jártak, új partnereket nyertek meg a könyvtár számára, 
számtalan terv, példaszerő fejlesztés megvalósult. 

 
Berlinbıl jött a másik olyan elıadó, aki számomra szintén érdekes, 

színes elıadást tartott. Claudia Lux Várni vagy cselekedni? Lehetıségek és 
határok a könyvtárpolitikában címmel adott elı. 

Európában a könyvtárak más-más feltételek között mőködnek. 
Néhány országban van jogi szabályozás, rendelkezés a könyvtárak számára, 
másokban nincs. 

Az UNESCO/IFLA – Nyilatkozat a közmővelıdési könyvtárak 
számára – egy cselekvési tervet dolgozott ki, amely irányvonal lehet a 
nyilvános könyvtárak számára, és igen fontos gondolatokat tartalmaz. 

A könyv-tárpolitikai cselekvéshez eleget adnak-e ezek a 
dokumentumok? – tette fel a kérdést az elıadó. Mit kell még nekünk ezen 
kívül tennünk? Milyen lehetıségekkel számolhat ma a könyvtárpolitika? 
Meg kell-e várnunk a könyvtári törvények, irányelvek elfogadását Európa 
szerte? A kényszer, hogy saját lakosságunknak hozzáférést kell 
biztosítanunk az információhoz és az élethosszig tartó tanuláshoz elégséges 
alap-e ahhoz, hogy modern, hozzáértı és nagy teljesítı képességő nyilvános 
könyvtárakat hozzunk létre? 
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Új irányvonalként emelte ki Claudia Lux a lobby-munkát, a 
kapcsolatfelvételt különbözı érdekcsoportokkal, a könyvtár beépülését a 
kulturális infrastruktúrába, valamint új lehetıségek keresését. 

A délutánok folyamán lehetıségünk nyílt megtekinteni az 
egyetemi és a városi könyvtárat. 

Csodálatos volt a szervezés, sok élménnyel gazdagodtunk. 
Valamennyi vendéglátónk maximális vendégszeretetben részesített 
bennünket.  

 

Fuchszné Benák Katalin 

Tanulmányúton Brüsszelben, az EU fıvárosában 
 

“A külvilág változásait követni kell, mert csak 
akkor tudunk hatékonyan dolgozni, s jól élni!” 

A Külügyminisztérium “EU Könyvtári tájékoztatási program” 
keretén belül öt nyilvános könyvtár EU tájékoztatással foglalkozó 
munkatársát választották ki a június 25-29. között megrendezésre kerülı 
brüsszeli tanulmányútra. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az öt 
megyei és öt nyilvános könyvtár egyik küldötte én lehettem. 

A tanulmányutat az Európai Bizottság Budapesti Delegációja 
szervezésében Koreny Ágnes információs referens vezette. Brüsszelben 
Fóris György (BuxInfo, Világgazdaság) koordinálta a képzést. 

Programunk elsısorban az EU szervezeti felépítésének, 
mőködésének megismerésére irányult, s hogy e rendszerben milyen szerepet 
tölt be a könyvtár. Louis Hersom a Külkapcsolatok Fıigazatóságának 
weboldalát mutatta be, majd Erling Petersen az EU Bizottság Sajtóosztály 
tevékenységérıl tájékoztatott bennünket.  

Megtekintettük az EU parlament épületében lévı parlamenti 
könyvtárat. A parlamenti könyvtár vezetıje tájékoztatásában hangsúlyozta, 
az EU kiemelten fontosnak tartja a könyvtár szerepét, mert nem ideális 
világban élünk. A könyvtárak győjtik azt az információt, mely alapja a 
gazdasági életnek, tehát jól felfogott érdek egy jól mőködı könyvtári 
intézmény, hisz a külvilág változásait követni kell, mert csak akkor tudunk 
hatékonyan, s jól dolgozni. Ehhez pedig hozzáférhetı, széles körő 
információra van szükség. 

Ezt erısítette meg az Európai Bizottság könyvtárvezetıje is. A 
külön épületben található könyvtár, mely eredetileg templom és kolostor 
volt, belül egy esztétikus, olvasóbarát közösségi színtér. A könyvtárat a 
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külsı felhasználók éppúgy igénybe vehetik, mint a bizottsági dolgozók. A 
bizottsági tagok biztonsági okok miatt külön vonalon, intraneten keresztül 
jutnak információhoz. A lakosság otthonából tájékozódhat az állományról, s 
egyre általánosabb, hogy otthonaikból kérik le az anyagot, melyet e-mailben 
juttat el hozzájuk a könyvtár. A könyvtár vezetıje, a menedzser asszony 
örömmel fogadta a hazánkból érkezı ajándékokat, mellyel bıvítik az 
állományukat, ezáltal újabb információt tudnak az érdeklıdık számára 
biztosítani. Én a Fuchsz Máté: Örökségünk c. CD-ROMot ajándékoztam a 
könyvtárnak. Ezt a CD-ROMot külön örömmel fogadta Carol Bream 
menedzser asszony, mert nemcsak magyar, hanem angol és német nyelvő 
rész is található rajta. Ezért valószínőleg több keresıhöz eljut, mivel nem 
jelent nyelvi korlátokat, sıt a számítógépes rendszeren keresztül hamarabb 
tudják a felhasználók rendelkezésére bocsátani, mint a nyomtatott 
dokumentumokat. Azonban értékesnek, s legalább olyan fontosnak tartotta a 
magyar nyelvő kiadványokat is, hiszen az újonnan csatlakozó országokról 
elég kevés anyaguk van. Márpedig minden egyes kiadvány fontos szerepet 
játszik abban, hogy megismerhetı legyen egy ország, egy nép élete, mely 
sok-sok apró kis információból épül fel. 

Munkaköreik igen specifikusak, ezzel a hatékonyságot szolgálják, 
mely alapvetıen jellemzi az EU mőködését. 

Meghitt találkozás részesei lehettünk a Magyar Misszió 
vendégeként, ahol Becsei Zsolt, a ház vezetıje fogadott bennünket. A 
misszió azon országok kormányképviselete, akik még nem tagjai az EU-
nak. E találkozás keretében adtam át Becsei Zsoltnak, mint a magyar 
misszió helytartójának azt a kívánságlevelet, melyet a könyvtárunkban 
tartott EU-s felkészítı foglalkozások, elıadások s egy nagy vetélkedıvel 
zárt sorozat összegzéseként a gyermekek fogalmaztak meg: mit szeretnénk 
az EU-tól, hogy jobb legyen a világ itt Magyarországon! Becsei Zsolt 
meghatódottságát nem tudta leplezni, annál is inkább, mert nemcsak 
Magyarországról, hanem szülıföldjérıl – Csongrád megye – jutott el hozzá 
ez a kívánságlevél. A magyar és angol nyelven megfogalmazott 
kívánságlevél átvételekor így szólt hozzánk: “Óriási megtiszteltetés 
számomra, számunkra, hogy ott ülhetünk, s az EU-s csatlakozás 
elıkészítésében részt vehetünk, s mi képviselhetjük itt az országot. 
Igyekszünk minden tılünk telhetıt megtenni annak érdekében, hogy minél 
jobb feltételekkel induljon az ország. Sok minden múlik ugyanis ezen, hogy 
hogyan élnek majd otthon a családok. A gyerekek által megfogalmazott 
gondolatok valósak. Köszönöm a bizalmukat!” 

Könyvtárosi szakmai utunkon befejezésül Leuvenben Jan Van 
Impe kalauzolásával tekintettük meg az Egyetemi Könyvtárat, mely 1430-
ban alakult. Fénykorát a 16. században élte. Több világhírő tudós életútja 
fonódik össze a leuveni egyetemmel és könyvtárral. Eredeti kéziratot 
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ıriznek Erasmustól, ki jó barátságban volt Morus Tamással. Az 1914-ben 
szinte teljesen elpusztult könyvtárat fıként amerikai egyetemek 
támogatásával újjáépítették, s 1928-ban avatták fel. A könyvtár magyar 
vonatkozása, hogy itt találták meg az Ómagyar Mária-siralom c. kéziratot, 
melyet páncélszekrényben ıriztek. A kéziratot 11 értékes kötet ellenében 
sikerült visszajuttatni Magyarországra. 

Ellátogattunk a Magyar Kollégiumba, melyet magyarok hoztak 
létre 1948-ban. Ma is több diák kap ellátást tanulmányai idejére itt.  

A szakmai programokon túl csodálatos kirándulásokat tettünk. 
Megismerkedtünk Brüsszel, Leuven, Gant, Brugge történelmi 
nevezetességeivel és természeti szépségeivel.  

Az EU fıvárosáról, s a régióról próbáltam összegezni a 
benyomásaim. Brüsszel nevezetességeit látva, beleértve az embereket is, 
olyan volt, mint egy látomás. Van több száz éves házakból, terekbıl álló, s 
van ultramodern városrész, pompás kertváros, s van, ahol kis területekre 
összeszorítva rengeteg ember él, s a kis alapterülető, de magasba nyúló 
épületek egymással összenıttek! Itt a világ minden tájáról élnek emberek. A 
lakosság  
60 %-a bevándorló. Magas fokú tolerancia jellemzi ıket. Alapjában véve 
derősek, elfogadják egymást úgy, ahogy vannak. Sokat dolgoznak, s ezért 
cserébe jó és biztonságos megélhetés jár. Hagyományaikat elkötelezetten 
ırzik.  
 

Molnár Mária 

Esélyegyenlıség biztosítása a könyvtárosok 

 és a könyvtárhasználók számára 
 

Kivonat a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi 
Kapcsolatok Hivatalához benyújtott pályázatunkból: 

“A könyvtáros szakma a legkorábbi idıktıl kiemelt figyelmet szentel 
munkája során annak, hogy a könyvtárak szolgáltatásait minden 
embertársunk egyenlı eséllyel vehesse igénybe társadalmi, vagyoni, 
szociális, egészségügyi, lakóhelyi helyzetétıl függetlenül. A fiókkönyvtárak 
és a megye kistelepüléseinek könyvtárai elhelyezkedésükkel, kialakításukkal 
azt segítik elı, hogy használóink (a babakocsiban érkezı apróságtól az 
önállóan közlekedı kisiskoláson, idıs, beteg emberen át a mozgásában 
korlátozott vagy vak látogatóig) lakóhelyükhöz minél közelebb találják meg 
intézményeinket, és azokat akadálymentesen közelíthessék meg. A vak és 
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gyengén látó olvasók számára az információhoz, a mindennapi élethez 
szükséges tájékoztatáshoz és az olvasnivalóhoz való hozzájutást a Somogyi-
könyvtár az 1981-ben alapított Hangoskönyvtár segítségével biztosítja. A 
Hangoskönyvtár Braille írású dokumentumokkal, hangoskönyvekkel 
(felolvasott szép- és szakirodalmi mővek audio kazettán), CD lemezekkel, 
vakok számára használható szoftverekkel, szakképzett könyvtárosok 
segítségével szolgálja a megváltozott egészségi állapotú látogatókat. Fontos 
kiemelni a könyvtáraknak azt a vonását is, amit szociális, mentális 
érzékenységként lehet a legpontosabban definiálni. A társadalmi 
folyamatok (a lakosság jelentıs részének elszegényedése, a családok 
széthullása, elmagányosodás, munkanélküliség stb.) következményei arra 
buzdítanak bennünket, hogy a könyvtárainkban valós igényként jelentkezı 
lelki gondozásra, mentálhigiénés feladatok ellátására szakmailag és 
lelkileg egyaránt felkészüljünk. A kihívás indította könyvtárunkat egy 
továbbképzési projekt létrehozására, melynek elsı témájául a nık 
esélyegyenlıségét választottuk. A nık esélyegyenlısége olyan téma, 
amelyrıl napjainkban nélkülözhetetlen szót ejteni. A könyvtárhasználók kb 
70 %-a, a könyvtárosok 99 %-a nı, s ezen arányok figyelembe vételén túl 
fontos ismernünk azt a tényt is, hogy az emberek egy része (többsége!) nem 
kizárólag információért, vagy olvasnivalóért tér be a könyvtárakba. A 
személyes törıdés, meghallgatás, beszélgetés, tanácsadás jelentıs és fontos 
tevékenység különösen a fiók- és a kistelepülési könyvtárakban, hiszen ezek 
körülményei (a könyvtárbelsı kialakítása, nagysága, és a személyzet 
hozzáállása családias, bizalmat keltı környezetet biztosít) bizalmat keltıek. 
Jelen pályázatunkkal az alábbi elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani: 

1. A Nık esélyegyenlısége címmel konferencia szervezése megyei 
könyvtárosoknak, kísérı kiállítás rendezése, forgatása a megye 
könyvtáraiban 

2. Tematikus cikksorozat indítása a Nık esélyegyenlısége címmel a 
Csongrád Megyei Könyvtáros címő szakmai folyóirat hasábjain 

3. Egyéb kiadványok elıállítása” 

(A pályázatot készítette Juhász Zoltánné) 
 

Hogy is kerül a csizma az asztalra? 
2003-ban lehetıségünk adódott, hogy az Esélyegyenlıségi 

Kormányhivatal pályázati kiírását megcélozzuk és beadjuk a már fentiekben 
röviden ismertetett elképzelésünket. A pályázatot megnyertük, és a megye 
könyvtárosaival közösen szeretnénk megvalósítani. Ennek érdekében 
ismertetem meg a kollégákkal elképzeléseinket és hívom mindannyiukat 
társnak, vitapartnernek, olvasónak, hallgatónak. 
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Az elmúlt években sokat hallott fogalmak voltak: az 

esélyegyenlıség, akadálymentesítés, fogyatékosok ügye, korábban pedig a 
hátrányos helyzető olvasó. Nap, mint nap a sajtó kedvenc “témái”, s 
szakmánkban is konferenciák, elıadások, viták rendszeres - nem is vitatom 
-, aktuális témái. 
Sokat használjuk, de vajon tudjuk-e mit takarnak a fenti fogalmak? 
Mindannyiunknak vannak elképzeléseink, kevesek közülünk tanulták talán, 
de szenvedı, vagy élvezı alanyai is vagyunk mindannyian. Akár akarjuk, 
akár nem, akár tudjuk ezt, akár nem. Sok esetben pejoratív zöngét is kaptak 
e fogalmak.  
De ha lefejtjük róluk a közhelyburkot, a pejoratív jelzıt, akkor vajon mit 
takarnak? 
Mit jelent az esélyegyenlıség nekem itt, Szegeden, a városban és mit jelent 
Szegváron, Földeákon, vagy a Tisza-Maros szögben, a tápai réten-tanyán 
élınek? Kinek milyenek az esélyei, egyenlık-e, van-e esélyegyenlıségünk? 
És ha még hozzáteszem azt, hogy nekem, a nınek, a könyvtárosnak, a tılem 
szolgáltatást elváró olvasónak, netán nıolvasónak? Itt és ott? 

Az alkotmány, de a könyvtári törvény is – mint tudjuk – rögzíti az 
egyenlı esélyeket. De… És hát errıl szólna ez a pályázat, azaz a pályázat 
adta lehetıség, hogy járjuk körül, nézzük meg, mit tapasztalunk, mit 
teszünk, mit tehetnénk!? Milyen lehetıségeink vannak könyvtárosként, 
nıként, emberként? 
 
Elképzeléseink szerint a közeljövıben egy konferencia keretében meg is 
vitatnánk a fentieket. Errıl értesítést kap minden megyei könyvtár, de addig 
is lesz ideje fölkészülni az érdeklıdıknek, lesz ideje átgondolni a dolgokat, 
tapasztalatokat szerezni, azokat rendszerezni, érdeklıdni, olvasni. 
 

Ezúttal vitára hívok minden kollégát – esetleg olvasót is –, hogy 
tapasztalatait, gondolatait vesse papírra, s juttassa el a CSMK 
szerkesztıségének. Terveink szerint a következı számban lehetıség lesz 
ezek megjelentetésére. Ha nem kívánja megjelentetni ezen a fórumon , 
akkor küldje el Molnár Mária (Somogyi-könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-
4.) címére.  
 
A témához ajánlott Web-lapok: 
 
/Akinek nincs Internet-elérhetısége, kérje az esélyegyenlıség nevében az ıt 
érdeklı anyagot a Somogyi-könyvtár könyvtárközi szolgálatától!/ 

(http://www.notars.hu) 
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http.//www.minok.hu 

www.mimi.hu/eu/eselyegyenloseg.html  

www.eselyegyenloseg.hu/  

www.im.hu/fooldal/cikk  

http://www.meh.hu/szcsm/tarsadalmi/nokepviseletititkarsag.html - A 

Szociális és Családügyi Minisztérium Nıképviseleti Titkárságának 

honlapja. 

http://www.unesco.org/most/r15.htm  - A nık helyzetével foglalkozó angol 

nyelvő tanulmányok. 

http://www.gender.elte.hu/nit/ - Nıi ismeretek tára: dokumentumtár és 

tájékoztató szolgáltatások. 

http://www.wave-network.org/ - Nıszervezetek európai hálózatának 

honlapja a nıkkel és gyermekekkel szembeni erıszak témakörében. 

http://jupiter.tarki.hu/nok/ - Nıi adattár a TÁRKI honlapján: adatbázis és 

kutatási segédlet a nıkkel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokhoz. 

http://www.europa.eu.int/ - Az Európa szerver címe, ahol a témáról a 

Bizottság és a Parlament oldalain további információ található az Unió 11 

hivatalos nyelvén.  

http://www.womenlobby.org/ - Az Európai Nıi Lobbi honlapja
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Néhány hasznos cím 
Magyarországon 

Állampolgári Jogok 
Országgyőlési Biztosának 
Hivatala 
1054 Budapest, Tüköri u. 3. 
Telefon: 269-3500 

Alkotmánybíróság 
1051 Budapest, Donáti u. 35–45. 
Telefon: 212-1160 

Nıképviseleti Titkárság 
Szociális és Családügyi 
Minisztérium  
Levelezési cím: 1051 Budapest,  
Roosevelt tér 7-8.  
Telefon: (06-1) 3122008 
Fax: (06-1) 3125260 
Ingyenes jogsegély: 
10-15 óráig: 06-80-630020 
15-20 óráig: 06-80-630070 

Nık a Nıkért Együtt az 
Erıszak Ellen (NaNe) 
1088 Bp., Gutenberg tér 3. III/3 
Levelezési címe:1147, Bp., Pf. 
502 
Telefonszám: (06-1) 337-2865 
Ingyenes segélyvonal: 06-80-
505-101 

Ombudsnı Programiroda 
1088, Bp. Múzeum körút 4/c. 
Telefon: 266-9833 
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B E M U T A T J U K 

Ábrahám Vera - Gondon Mária  

Kézmőves terápiák kiállítása és vására a könyvtárban 
 

2003. szeptember 18-20. között immár harmadik alkalommal 
került sor a Kézmővesterápiák Országos Termékkiállítására Szegeden, a 
TEMI Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató Központ Kálvária sgt. 14. 
sz. alatti épületében.  

A hagyományossá vált rendezvény életre hívója a 
Gyógyfoglalkoztatók Országos Egyesülete. A program célja a 
pszichiátriai betegek rehabilitációs eredményeinek megmutatása. Ezek a 
munkatermékek a gyógyulás során jöttek létre, kézmőipari, iparmővészeti, 
népmővészeti, háziipari jellegőek. A kiállítók és szervezık munkájukkal, 
valamint a rendszeresen megrendezett kiállításokkal azt szeretnék elérni, 
hogy a lakosság és a munkaadók megismerhessék, megvásárolhassák 
termékeiket. A betegek megmaradt képessége, alkotóereje, fantáziája 
tárgyiasult a gyönyörő alkotásokban.  

A rendezvény célkitőzéseirıl Mezı Tibor, a Gyógyfoglalkoztatók 
Országos Egyesületének elnöke a következıket mondta: 
1. “A munkaerı-piaci egyenlıtlenségek és diszkriminációk elleni 

küzdelem, 
2. a hátrányos helyzető csoportok, rokkantak és megváltozott 

munkaképességő személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, 
3. megismertetés és vásárlási lehetıség biztosítása a pszichiátriai és 

neurológiai betegek kézmőipari munkáiból, amelyek a gyógyulás 
során születtek. 

4. A rendezvény célcsoportja: az egészségügyi, elme-szociális és 
rehabilitációval foglalkozó intézmények, mőhelyek, azok képviselıi, a 
szakmai közönség, a munkaadók és a lakosság.” 

 
A kiállítás helyszíne ideális választás volt (mint ez késıbb 

bebizonyosodott). A földszinti és emeleti helyiségekben a kiállítók 
egymástól elkülönülve, de a kiállítás témájával harmonizálva, egységben 
jeleníthették meg alkotásaikat. A standok között és elıtt az érdeklıdık, 
vásárlók kényelmesen közlekedhettek. Az összkép az otthonosság 
hangulatát sugározta.  

A résztvevıket szolgálta ezúttal a könyvtár többi terme is. Volt 
lehetıség arra, hogy egy-egy kávé, tea mellett kisebb csoportokban 
zavartalanul, kötetlenül beszélgethessenek, valamint szakmai vagy akár 
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baráti beszélgetéseket folytathassanak kiállítók és érdeklıdık. A terasz 
pihenésre, dohányzásra szolgált, de ugyanennek a feladatnak ideális 
helyként felelt meg az árnyas udvar is. 

A Bibliotéka és a Csongrád megyei Nemzetiségi Könyvtár 
dolgozói szakmai és emberi szempontból is sokat tettek a rendezvény 
sikeres lebonyolítása érdekében. Ehhez a sajtótájékoztató megszervezése, 
plakátok és meghívók szórása, különbözı komfortfokozatú szálláshelyek 
felderítése, a kiállítók étkeztetésének megszervezése, a termek 
berendezése éppen úgy beletartozott, mint pl. a vendégek barátságos 
fogadása, vagy személyes problémáik megoldásában való segítségnyújtás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKiiááll ll ííttóókk  ééss  tteerrmméékkeeiikk  

Mindez a sokrétő munka nehéz, azonban a könyvtár funkcióinak 
egyáltalán nem ellentmondó feladatot jelentett a könyvtárosoknak és 
segítıiknek. Itt meg kell említeni Ábrahám Ferencné nevét a Családsegítı 
Központtól, és Gondon Máriát, az Új Klinika dolgozóját, akik külsısként 
is sok segítséget nyújtottak. 

A könyvtárak természetesen folyamatosan munkálkodnak azon, 
hogy sokoldalúságuk minél több színtéren érvényre juthasson. 

Néhány gondolat erejéig érdemes szót ejteni a könyvtárak 
funkcióváltozásáról, bıvülésérıl.  
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Tudjuk, hogy a mai kor könyvtára nemcsak dokumentumokhoz 
kapcsolódó tevékenységet folytat, hanem kulturális, mővelıdési és nem 
utolsó sorban szociális szempontból is sokat tehet a látogatók, olvasók 
érdekében.  

Katsányi Sándor “liberális-szolgáltató könyvtárnak” nevezi a 
bibliotékákat. Valójában az egykori szolgáltató könyvtár mára óriási 
változásokat élt át.  

Sajnos nagyban gátolja a változások kibontakozását, 
kiteljesülését a forráshiány. Ennek következményeként korlátozódnak a 
könyvtárakra ruházható feladatok, bár az emberi tényezı, konkrétan a 
könyvtáros személye, találékonysága, kapcsolatrendszere, hozzáállása 
enyhíthet a hiányon. 

Kétségtelen azonban, hogy a könyvtár gyakran betölt szociális 
funkciót is. Azt is tudjuk, hogy manapság a könyvtárba járók nagy 
többsége aligha a társadalom fokozottan hátrányos rétegeibıl kerül ki.  

A könyvtár akkor teljesítheti maximálisan szociális és egyéb 
feladatait, ha nemcsak a hagyományos szolgáltatásokat és módszereket 
alkalmazza. Ha például célzott rendezvényekkel és hatékony 
propagandával próbálja megnyerni a könyvtárba nem látogató társadalmi 
rétegeket. Ennek a feladatnak nagyon nehéz megfelelni, hiszen már az 
alapfeltételek megteremtése is rendkívüli nehézségeket okozhat. 

Szükséges az anyagiak biztosítása, de ugyanilyen szinten 
szükséges a szakmailag elkötelezett, szociálisan érzékeny 
személyiségekbıl álló könyvtáros kollektíva. Továbbá szükséges a 
“szolgáltatás” menedzselése (érdeklıdés felkeltése) és elfogadtatása. A 
feladat megoldásában komoly feladat hárul a médiára. És végül továbbra 
is a könyvtárosok személyiségén, hatékonyságán, kapcsolatrendszerén áll, 
vagy bukik a rendezvény. 

A mostani kiállítás esetében a könyvtár szolgáltatásai közül a 
szociális funkció került elıtérbe. A rendezık, szervezık, résztvevık 
együttes munkája kitőnıre vizsgázott.  

A kiállítással és vásárral kapcsolatos szakmai véleményét 
Gondon Mária pszichiátria szakápoló, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens 
és természetgyógyász a következı cím alatt fogalmazta meg:  

 
“Kézmőves terápiák kiállítása kulturális környezetben 

 terapeuta szemmel. 

A pszichiátriai (mentális) megbetegedéseket még napjainkban is 
sok elıítélettel fogadjuk. Az önértékelésükben sérült, esetleg csökkent 
munkaképességő emberek hátrányos helyzetét fokozhatja a 
megbélyegzettség (stigmatizáció), a csökkentértékőség és a kirekesztettség 
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érzése, ha nem fogadja be ıket az a közösség, melyhez tartozni 
szeretnének. 

Köztudott, hogy az ember társadalmi lény. Viselkedésünk, 
magatartásunk csak akkor kap értelmet, ha azzal egy közösséghez 
kötelezzük el magunkat, amely közösség ezért viszonzásul befogad 
bennünket. 

A megbetegedett embernek fokozottabban fontos, hogy ıt 
elfogadni tudó, támogató csoporthoz tartozzon, amely segíti megmaradt 
munkaképességének megtartását, ezáltal lelki egészségének védelmét, 
társadalmi rehabilitációját.  

A rehabilitáció összetett tényezı, melynek megoldásához összetett 
tevékenységre van szükség, amely több mint a személy vagy a család 
problémája. Szükséges hozzá az egészségügy és a társadalom segítsége is.  

>>Rehabilitáció alatt értjük az orvosi pedagógiai, foglalkozási 
és szociális téren történı intézkedések összehangolt  alkalmazását abból a 
célból, hogy az egyént funkcionális képességeinek lehetı legmagasabb  
fokára juttassuk el, illetve vissza.<< Dr. Petı Zoltán. 

A rehabilitáció célja tehát, hogy az egyén saját képességei 
alkalmazásával kreatív módon, önmaga erıfeszítésének értékelésére 
megbecsülésére képes legyen, ezzel is serkentve saját erıtartalékaink 
mobilizálását. 

Mindezt segíti az egészségügyi felvilágosító munka, a 
tájékoztatás, az egészségnevelés. A gyógy-foglalkoztatást olyan 
egészségügyi dolgozók, vagy egészségügyön kívüli segítık végzik, akik 
jártasságot szereznek úgy az oktatásban, szemléletváltásban, mint az 
egészségügyi és társadalmi rehabilitációs eljárásokban. A gyógy-
foglalkoztatás, mint szocioterápiás eljárás, csoportterápiás foglalkozások 
formájában történik. Ez lehet munkaterápia, foglalkozásterápia és 
közösségi terápia. 

A kézmőves terápia a foglalkozásterápián belül sokrétőségével 
jól megvalósítja a szabad tevékenység, önkifejezés, önkibontakozás, 
élményszerzés fogalmát, ezzel szervesen kapcsolódhat a közösségi 
terápiához. 

Terapeuta szemmel itt ezt az egységet láttam megvalósulni. 
Kézmőves terápiás kiállításunk olyan kulturális környezetben jelent meg, 
amely szép, esztétikus voltával nemcsak a kiállított munkák szépségét, 
értékét emelte, hanem a kiállítók önbecsülését is növelte. 

Mindezt segítette a TEMI Bibliotéka könyvtár dolgozóinak 
nagyfokú szervezıképessége, emberséges hozzáállása és együttmőködése 
úgy az egészségügyi dolgozókkal, mint az integrációs egyesületek 
képviselıivel. Nemcsak otthont adott a háromnapos kiállításnak, hanem 
otthonossá is tette azt. A kiállítás látogatóit szívélyesen fogadták, 



85 

segítették ıket a tájékozódásban, és jó házigazdához illıen nem okozott 
gondot, ha a látogató megpihenni, leülni vágyott, vagy egy pohár 
ásványvízre illetve teára volt szüksége. Így  magasabb színvonalú, 
“emberibb” légkört teremtettek.  

Ez azért is fontos volt, mivel a rehabilitációs kongresszussal egy 
idıben zajlott a kiállítás, így a rehabilitációval foglalkozó szakemberek a 
kiállítás látogatásánál tapasztalhatták azt az erkölcsi értékrendet, amely 
gyógyítási feladatuk teljesítésének a gyümölcse. 

Az érdeklıdık nagyobb csoportját az idısebb korosztály alkotta. 
Meg kell említeni a környezı szociális otthonok lakóit, akik ezzel a 
látogatással új programot, elfoglaltságot kaphattak. 

A harmadik látogatási csoportot a fiatal korosztály alkotta, akik 
továbbképzésük szüneteit használták fel erre a célra. Mivel az oktatás 
ugyanebben az épületben zajlott, helyben volt a kiállítás, így mintegy 
rálátást kaptak az elıítélet-mentes rehabilitációs munkára, és 
szemléletváltásra. Meg kell említeni a nemzetiségi közösségeket, amelyek 
a befogadásra, elfogadásra való készségüket oktató, nevelı munkájukkal 
is igazolták. Ennek eredményeként óvodás, iskolás gyermekmősorral 
köszöntötték a kiállítás megnyitását, méltán aratva nagy sikert. 

Egy ilyen miliıben nemcsak a rehabilitációs terapeuták érezték 
munkájuk értelmét, de azt is láthatták terapeuták és ápoltak, hogy 
mindennapi apró erıfeszítéseik társadalmi megbecsülést is kapnak. 

Ez fontos momentum, amikor annyit hallunk az egészségügyi 
ellátás és munka anyagi, erkölcsi, társadalmi alulbecsülésérıl, a 
megbetegedett ember kiszolgáltatottságáról. Ha ez így van, akkor ez 
fokozottan jelentkezhet a pszichiátriai betegeknél, mivel náluk hosszú távú 
gyógyítási folyamattal kell számolni. Hónapokat, éveket vehet igénybe a 
gyógyulás, és ez a folyamat munkaképességük csökkenésével járhat. Ettıl 
a perctıl nem mindegy, hogy milyen életcéllal, milyen életminıségben éli 
további életét.  

Ez a kiállítás ıértük született. Ezt érezhették a szervezés 
összefogottságából, az önkéntes segítık munkájából, a sajtó (média) 
közremőködésébıl és a látogatók érdeklıdésébıl. 

Tapasztalhatták, hogy munkájuknak értelme és értéke van, és 
ebbıl erıt, kitartást meríthetnek. Ezáltal elérhetı az ösztönzı cél: hogy 
jobban érezzék magukat. A kellı megerısítés örömöt ad és segít az 
érdeklıdés fenntartásában, azáltal tisztább gondolkodásra, valamint 
további alkotásra ösztönöz. Ennek következtében elégedettséget és 
elismerést vált ki a környezetükben is. 

A rehabilitáció társadalmi ügy, mindannyiunk ügye, és csak 
összefogással valósítható meg. 

És végül egy idevágó idézet: 
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>>Csak azt az életet érdemes végig élni, amelyet másokért 
élünk.<< Albert Einstein” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLááttooggaattóókk,,  kkiiááll ll ííttóókk,,  tteerrmméékkeekk  
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E M L É K E Z Ü N K 

Kokas Károly  

Mader Márta elment…* 

 
Jó néhány napja már, hogy leírtam mindenféle számítógépes 

listákra küldött levelekben: Márta elment. Így írtam, hogy elment. Mert 
nem tudtam vagy nem akartam talán szembesülni még, s ez a jó kis szó, az 
elment, ez kisegített. 
Mindenki igyekszik megtalálni a maga lelki mankóját, az eufémizmusok 
hada vesz bennünket körül. Talán kegyes hazugságok? Magunkat mentı 
szavak? Nem, nem úgy gondolom, s hogy miért nem, azt szeretném 
elmondani. 

 

Márta tehát elment, itt hagyott minket. Már pedig ha 
elment, akkor van, létezik, csak máshogy és máshol. Ha 
elment, eltávozott, akkor megmarad nekünk valami, 
amit itt hagyott. Nem az érintetlen íróasztalra gondolok, 

                                                           
* Elhangzott dr. Mader Béláné temetésén. Elhunyt 2003. május 26-án. (a szerk.) 
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sorba rakott könyvekre, vagy a nemrég levetett 
papucsra. Van fontosabb is. Hiszen ránk hagyta az 
emlékeinket. Karinthy csodálatos és szívszaggató 
naplójában írja, meghalt feleségéhez főzıdı emlékeivel 
viaskodva: “Visszafelé menni a vonaton, emlékezés. 
Szúrnak a szavak.” Nem is értem pontosan a képet, 
talán, hogy a vonat zakatol… és az ember megy 
visszafelé a folyosón, visszafelé, de valójában mégis 
elıre megy, mert máshogy nem lehet. Mert egyszerre 
megyünk elıre is, a magunk útján és vissza is révedünk 
az idıben. Emlékezés… 

Osztályfınököm Dantét magyarázza, hogy mit jelentenek a 
Színjáték híres kezdısorai: 

 “Az emberélet útjának felén 
 egy nagy sötétlı erdıbe jutottam, 
 mivel az igaz utat nem lelém.” 

Atya kérem, én ezt nem értem. Miért nem értem? - üresen 
visszhangzik bennem a kérdés. İ azt mondja, nem baj, majd egyszer 
megértem. Aztán harmincegynehány évesen eszembe jutnak szavai. 
Amikor elıször ijedek meg nagyon, amikor elıször félem az Istent és a 
halált, amikor azt is megértem, hogy mit jelent a kép, hogy miért keserő és 
édes bőn egyszerre, enni a tudás fájáról. A mindentudás fájáról. 

Megértem, hogy nem kerülhetjük el, hogy szembesülnünk kell 
vele: együtt kell élnünk a halálunkkal. Ez is a mindentudásunk része, 
kínja. 

“S égtek lelkemben kis rızse-dalok: 
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, 
Arról, hogy meghalok.” 

Kopognak a szavak.  

Visszafelé menni a vonaton, emlékezés… Arra a szürke, fagyos 
késı délutánra, amikor felhívtál telefonon, még az orvostól kijövet, a 
folyosóról talán. Már a hangodtól megijedtem. Ahogy mondtad, s amit 
mondtál. Hogy baj van. Igen, szúrnak a szavak. Aztán az a szomorkás-
mosolygós búcsúzás a szobám ajtajában, intettem, hogy nagyon várunk 
vissza. Igyekeztem elhinni, hogy így is lesz. S a szombati ügyeleti 
papírokat minden alkalommal odakészítettem az asztalodra, hiszen majd 
Te összesíted. Persze, majd nyáron, mint mindig. 
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Együtt vezettük az ügyeletet, több mint 10 éve. Kiszámolom: 
talán száznál is több együtt töltött szombat, mindegyikében ott az az egy 
óra, amit reggel 8 és 9 között beszélgetve töltünk el. Majdnem mindig 
kettesben. Kialakulnak az ilyen szokások. Beszélgetünk, Te piciny 
üvegpohárban megcsinálod a teádat, olyan erıs bíborszínő gyümölcstea. 
Márta! milyen tea az, mindig elfelejtem megkérdezni… Szúrnak a szavak. 
Visszafelé menni a vonaton, emlékezés.  

Telnek a napok a mőtét után. Reggelente, hogy magam vagyok a 
fürdıben, Rád gondolok. Hogy lehetsz most? Hogy honnan van erıd? 
Nem is tudom, még téged féltelek, vagy saját félelmemmel küszködök? 
Torokszorító. Még a ki nem mondott szavak is, még a be sem vallott 
gondolatok is…  

Aztán mégis arra gondolok, milyen jó volt, amikor csinosan 
kivirulva visszajöttél súlyos korábbi betegséged után. Mintha kicseréltek 
volna, csupa vidám, világos ruha, új frizura és valami fantasztikus 
harmónia áradt belıled. Nem találtunk szavakat. Remélem észrevetted? 
Mintha visszafelé mennénk a vonaton. Emlékezés… 

A világnak ezen a fertályán három hatalmas ikonnal, nehéz 
emblémával is lehet értelmezni az életet s benne az elmúlást. Az elsı talán 
SISYPHUS mítosza. Kitartóan görgetni a követ felfelé, makacsul és 
tudván-tudva, hogy értelmetlen és céltalan. Talán, hogy a “cél a küzdés 
maga”. Aztán a másik történet, a másik ikon PROMETHEUS. Az isteni 
tudás meglopása által dacolni a transzcendenciával és magában a földi 
teremtésben föllelni az értelmet, saját magunkban hinni, amíg lehet. S 
aztán itt a harmadik: JÉZUS emblémája. A végtelen szeretet ígérete, az, 
hogy aki ELMEGY, talán nem semmisül meg az idıben. Hogy velünk 
maradhat örökre. 

Abból a tartományból még valóban nem tért meg utazó, nincs 
finom mőszer megmérni, van-e, hogy milyen. S nincs kozmikus távcsı 
sem, hogy befogja ezt a végtelent. Pedig itt van mindnyájunkban, akik itt 
megrendülten állunk, s vigasztalást keresünk a mi nagy bajunkban. Hiszen 
képesek vagyunk arra, hogy megırizzük, hogy átmentsük a másikat. De 
azért nehéz dolog ez.  

Hát ezt is megkaptuk abban az egyetlen harapás almában, a 
mindentudás fájáról. Képesek vagyunk rá. Hihetünk benne, hogy amivel 
gazdagodtunk általad, az a miénk marad.  

Köszönjük Márta, hogy itt jártál átutazóban! 
Isten veled. 
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Barra Anikó: 

Horpácsy Andrásné Emese, a szegedi Tömörkény  

István Gimnázium könyvtárostanára emlékére 
 

Emese. Emese néni. Így ismerte mindenki. Mosolygós, mindig 
csinos, mindenkihez kedves, ha kellett, anyáskodó, ha a helyzet úgy 
kívánta, szigorú tanárnı volt. 

Magyar-német szakos tanárként végezte a szegedi egyetemet. A 
makói pályakezdés után került vissza Szegedre, a Tömörkény István 
Gimnáziumba, ahol korábban érettségizett. 1981-tıl haláláig, huszonkét 
éven át volt könyvtárosa a gimnáziumnak, ahol a tanárok és a diákok 
egyaránt szerették, tisztelték. Mindenkinek és mindenben segített. 

Az iskolában "könyvtár szakkört" vezetett. Szakköröseivel sokat 
foglalkozott szabad idejében is. Segítettek a Somogyi-könyvtár 
költöztetésében is, amiért köszönı oklevelet kaptak. Meglátogatták Budán 
az Országos Széchényi Könyvtárat, a szegedi templomokat, 
nevezetességeket. 

Az iskolai Könyv és Ifjúság vetélkedıkön számos diákja vett 
részt, akik közül néhányan bekerültek a megyei elsık közé. A Bod Péter 
könyvtárhasználati versenyen szintén megyei döntıbe juttatta diákjait. 
Emellett vezette, rendben tartotta nagy forgalmú könyvtárát, ahol mindig 
óriási volt a nyüzsgés. 

Kulturális missziónak tekintette színházi szervezıi 
tevékenységét. 

Népszerősége és jó munkája elismeréseként lett a Csongrád 
Megyei Könyvtárosok Egyesülete iskolai szekciójának elnöke 1994-tıl 
2002-ig. E tisztséget is lelkiismerettel látta el, sokat tett az iskolai 
könyvtárosok jó közérzete, szakmai fejlıdése érdekében. Mindenkit 
meglátogatott munkahelyén, ha kellett, segítséget nyújtott, s ha úgy 
adódott, harcba is szállt érdekeinkért. 

Csodáltuk lendületes munkáját, teherbírását és szerettük 
kedvességéért, jóindulatáért, segítıkészségéért. 

Nem csak férje, három gyermeke és unokái gyászolják. Nekünk 
is hiányzik, nagy őrt hagyott maga után. 

Emlékét szeretettel ırizzük. 
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Sáráné Lukátsy Sarolta 

"Az  egész  tantestület  szerette..." 

EEmmlléékkmmoorrzzssáákk  mmiinnddeennkkii   SSáárriikkaa  nnéénnii jjéérrııll   

"Az a legnagyobb fizetség, hogy rám köszönnek az utcán." 

Ismét eltávozott körünkbıl egy kedves kolléganı! 

"Rosszindulatúnak kell lennie annak, aki rosszat tud róla 
mondani" - emlékezett volt igazgatónıje, amikor az iskolában néhány 
kollégáját faggattam. Bárki bármit kért tıle, azt szívesen megcsinálta. 
Személyes, jó kapcsolatot tudott kialakítani minden kollégájával, és a 
gyerekek is nagyon szerették. A könyvtár mindig tele volt, a gyerekek 
egész másképp viselkedtek nála, közvetlen, oldott hangulatot tudott 
teremteni a könyvtárban, de a tanulásban is segített nekik. Minden 
gyereket jól ismert, mindegyiknek tudott személyre szabottan könyvet 
ajánlani. Egyik-másik meg is kérdezte tıle egy-egy jóíző beszélgetés után: 
"És Sárika néni mibıl él?" Hisz nem akarták elhinni, hogy amit szívvel-
lélekkel csinál, ami a nebuló számára is örömet, feltöltıdést jelent, az a 
munkája, azért fizetség is jár. Osztálytalálkozókon ma is emlegetik volt 
tanítványai a vele töltött idıt, különösen a közös nagy kirándulásokat, 
játékokat, ahol igazi, családias hangulatot tudott teremteni.  

"Lekvárfızés közben is a könyvtári tételeket magoltam, kiragasztottam 
magam elé a falra." 

Aki emberi kapcsolataiban ilyen nyíltszívő, odaadó, az a szakmát 
is fanatikus lelkesedéssel mővelte. Élete egyetlen munkahelyén, a mai 
Orczy István Általános Iskolában több mint három évtizedet töltött el: 
elıször magyart és oroszt tanított, késıbb orosz szak-vezetı is volt, 
tanárjelöltekkel is foglalkozott. A könyvtárat sokáig félállásban csinálta, 
eleinte sötét kis udvari helyiségben, aztán - nem kis részben az ı 
áldozatvállalásának köszönhetıen - egy tanteremnyi helyet kapott az I. 
emeleten. A 80-as években végezte el a középfokú könyvtárkezelıi 
tanfolyamot, és az akkori "Rendezett könyvtár" címért folyó versenyen (a 
Megyei Pedagógiai Intézet hirdette meg) megérdemelten kapta az elsı 
helyet. Mert valóban rendezett könyvtárat teremtett, mintaszerő katalógust 
alkotott! 

Tudatos győjtımunkával fejlesztette a könyvtárat, mindig tudta, 
hogy milyen könyvre van szükség, s ha kellett, kiharcolta rá az anyagi 
fedezetet is. Késıbb is igyekezett megfelelni a korszerő 
követelményeknek, még a számítógépes adatfeldolgozást is megtanulta, és 
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a teljes állományt fölvitte rá. Pedig nehezebb volt a helyzete, mint 
másnak, jobban kellett teljesítenie, mint kollégáinak, mert sokáig férje 
volt az iskolaigazgató, aki elvi kérdést csinált abból, hogy a feleségének 
nem adhat jutalmat. 

Nagyon sok könyvtári órát és könyvtárhasználati vetélkedıt 
tartott, egyik tanítványa a megyei Bod Péter könyvtárhasználati versenyt 
is megnyerte. Kollégái szerint "éltek" a könyvtárhasználati órái, annyira 
élvezetesek voltak a kívülállók számára is. Mindig egy halom könyvet 
összeszedett ezekre az órákra, s igyekezett sikerélményhez juttatni a 
legszolidabb képességő gyereket is.  

"Mikor mi termett a kiskertben, azt behozta az iskolába" 

A közeli kiskertjében is sokat dolgozott, de ami primır termett, a 
cseresznyétıl az eperig vagy a szılıig, annak nagyobb részét 
szétosztogatta az iskolában. Persze, a család mindig fontos volt számára: 
három gyermekérıl, késıbb három unokájáról mindig nagy szeretettel 
beszélt. Sokszor ételhordóban vitte nekik az ételt, és felügyelt az 
unokákra, ha a szülıknek elfoglaltságuk akadt. Egyénisége sok mindenre 
nyitott volt, a mővészetek iránti vonzalmat a családból hozta - a szolnoki 
mővésztelep a "szíve csücske" volt, hisz Szolnokról származott -, de az 
egyházi énekkarban is szívesen énekelt. Elsı és legfontosabb szenvedélye 
mégis a könyvekhez főzte, egyik kollégája így fejezte ki ezt: ha választani 
kellett egy szép szınyeg vagy egy mővészi kivitelő könyv között, biztos, 
hogy az utóbbit választotta. 

A gyilkos kór mindig az értékes embereket támadja meg: 2 év 
adatott még neki, amíg birkózott vele, s az utolsó pillanatig reménykedett. 
Az egyik legjobb szegedi könyvtáros-tanár, Joó Ferencné 58 évet élt! 

Sárika, megırzünk emlékezetünkben! 
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I S K O L Á K B Ó L 

Ácsné Fekete Ilona 

A Tisza Lajos Könnyőipari Szakközépiskola Könyvtárának 
története 

 
A jelenlegi iskola 1951-ben alakult Szegedi Textiltechnikum 

néven, amely az ország két hasonló intézményének - Budapesten és 
Gyırben - testvéreként jött létre. Hivatalosan ettıl az évtıl jegyezzük a 
szegedi textilipari szakiskolát. Elızményei azonban már voltak Szegeden. 

A Szegedi Gépipari Technikumban már egy évvel az alapítás 
elıtt indítottak egy textiles osztályt. Az elsı felkért igazgató dr. Jakab 
István volt, aki 24 éven keresztül vezette az iskolát. A tanítás nappali 
tagozaton 1951 szeptemberében indult két elsı osztállyal. Elıször 
"albérletben", a piarista gimnáziumban az Aradi vértanúk terén. Az iskola 
dolgozóinak összetétele akkor: igazgató, mőhelyfınök, két tanár, egy 
gondnok és két hivatalsegéd. 

Az elsı két osztály rost- és pamutfonó, illetve szövı szakos volt. 
Egy év múlva új honfoglalás kezdıdött, a Textilipari Technikum állandó, 
végleges otthonába a József Attila sugárútra költözött. A volt laktanyát 
elızıleg a Közlekedési Mőszaki Egyetem is használta. Az iskola 
névváltozatai: III. sz. Textiltechnikum, Fonó és Szövıipari Technikum, 
Textilipari Szakközépiskola. 

Részlet az 1976-ban megjelent Jubileumi évkönyvbıl: 
“Hat költözködés után Iskolánk általános fejlıdésének emelkedı útját 
járta meg a könyvtár is, amely nem régen nyerte el végleges helyét. Dr. 
Solti Jenıné, aki szinte kezdettıl ırzıje és szervezıje az iskolai 
könyvtárnak, így foglalta össze a kezdetektıl máig vezetı utat: …Az elsı 
évben igen mostoha körülmények között, az alagsor egyik termében 
kapott otthont a könyvtárunk. Könyvtár? Lehetett vagy ezer könyv, 
rendezetlenül, ömlesztve. Már az is nagy szó volt, hogy szekrényekbe 
rakhattuk bizonyos rendszer szerint és megkezdhettük a kölcsönzést a 
tanulóifjúságnak. Nagy szó volt, mert az épület iskolává alakításával 
párhuzamosan folyt a tanítás és az egyes szertárak, irodák, tanári szobák 
berendezése is. Huszonöt év alatt hat költözködést élt meg a könyvtárunk, 
míg elnyerte véglegesnek remélhetı helyét. Ma már 6500 kötetet 
tartalmaz az egyesített tanári és ifjúsági könyvtár, s 25 szakmai, irodalmi, 



 94 
 

mővészeti, pedagógiai, politikai és egyéb folyóirat biztosítja a tanárok és a 
tanulók folyamatos szakmai és kulturális tájékozódását és mővelıdését.”5 
 

 
Fotó: dr. Somogyi Károlyné 

Az 1993/94-es tanév az iskola 43. tanítási éve volt. Elterjedt a 
hír: a Szegedi Textilmővek területén található, s Bakay Nándor nevét 
viselı szakközép- és szakmunkásképzı iskolát összevonják a Textilipari 
Szakközépiskolával. 
A Pamutfonó-Szövıipari Tanulóiskola hivatalos mőködése l965 január 1-
jével indult s szeptembertıl négy tantermes iskolában kezdıdött meg a 
tanítás. Csak l974-tıl lett kétéves a szakképzés, az évtized végétıl pedig 
három éves. 

A 80-as években már hét szaktanteremben folyt az oktatás, 
könyvtárszoba és tornaterem is létesült. Bakay Nándor nevét 1992-ben 
vette föl az iskola. 

Változások az 1994/1995-ös tanévben: 

- A Rigó-utcai nevelıotthont átalakították leánykollégiummá, a 
Textilipari Szakközépiskola kollégiuma költözött oda. 

- A József Attila sugárúti kollégiumi szárnyban tantermeket alakítanak 
ki, bıvítik a tanári szobát, nagyobb könyvtári helyiséget képeznek ki 
az iskola egyik alagsori tantermében. 

                                                           
5 A Szegedi Textilipari Szakközépiskola 25 éve: Jubileumi évkönyv 1976. p. 36-37. 
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- 1994 nyarán átköltözik a Bakay szakközépiskola, és magával hozza 
8500 kötetes könyvtári állományát. Közel húszezer kötetnyi könyvtári 
könyvet kellett összevonni, leltározni és a könyvtári kívánalmaknak 
megfelelıen raktározni. 

- Az iskola jelenlegi neve Tisza Lajos Könnyőipari Szakközépiskola. A 
névadó ünnepségre az 1995/1996-os tanévben került sor. Emlékezetes 
volt Sövényházyné Sándor Juditnak, a Tisza-család leszármazottjának 
beszéde. 

Az iskola Rigó utcai kollégiumába 4000 kötet könyv átszállítása 
történt meg, elsısorban a tanulást segítı kézikönyvekbıl, tankönyvekbıl 
és a házi olvasmányok győjteményébıl. Az iskola kollégiuma és vele 
együtt a kihelyezett könyvtár 1999. július 31-ével megszőnt. Kisebb 
kézikönyvtári állomány kivételével valamennyi könyvet a Déri Miksa 
Gépipari Szakközépiskola kollégiumi könyvtára kapta meg. 

A tanulólétszámot tekintve Szeged nagyobb középiskolái közé 
tartozunk, a tanulólétszám 600 fölé emelkedett. A tanulók zöme szegedi, a 
környezı településekrıl 20-30 % jár be. Életkoruk vegyes, 15-22 év 
közöttiek. 
A levelezı oktatásban az 1999/ 2000-es tanévben 11 osztályban folyt 
oktatás. 

Könyvtárunk állománya megközelítette a huszonötezret és 
raktározása egyre nehezebbnek bizonyult. Tanévenként több mint 400 
tanuló kölcsönzött rendszeresen ötezernél is több dokumentumot. A 
helyben olvasás száma is meghaladta a háromezret. 

640. sz. Textilipari Szakmunkásképzı Intézet Diákkönyvtárának 
megszületése és dokumentumai 

Vissza a kezdetekhez: 
1993. július 7-én készült egy pályázatunk az Országos 

Közoktatási Intézet Igazgatóságához. Ebben leírtuk történetünket és 
bemutattuk tevékenységünket. 
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Könyvtár húsz négyzetméteren 

 
1975-ben az akkori Oktatási Minisztérium "Szakmunkásképzı 

intézetek támogatása" címen adott 20 ezer forintos keretet 
könyvtáralapításra. 1980-ban egy rendelkezés kötelezıvé tette a nevelıi és 
diákkönyvtárak összevonását. A Könyvtárellátó Vállalattal 1978 óta 
sokáig folyamatos volt a szerzıdésünk. A könyvtárszoba kezdetben 20 
négyzetméter volt.  

Amikor ez kicsinek bizonyult, akkor a könyvtár a magyar 
szaktanterembe költözött (1989). A szakirodalom nagy részét 
szaktantermekben helyeztük el. Ez bizonyos szempontból visszalépést 
jelentett az önálló - bár igen szőkös - könyvtárszobához képest. 

Az 1994-ben történt iskola és könyvtár összevonás, önálló 
könyvtárhelyiséggel elırelépést jelentett. A hihetetlenül gazdag 
kézikönyvtár is ebbıl a lépésbıl adódott. A befogadó könyvtár erıssége a 
mőszaki könyvállomány gazdagsága volt, míg az ide költözı könyvtár 
mővészeti és irodalmi állományának sokszínőségével jeleskedett. A 
Textilipari Szakközépiskola könyvtárosa, dr. Farkas Lászlóné betegsége 
miatt megvált az iskolától. 

A 2001/2002 tanévet igen jelentıs eseménnyel kezdtük. 24 
férıhelyes olvasóteremmel bıvült a könyvtárunk. Az avatóbeszédet Dr. 
Ványai Éva alpolgármester tartotta. A "könyv dicséretérıl" iskolánk 
tanulói mondtak az alkalomhoz illı verset. Az esemény érdekessége volt, 
hogy kiállítást rendeztünk iskolánk régi könyveibıl és az elmúlt ötven év 
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tankönyveibıl. A legrégibb könyvünk az 1765-bıl való latin nyelvő 
történeti könyv.  

 

 
Legrégebbi könyvünk címlapja 

Az olvasóteremben kaptak helyet a kézikönyvek, folyóiratok, 
valamint egy tv és videó-lejátszó. Egyszerre 20 tanuló dolgozhat a 
könyvtárban. Az olvasóteremben rendszeresen kiscsoportos nyelvi órák és 
könyvtárhasználati foglalkozások tartására kerül sor. Helyet ad még 
olvasótermünk szakköröknek, filmvetítésnek, tanári felkészülésnek és 
tanulásnak. 

Számszerő adatok a Tisza Lajos Könnyőipari Szakközépiskola 
könyvtáráról a 2003/2004 -es tanév kezdetén: 
- A 27000 könyvtári dokumentumból 23200 a könyvek száma, ebbıl 

4500 a tankönyv. 
- Az olvasók rendelkezésére áll közel 30 féle periodika: szakmai, 

irodalmi és pedagógiai folyóiratok, valamint két napilap. 
- A könyvtár büszke lehet néhány különleges győjteményére: az 

említett régi könyvgyőjtemény zöme a XIX. század végérıl és a XX. 
század elsı évtizedeibıl származik. 

- Iskolánk profiljából adódóan a divat- és öltözködéstörténet és 
viselettörténet könyveinek nagy választékával rendelkezünk. 

- Különgyőjteményként kezeljük Erdély és Székelyföld irodalmával, 
néprajzával és történelmével foglalkozó könyveinket. Folyamatos 
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gyarapodását nem utolsó sorban közel tíz éves iskolakapcsolatunknak 
- a Baróti Szabó Dávid Gimnáziummal - köszönhetjük. 

A könyvtárban 3 számítógép található, melyek közül egy a 
könyvtáros munkaeszköze. Folyamatban van az állomány feldolgozása a 
Szirén Integrált Könyvtári Rendszer  segítségével. A jelenlegi 
könyvtárosok, Ácsné Fekete Ilona és Paulikné Juhász Mária 
gondoskodnak az olvasói igények legteljesebb kielégítésérıl. Kölcsönzési 
idı heti 33 óra. 

Ennyi volt dióhéjban iskolánk könyvtárának története. Lehetne 
még mesélni névadónkról, Tisza Lajos életéhez és munkásságához 
kapcsolódó irodalmunkról, mely szorosan összefonódik városunk, Szeged 
történetének irodalmával. 

Azt még el kell mondanom, hogy egy-két évvel ezelıtti felmérés 
alapján iskolánk tanulói a könyvtárban érzik legjobban magukat. Ez 
iskolánk könyvtári életében a legnagyobb elismerés. 

 
 

Cs. Bogyó Katalin 

A Tisza és kultúrtörténete 

““ AA  sszzóó  eellsszzááll ll ,,  aazz  íírrááss  mmeeggmmaarraadd”” ..  VVáárroossii   kköönnyyvv--  ééss  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaattii   
vveettééllkkeeddıı  55--66..  oosszzttáállyyooss  ccssaappaattookk  sszzáámmáárraa  aazz  SSZZTTEE  JJGGYYTTFFKK  GGyyaakkoorrllóó  

ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskkoolláábbaann  
 

A 2001/2002-es tanévben rendeztük meg Sejtes Györgyi 
kolléganımmel együtt hagyományteremtı céllal elsı városi könyv- és 
könyvtárhasználati vetélkedınket 5-6. osztályos általános iskolai tanulók 
számára. A 2002/2003-as tanévben, a szegedi nagyárvíz 125. évfordulója 
elıtt egy évvel úgy gondoltuk, szeretett folyónkra, a Tiszára irányítjuk a 
gyerekek figyelmét. Elképzeléseink szerint – ha csakugyan sikerül a 
vetélkedıt hagyományossá tennünk – a következı években is Szegedhez 
kapcsoljuk témáinkat. 

Felhívásunkban kapták meg a gyerekek és felkészítı tanáraik 
titkosírással az elsı forduló feladatait, melyek a következık voltak: 

“Messze földrıl híres vendég érkezett Szeged városába, aki 
csodálattal adózik Szeged fıutcájának, a Tiszának. Neki szeretnénk 
bemutatni a folyót és kultúrtörténetét. Titkos üzenetet kaptok, amely az 
elsı forduló feladatait tartalmazza: 
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1. Sálkbtyól ıtté á tftyzbgyótyty lfqéty! Ázs élyszp gósdzúlyö tyfnbkbty 
tyályblykbtyól sáktyá. 

2. Hvktyszétyél áoágyóty tyıstyfnyétyfsply, sz ténlyflyétyészény 
nútyászszbtyól cé zénydzfgyőnylnyél! Á gósnbty tyí 
zblyáttyiátykbtyól négy. Lyéhény cénynyé tızégyész sft, 
ílylyúttysbcsíö (gótyö, zídzéö, sákzs, nálétyty, sztyc.), sz 
tyőnytyészszftyél gıly á góssbszóláty ísz!” 

 

Megfejtés: 

1. Rakjátok össze a szétvágott képet! Az elsı forduló témáját találjátok 
rajta. 

2. Győjtsetek anyagot történetérıl, s szemléletesen mutassátok be 
vendégünknek! A formát ti választhatjátok meg. Legyen benne 
szöveges rész, illusztráció (fotó, videó, rajz, makett, stb.), s 
tüntessétek föl a forrásokat is! 

A titokzatos, híres vendég az idén is visszatért, s a gyerekek neki 
készítették el munkáikat. A szétvágott fényképen a Tisza fölött átívelı 
Belvárosi-híd volt látható. 

A titkosírás megfejtése nem okozott gondot a gyerekeknek, 13 
csapat nevezett a versenybe a feladatok megoldásával. Gyönyörő 
makettek, fényképes, szöveges, alapos kutatómunkát feltételezı 
összeállítások születtek a Tiszáról, illetve a hídról. Az elkészült mőveket 
külön értékeltük tartalom és forma szerint, 10-10 adható pontszámmal. 
Minden csapat kapott a pontszám mellett szöveges értékelést is. 
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Szabó Tamás, a Dugonics András Általános Iskola 5.a osztályos 
tanulójának saját készítéső fényképe a Belvárosi hídról 

 
A második forduló titkosírásának megfejtése kicsivel több 

fejtörést okozott, de a gyerekek ezt kihívásnak tekintették, s végül 
mindenki megértette és teljesítette a feladatot. A tét is nagyobb volt, 
hiszen itt dılhetett el, hogy melyik csapat jut be a döntıbe.  
 

Feladat: 

 “31.06.17.05.07.09.29.17.14.   16.01.09.01.35.11.17.26.   
25.35.06.24.14.06.25.35.26.   
26.11.35.06.17.07.31.06.25.06.25.06.14.17.06.04.   01. 
14.20.31.06.26.14.06.35.21.   25.35.02.16.   26.07.16.02.13.01.:   
25.35.06.09.06.05.   08.21.27.26.04.02.13.01.,   01.   26.11.25.35.01.   
06.03.03.06.   01.   25.35.02.16.03.01.   04.07.25.35.12.26.25.06.26.06.14.   
06.09.34.   18.15.35.01.17.   25.35.06.09.06.05.06.17.   07.15.21.   
06.16.03.06.24.24.06.15.   11.17.26.06.24.13.28.26.,   01.14.11.   
31.01.15.01.16.11.15.34.06.17.   “14.01.22.04.25.18.15.01.26.03.01.17.   
02.15.15.”   01.   26.11.25.35.02.31.01.15.!   (22.15.:   
25.22.18.24.26.18.15.19.,   16.07.24.17.20.14.,   16.30.31.07.25.35.,   
10.01.15.02.25.35.,   25.26.03.)   01.35.   12.24.02.25.   
26.06.24.13.06.05.06.15.16.06.   16.11.17.11.16.27.16.   14.07.26.   
09.07.22.06.15.26.   18.15.05.01.15.   15.06.09.34.06.17.     06.35.06.17.   
08.06.15.29.15.   11.15.15.27.25.35.26.24.02.15.10.01.26.13.02.26.18.14.   
11.25.   16.27.17.14.02.26.18.14.01.26.     
31.02.15.01.25.25.35.01.26.18.14.   07.24.05.06.14.06.25.,   
01.14.26.27.02.15.11.25.   26.07.16.02.26.! 
 
13.19.   25.35.19.24.01.14.18.35.02.25.26.!” 
 
Megfejtés: Vendégünk magazint szerkeszt tizenéveseknek. A következı 
szám témája: Szeged fıutcája, a Tisza. Ebbe a számba készítsetek egy 
olyan Szegeden élı emberrel interjút, aki valamilyen “kapcsolatban áll” a 
Tiszával! (pl.: sportoló, mérnök, mővész, halász stb.) Az írás terjedelme 
minimum két gépelt oldal legyen. Ezen felül illusztrálhatjátok is 
munkátokat. Válasszatok érdekes, aktuális témát! 
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AA  MMaaddáácchh  ÁÁll ttaalláánnooss  IIsskk..66..bb  oosszzttáállyyoossaaii   iinntteerrjjúúaallaannyyuukkkkaall ,,  SSzzaabbóó  
GGyyöörrggggyyeell   

 
A gyerekek nagyszerően választották meg interjúalanyaikat. 

Beszélgettek többek között dr. Csizmazia Györgyrıl volt tanítványaival, 
ellátogattak Szabó Györgyhöz, a szegedi Hermann Ottó Horgászegyesület 
elnökéhez, felkeresték az ifjú, tehetséges kenust, Vajda Attilát… Az 
értékelésnél a hangsúlyt ebben az esetben a tartalomra helyeztük 10 
ponttal, s külön maximálisan 5 pontot kaphatott a különleges kivitelezés. 

Nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyik legyen az a nyolc 
csapat, amelyik részt vehet a döntın. Igyekeztünk a második forduló utáni 
szöveges értékelésünket úgy megfogalmazni, s mondandónkat egy kis 
ajándékkal is alátámasztani, hogy ne kedvetlenítsük el azokat az ügyes és 
lelkes gyerekeket, akik nem juthattak be a döntıbe.  

2003. május 22-én, délután 14 óra 30 perckor kezdıdött a 
vetélkedısorozat utolsó fordulója iskolai könyvtárunkban. A csapatok 
nem jöttek üres kézzel, elızetesen a következı feladatot kapták: 

“A döntıre egy maximum öt perces mősorral készüljetek. Témája 
a Tisza legyen, a mőfaját szabadon választhatjátok meg, pl.: népdal, 
népszokás, vers, drámajáték…”  
 
Szakirodalomnak a következı könyveket adtuk meg: 
- A szegedi nagyárvíz képeskönyve. Szerk.: Tóth Béla. Szeged, 1979. 

59-119. old. 
- Somorjai Ferenc: Szeged (Panoráma, Magyar városok), Budapest, 

Panoráma Könyvkiadó, 2002. 7-11. és 108-109. old. 
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Ismét igen kellemes meglepetések értek bennünket. A csapatok 
felkészítı tanáraik segítségével rendkívül színes összeállításokkal 
érkeztek. Kiemelkedett közülük a Madách Imre Általános Iskola 6.a 
osztályos társulata, akik korhő öltözékben olyan népi játékokat, 
rigmusokat, népdalokat mutattak be, amelyek hajdan a Tiszához főzték a 
szegedieket.  

A döntı feladatai egyrészt kapcsolódtak az elızetesen megadott 
szakirodalom anyagához, másrészt az önálló ismeretszerzésen, 
kézikönyvhasználaton alapultak. Arra törekedtünk, hogy a feladatok 
gyorsan elkészíthetık, rövidek, ugyanakkor tartalmasak legyenek, az 
összes csapattag szerepelhessen, legfıképpen pedig, hogy a gyerekek 
felszabadultan érezzék magukat, sikerélménnyel távozzanak.  

Nem hagytuk a felkészítı tanárokat sem feladat nélkül, versenyen 
kívül ugyan, de eredeti – virtuális – szegedi halászlét kellett készíteniük a 
megadott alapanyagokból. 
 
Szoros küzdelemben a következı eredmények születtek: 
 
1. Madách Imre Általános Iskola 6.b osztályos csapata: 

Dobó Zsófia, Fekete Dorottya, Mezey Gyöngyi Anna, Ónodi Regina, 
Radics Bence. Felkészítı tanáruk: Sinka Endréné 

2. Dugonics András Általános Iskola 5.a osztályos csapata: 
Sibalin Sarolta, Kozma Zoltán, Szabó Tamás, Bába Tamás, Rózsa 
Norbert 
Felkészítı tanáruk: Bencsik Judit 

3. Madách Imre Általános Iskola 6.a osztály csapata:  
Bodó Viktória, Bárkányi Bálint, Maslac Michael, Kamenszky Anna 

 
A vetélkedı szerepelt a szegedi tanulmányi versenyek sorában. 

Megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Szeged Megyei Jogú Város 
Oktatásáért Közalapítványhoz, amely 30 ezer forinttal támogatta 
elképzelésünket. A jutalmazáshoz segítséget kaptunk még a Líra és Lant, 
valamint az Univerzum könyvesbolttól. 
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T 

Bajusz Jánosné 

Beszámoló a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének 
2003. évi munkájáról 

 
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének 2003. évi munkájáról 
szóló beszámolómat két témakör köré csoportosítottam. Ezek: a 
taglétszám és a megvalósult továbbképzési programok. 
 

Taglétszám 

Egyesületünk alapszabálya értelmében  ”az egyesületnek tagja 
lehet bármely természetes személy, aki a célokat elfogadja és azok 
megvalósításában tevékenyen részt vállal… írásban jelzi belépési 
szándékát, az egyesület elfogadja és ıt tagként az alapszabály szerint 
nyilvántartásba veszi,… és tagsági díját határidıre megfizeti”. 
Szervezetünknek 2003-ban 213 tagja volt. A tagnyilvántartás alapján a 
tagok területi megoszlása így alakult: a felsıoktatási könyvtárak közül az 
SZTE Egyetemi Könyvtárból 17 fı, az SZTE Általános Orvostudományi 
Könyvtárból 12 fı, az SZTE Élelmiszeripari Fıiskola Könyvtárából 1 fı, 
az SZTE Fıiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszékének oktatói közül 2 
fı, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóközpontjának 
könyvtárából 1 fı volt egyesületi tagunk. A megye általános és 
középiskoláiban pedagógus-könyvtáros munkakört ellátók közül 29fı 
tartozott az iskolai könyvtárosok szekciójába, a nyugdíjas csoportunkba 
37 fı. 
A települési könyvtárakban dolgozók közül 114 fı az egyesületi tag. 
Csongrád és körzetébıl 6 fı, Hódmezıvásárhely és körzetébıl 15 fı, 
Makó és körzetébıl 16 fı, Szegedrıl, a Somogyi-könyvtárból 49 fı, 
Szeged körzetébıl 16 fı, Szentes és körzetébıl 8 fı.  
A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárból 12 fı, a Dél-alföldi Regionális 
Teleház Szövetségtıl 1 fı tagunk volt. A határon túli vajdasági kollégák 
közül 2 fı jelentkezett egyesületünkbe. 
2003-ban tagdíjbevételünk 468000,- Ft volt, ennek 31%-át, azaz 144000,- 
Ft-ot utaltunk át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 
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Továbbképzés 

“Az egyesület célja, hogy bıvítse tagjainak szakmai és általános 
ismereteit…. E cél érdekében az egyesület elıadásokat, rendezvényeket, 
szakmai tanfolyamokat rendez” (CSMKE alapszabály).  

2003-ban a következı rendezvények, tanfolyamok, vetélkedık, 
könyvtárlátogatások, kirándulások megszervezésével járultunk hozzá 
egyesületi tagjaink szakmai ismereteinek bıvítéséhez. 
 
1. 2003. január 16. A könyvtárak mőködését meghatározó 

jogszabályok. Megyei továbbképzés.  
A megyei továbbképzésen Kenyéri Katalin , a NKÖM fıtanácsosa a 
könyvtári jogalkotás új korszakáról beszélt, Siket Judit és Szalma 
Lászlóné, a Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatal 
munkatársai a költségvetési szerveknél alkalmazandó államháztartási 
jogszabályok elméleti és gyakorlati kérdéseire hívta fel a figyelmet, 
Dabis Erzsébet, a Csongrád Megyei Bíróság bírája a közalkalmazotti 
törvényben történı változásokat emelte ki. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiuma pályázati 
támogatásából valósult meg.  

2. 2003. január 23. Az európai integráció kérdései és feladatai. Megyei 
továbbképzés 
A fórumot a Csongrád Megyei Közmővelıdési Tanácsadó 
Központtal közösen szerveztük könyvtárosoknak, népmővelıknek és 
polgármestereknek. A rendezvény helyszíne a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Hivatala volt. 
A Csongrád Megyei Közgyőlés alelnökének Marosvári Attila  
megnyitó szavai után Kocziszky György, a Miskolci Egyetem 
tanszékvezetı tanára az EU-integráció kérdéseirıl és problémáiról 
tartott elıadást, Koreny Ágnes, az Európai Bizottság Magyarországi 
Delegációjának referense az integráció, információ, kommunikáció 
folyamatát mutatta be. A bemutatkozás lehetıségével éltek a 
megyében mőködı Uniós tájékoztató pontok közül: az SZTE ÁJK 
EU Dokumentációs Központ, melynek szolgáltatásait Forrásné dr. 
Török  Katalin könyvtárvezetı ismertette. A makói József Attila 
Városi Könyvtárból elıadó volt Mátó Erzsébet könyvtárigazgató, a 
Szegedi Ifjúsági Házban lévı  Eu-s Információs Pontot ismertette 
Gajdán Bálint  és a Csongrád Megyei EU Információs Pont 
szolgáltatásairól Nyerges Gusztáv tájékoztatott.  

3. 2003. január 21, 23, 28, 30. Az Internet használata könyvtári 
környezetben. Internet tanfolyam községi könyvtárosoknak.  
A tanfolyam résztvevıi megismerkedtek a számítógép hardver és 
szoftver részeivel, fájlkezeléssel, az Internet rövid történetével, az 
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Interneten elérhetı szolgáltatásokkal, az információkeresés 
metodikájával, a keresési stratégiákkal, az információs 
csomópontokkal. 
A tanfolyamot Muresán Orsolya, a Somogyi-könyvtár munkatársa 
tartotta. 

4. 2003. február 6. Az olvasás mint teremtı fantázia.  
Gyermekkönyvtárosok, iskolai könyvtárosok szakmai napja.  
Az olvasóvá válás, az olvasóvá nevelés folyamatában meghatározó 
szerepe van a közvetlen környezetnek, a különbözı motivációs 
tényezıknek. Az irodalom értékközvetítı hatása mellett az olvasás 
gazdagítja a képzelet alkotta belsı képeinket, az olvasmányélmények 
további értékteremtı tevékenységre ösztönöznek. A gyermek és 
iskolai könyvtárosok az iskolával partneri kapcsolatban sokat 
tehetnek a gyermekek olvasó nevelésében az olvasás vonzerejének a 
megtartásáért. 
Továbbképzésünk elıadóitól az anyanyelvi nevelés, az olvasóvá  
nevelés módszereihez vártunk ötleteket. 
Elıadók voltak: Bocsák Veronika, a Magyar Olvasástársaság 
alelnöke, Bartos Éva, a Magyar Olvasástársaság elnöke, Sáráné dr. 
Lukátsy Sarolta iskolai könyvtári szakértı, Rózsa Vinczéné, a 
Csongrád Megyei Pedagógiai Központ munkatársa, Felföldiné 
Bárány Zsuzsa, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 
pedagógus-könyvtárosa. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiuma pályázati 
támogatásából valósult meg. 

5. 2003. február 13. A Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei 
döntıje a Kırösy József Szakközépiskolában. 
Témája: Könyv, könyvtár, nemzeti könyvtár. 
Szervezık: Dr. Nagy Lászlóné, Sáráné dr. Lukátsy Sarolta 

6. 2003. márc. 18. Bod Péter országos írásbeli döntı az SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnáziumban. 
Szervezık: Barra Anikó, Sáráné dr. Lukátsy Sarolta voltak. 

7. 2003. március 20. Könyvtári minıségfejlesztés. Megyei 
továbbképzés.  
A szakmai nap a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 2002. 
évi tevékenységének a beszámolójával kezdıdött, melyet Bajusz 
Jánosné, az egyesület elnöke tartott. 
A könyvtári területen az 1997. évi CXL. törvény életbelépésével és 
annak alkalmazásával kezdıdött el a rendszerváltás. A törvényhez 
kapcsolódó fejlesztési stratégia fıbb célkitőzései megvalósultak. Az 
elmúlt évek irányítási, strukturális és finanszírozási változásai, a 
könyvtárügyben végbement technológiai, informatikai fejlesztések 
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következtében a 2003-2007 közötti idıszakra vonatkozóan új 
stratégiai célokat ismertette Skaliczki Judit , a NKÖM könyvtári 
osztályának vezetıje. Zalainé Kovács Évától, a SZIE KÉT Könyvtár 
és Levéltár igazgatójától a szakmai önértékelés céljáról, 
fontosságáról, elkészítésének módjáról hallottunk elıadást. Bartos 
Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetıje a könyvtárosság változó 
értékeit vette számba változó világunkban. A továbbképzés 
befejezéséül Király László  és Simon András, az MTA SZTAKI 
munkatársai bemutatták a kiskönyvtárak számára fejlesztett Kistéka 
számítógépes programot. 

8. 2003. április 28. Szakmai napot szerveztek iskolai könyvtárosok 
számára a Rókusi 1. sz. Általános Iskolában. Meghívottak között volt 
Varga Zsuzsanna, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke. Az 
elıadások és a beszélgetések   Mi a baj az iskolai könyvtárakkal téma 
köré csoportosultak. A nap házigazdája, Marti Gizella , szervezıje 
Sáráné dr. Lukátsy Sarolta volt. 

9. 2003. május 22. A szó elszáll, az írás megmarad − városi könyv- és 
könyvtárhasználati vetélkedı döntıje zajlott 5-6. osztályosok számára 
az SZTE JGYTFK Gyakorló. Általános. és Alapfokú Mővészeti 
Iskolában. Témája Szeged fıutcája, a Tisza volt. A versenyt Cs. 
Bogyó Katalin szervezte. 

10. 2003. május 29. Szakmai nap a Szirén programot használóknak. 
A Szirén könyvtári integrált rendszert használók megismerkedhettek 
a Szirén 21 programmal. A bemutatót Mohai Lajos vezette. 

11. 2003. június 26. Megyei könyvtáros-találkozó. 
A 31. könyvtárosnap megrendezésére Algyın került sor. A 
résztvevıknek a települést Molnárné Vida Zsuzsanna, Algyı 
alpolgármestere mutatta be. Ménesi Lajosné, az Algyıi Könyvtár és 
Tájház igazgatója beszélt az intézmény helyzetérıl, szolgáltatásairól. 
Az összejövetel szakmai részében Bocsor Péter, az SZTE Angol-
Amerikai Intézet Angol Tanszékének oktatója a kortárs angol 
irodalomról tartott elıadást, Bombitz Attila , az SZTE Osztrák 
Irodalom és Kultúra Tanszék oktatója pedig a kortárs német nyelvő 
osztrák irodalomról.  

12. 2003. szept. 5-6-7. İszi tanulmányút 
A három nap alatt a tanulmányút résztvevıi tájékozódtak a veszprémi 
Eötvös Megyei Könyvtár, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár szolgáltatásairól, megtekintették Graz nevezetességeit és az 
İrség kulturális emlékhelyeit. A tanulmányút vezetıje Ménesi 
Lajosné, az Algyıi Könyvtár és Tájház igazgatója volt. 

13. 2003. szeptember 11. Minıségmenedzsment tanfolyam 
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A tanfolyamon a városi könyvtárosok részére Skaliczki Judit , a 
NKÖM Könyvtári osztályának vezetıje és Zalainé Kovács Éva, a 
SZIE KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatója tartott elıadást a 
minıségi szemlélet megjelenésérıl a könyvtárakban és a TQM-rıl. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati 
támogatásából valósult meg. 

14. 2003. szeptember 27. Könyvtárlátogatás Kalocsán 
Az egynapos út során ellátogattunk a barokk környezető 140000 
kötetes Fıszékesegyházi Könyvtárba, az Érseki Palotába, az Érseki 
Kincstárba és múzeumokba. 

15. 2003. október 9. Minıségmenedzsment tanfolyam 
A  tanfolyamon a városi könyvtárosoknak  Skaliczki Judit , a NKÖM 
Könyvtári osztályának vezetıje és Zalainé Kovács Éva, a SZIE KÉT 
Könyvtár és Levéltár igazgatója beszélt a stratégiai tervezésrıl és a 
használókkal való törıdés fontosságáról. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati 
támogatásából valósult meg. 

16. 2003. november 6. Minıségmenedzsment tanfolyam 
A tanfolyamon Ramháb Máriától, a Katona József  Megyei 
Könyvtár igazgatójától hallottunk elıadást a szervezetkultúra, 
szervezetfejlesztés és a humán erıforrás elemeirıl. 
 A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati 
támogatásából valósult meg. 

17. 2003. november 13.  Minıségmenedzsment tanfolyam 
A tanfolyamon a városi könyvtárosoknak Skaliczki Judit , a NKÖM 
Könyvtári osztályának vezetıje és Zalainé Kovács Éva, a SZIE KÉT 
Könyvtár és Levéltár igazgatója tartott elıadást a teljes körő 
minıségirányítási rendszer bevezetésének lépéseirıl és a 
teljesítménymutatók gyakorlati alkalmazásáról. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati 
támogatásából valósult meg. 

18. 2003. november 20. Könyvtári programbemutató 
Az iskolai és községi könyvtárosoknak Mohai Lajos 
programfejlesztı bemutatta a Szirén 9. könyvtári integrált programot. 
A délutáni rendezvény a Tisza Lajos Könnyőipari 
Szakközépiskolában folytatódott, ahol a tartós tankönyv, ingyen 
tankönyv kérdésével foglalkoztak a résztvevık. A délután 
házigazdája Ácsné Fekete Ilona volt. 

19. 2003. december 11. Minıségmenedzsment tanfolyam 
Az év utolsó továbbképzésén Skaliczki Judit , a NKÖM Könyvtári 
osztályának vezetıje a szakmai etika, erkölcs fontosságáról, 
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összetettségérıl beszélt, Zalainé Kovács Éva, a SZIE KÉT Könyvtár 
és Levéltár igazgatója a humán erıforrást befolyásoló tényezıkrıl. 
A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati 
támogatásából valósult meg. 

 
Ebben az évben 48 elıadó tartott a fent említett szakmai 

témakörökben elıadást. A szakmai elıadások látogatottak voltak, a megye 
városi és községi könyvtárosai mellett a felsıoktatási és iskolai 
könyvtárosok is jelen voltak a továbbképzéseken. A könyvtáros szakma 
egészét érintı továbbképzési napokon a létszám elérte a 120 fıt, a 
speciális területek kérdéseivel foglalkozó összejöveteleken (pl. Szirén 
bemutató) voltak 50-60-an. A kalocsai könyvtárlátogatás a nyugdíjasok 
körében volt igen népszerő.  
A továbbképzések, tanfolyamok megvalósításához szükséges szervezési, 
másolási és postaköltséget a Somogyi-könyvtár biztosította. A szakmai 
programok megbízási díjainak kifizetésére az NKA Könyvtári Kollégium 
2002. évi pályázatából 137000,- Ft állt a rendelkezésünkre /ez Somogyi-
könyvtári pályázat volt/, és az egyesület által pályázott NKA Könyvtári 
Kollégium 370000,- Ft-ja. A könyvtárosnap költségeit az egyesület saját 
forrásból finanszírozta. 
 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Nyugdíjas 
Csoport tagjai 2003. szeptemberéig a hónap második szerdáján az Elsı 
Magyar Kenderfonó Rt. Könyvtárában, a hónap utolsó szerdáján a 
Somogyi-könyvtárban tartották meg programjaikat, majd szeptembertıl az 
összes összejövetelt a Somogyi-könyvtárban. 
Megvalósult rendezvényeik: 
 
1. Január 8. Varga Ferenc klubtag elıadásában Puccini mőveibıl láttak 

részleteket videó-vetítés keretében. 
2. Január 29. Frank Béláné egyesületi vezetıségi tag gazdasági 

beszámolója hangzott el. 
3. Február 12. Sípos Sándorné tartott videó-vetítéses beszámolót izraeli 

útjáról. 
4. Február 26. Zenei vetélkedıt tartottak a Somogyi-könyvtárban Varga 

Ferenc vezetésével. 
5. Február 20. A klubtagok jó hangulatú farsangi összejövetelt 

rendeztek. 
6. Február 26. Gondon Mária természetgyógyász elıadása hangzott el. 
7. Március 12. Kukli György videó operatır saját filmjeit mutatta be 

nagy sikerrel. 
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8. Március 20. A klubtagok a Somogyi-könyvtárban meghallgatták az 
egyesület 2002. évi munkájáról szóló beszámolót. 

9. Március 26. Természetgyógyász tartott tájékoztatót a Somogyi-
könyvtárban. 

10. Április 9. A közelgı költészet napja alkalmából Kovács Miklós tanár 
tartott elıadást Babits Mihály munkásságáról. Utána Babits 
játékfilmet néztek meg.  

11. Május 7. 35 fıvel vettek részt a kiszombori könyvtárlátogatáson. 
12. Május 14. Pávó Ferenc klubvezetı videófilm vetítéses elıadást tartott 

párizsi útjáról. 
13. Május 28. A klubtagok megtekintették a Szalámigyár múzeumát. 
14. Június 18. Ellátogattak a békéscsabai megyei könyvtárba. 
15. Június 25. A Somogyi-könyvtárban az ókori nıi ruhaviseletrıl 

hallgattak elıadást. 
16. Június 26. Részt vettek az algyıi könyvtárostalálkozón. 
17. Július 9. Egynapos mórahalmi kirándulást szerveztek. 
18. Július 30. A Somogyi-könyvtárban természetgyógyász elıadását 

hallgatták meg. 
19. Augusztus 13. Az újszegedi Füvészkertben egy jól sikerült 

kiránduláson vettek részt. 
20. Augusztus 27. A klubtagok a Somogyi-könyvtárban társasjátékoztak. 
21. Szeptember 10. Sajnálattal kellett búcsút venniük a Kenderfonó Rt. 

Könyvtárától, mivel a közelgı hidegre való tekintettel azt a szomorú 
hírt kapták, hogy a könyvtárban nem tudnak főtést biztosítani. A 
továbbiakban az összejövetelek helyszínéül a Somogyi-könyvtár 
klubhelyisége szolgál, melyért köszönetet mondanak a könyvtár 
vezetésének. 

22. Szeptember 27. A kalocsai kiránduláson megtekintették a 
Fıszékesegyházi Könyvtárat, az Érseki Palotát, az Érseki Kincstárat 
és több múzeumot. 

23. Október 8. Kovács Miklós tanár tartott irodalmi elıadást Móricz 
Zsigmondról. 

24. Október 29. Vendégük volt Kozma László, Szeged város 
alpolgármestere, aki a nyugdíjasok pillanatnyi helyzetérıl, valamint 
az önkormányzat további támogató készségérıl adott tájékoztatást.  

25. November 12. A klubtagok egészségügyi elıadást hallgattak. 
26. November 26. Megbeszélést tartottak a karácsonyi ünnepség 

lebonyolítását illetıen. 
27. December 10. Nagy sikerrel rendezték meg a zenés mősorral 

összekötött karácsonyi összejövetelüket, ahol a könyvtár vezetése is 
részt vett.  
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Az egyesület nyugdíjas könyvtáros csoportja Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2003. évi 
programjaira 40 000,- Ft, 2004. évi rendezvényeire  
30 000,- Ft támogatást kapott. 

 

 

Löw Immánuel Csók címő tanulmányának német nyelvő kiadása  

a Somogyi-könyvtár győjteményébıl 

(Lásd a cikket az 51-56. oldalon)  
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K Ö N Y V J E L Z İ 

Goldman György 

Három kötet az emlékezetnek 
AA  NNéémmeetthh  LLáásszzllóó  VVáárroossii   KKöönnyyvvttáárr  22000033..  éévvii   kkiiaaddvváánnyyaaii   

 
A kultúra munkásai ínséges, takarékos, megszorításokkal teli 

évekrıl beszélnek, ilyen éveket éreznek bırükön már régóta. Ennek 
ellenére a hódmezıvásárhelyi Németh László Városi Könyvtár 
helytörténeti mőhelye az elmúlt évben három új kiadvánnyal jelentkezett, 
két új könyvvel és egy CD-ROM-mal gazdagította városunk történeti 
irodalmát. 

Talán kezdjük a végén.. A digitális világ új kihívásainak felel meg 
a merıben új technikával készült Vásárhelyi képeslapok  a 19-20. 
századból címő CD-ROM. Talán idıszerő lenne azon is eltőnıdnünk, 
hogy jó név-e ez az angol betőszó a könyv egyik jövıbeli pótszerének 
megjelölésére, egyáltalán pótszer-e ez az önmagában láthatatlan, csak 
monitoron elénk táruló írott és festett világ? Ám erre rövid egy recenzió 
terjedelme. Mindenesetre jó és szép, hogy van. Különösen jó és szép, 
ahogyan az egér kattintgatásai közben feltárul elıttünk a közeli múlt sok 
apró részlete, nagyapáink, dédapáink Vásárhelye. Képeslapok vezetnek 
bennünket végig a száz évvel ezelıtti Nagy utcán, képzeletben ismét 
(egyre többen közülünk most elıször) végigmehetünk a Kossuth tértıl a 
Nagyállomásig húzódó sárga keramitköves úton, betekinthetünk a régi 
piac életébe, s néhány pillantást vethetünk a körtöltésen kívüli világ régen 
kiszáradt fái, régen elhervadt virágai közé. 

Az elıszóban Kıszegfalvi Ferenc alig húsz sorban eseményeket, 
képeket, tudatunkba rég beízesült szókapcsolatokat villant fel, kedvet 
csinálva a barangoláshoz azoknak, akik már ismerik a várost, és 
kíváncsiságot gerjesztve azokban, akik majd innen szerzik elsı történelmi 
ismereteiket Hódmezıvásárhelyrıl. A város történetét röviden 
összefoglaló fejezet is Kıszegfalvi Ferenc munkája, legjobb tudomásom 
szerint ez a szöveg itt jelenik meg elıször. Alig 370 sorban természetesen 
nem lehet merıben új várostörténeti kutatásokat közzé tenni, nem is ez a 
feladata. Ha az olvasó (nézı? Ezt nem tudom eldönteni) a bevezetıben 
rákapott Vásárhely ízeire, hát itt kiszélesítheti tudását, éppen eleget talál 
ahhoz, hogy a végén elmondhassa: nagy vonalakban ismerem a város 
történetét. Élvezetes fogalmazásban, a lényeges események jó 
kiemelésével, logikus felépítésben követheti Vásárhely földjének és 
népének hosszú történetét, azt a nagy utat, amit az itt élı ember az elmúlt 
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évezredekben megtett. Szerencsés lenne módot találni arra, hogy ez a 
remek összefoglalás nyomtatásban is megjelenjen. 

A tájékoztatást jól segíti a történeti fejezetet követı térkép. A kissé 
általánosító megfogalmazással szemben (Hódmezıvásárhely korabeli 
térképe) talán szerencsésebb lett volna évszámmal meghatározni azt a 
kort, amelybıl származik. Természetesen elég lett volna, ha egy-két 
évtizedes pontossággal kapja meg ezt az olvasó. 

Nagyon jó ötlet volt Rácz Lajos cikkrészletének beemelése a 
kiadványba, a Séta a fıutcán igen eleven képet rajzol az Andrássy utca 
életérıl, bemutatja a múlt század negyvenes éveinek elején élt várost, 
boltjait, embereit. Szociológiai szempontból is érdekes gondolatban 
összevetnünk a hatvan-hetven évvel ezelıtti utcát annak mai felépítésével. 
Bizony, a bolthálózat struktúrájában is nagyot fordult azóta a világ. A 
számítógépre készült kiadványok nagy elınyét, a kereszthivatkozást jól 
alkalmazzák szerzık ebben a fejezetben, egyes kékkel szedett szavakra 
kattintva a szöveghez illı kép jelenik meg elıttünk, azaz lapozgatás nélkül 
navigálhatunk a képek és a szöveg között. 

A képeslapokat a városban szokásos útvonalon megtett séta mentén 
találjuk, a Kossuth tértıl a Kálvin téren át a Szabadság térig, illetve a 
Kállay utcán a Nagyállomásig. Tarján, Tabán, Csúcs, Susán és Újváros 
képeit jóformán csak a templomok adják, a külvárosok egyhangúságában 
is változatos házairól alig néhány kép maradt. Egy-egy hentesüzlet a boltja 
elıtt elégedetten álló gazdával, szinte falusias életképek a külvárosokból. 

Szépen sikerült a legmodernebb technikával szolgálatba állítani a 
lap tetején a vedutát, a kétszáz évvel ezelıtti mesterlevelekre emlékeztetı 
városképet, ami körül logikai sorban helyezkednek el a kattintással 
elérhetı fejezetek. A látvány, a számítógépes szerkesztés Szepesi Judit 
gondos munkája.  

A kiadvánnyal történt ismerkedésem elején sokat bosszankodtam a 
képméret hibái miatt, és jó számítógépes szokás szerint csak akkor 
pillantottam a CD-ROM kezelését leíró lapra, amikor végképp 
megrekedtem. Itt pedig pontosan az áll, hogy gépünket 1024x768-as 
felbontásra kell állítanunk. Így azután a “hibák” azonnal eltőnnek, a 
kiadvány jól kezelhetıvé válik. 

Meg kell említenünk, hogy a könyvtárral csaknem egy idıben a 
városi levéltár szép albumot jelentetett meg, csaknem azonos tartalommal, 
természetesen sok részletében egészen más képeket felhasználva. A két 
kiadvány között párhuzamot vonni nem vezetne sokra. Az szép, hiszen 
egy albumnál semmi sem lehet szebb, ez meg hasznos. Diákok, kutatók, 
érdeklıdık, mindenki, aki valamilyen munkájához régi vásárhelyi képet 
akar felhasználni, készen kapja azt. A könyvtár a 21. század technikáját 
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állította történelmünk megismerésének szolgálatába, a 19. és 20. század 
városképét tette jövınk részévé. 

Merıben más jellegő kiadvány a Hódmezıvásárhely történeti 
kronológiája (Bába Kiadó, Szeged, 2003, ISBN 964 9511 29 3) A kötetet 
dr. Szabó Gábor, Borus Gábor és Kıszegfalvi Ferenc állították össze. 

Mint minden kronológia elıképeként, jelen esetben is a középkori 
történetírás nagy hagyományú annalesei szolgáltak szilárd alapul. Az 
évkönyv-rendszerő történetírás nagy fegyelmezettséget, szigorú, szabatos 
mondatfőzést, a leglényegesebb történések, legfontosabb események jó 
kiválasztásának képességét követeli meg a szerzıktıl. Általános, 
mőfajelméleti igazság, hogy ez a fajta munka sokkal nagyobb 
felkészültséget, sokkal szélesebb ismereteket igényel, mint például az 
esszéisztikus, a szubjektívebb megközelítéső mőfajok. A látszat, a rövid, a 
tımondatszerő összefoglalások egyszerősége tehát csalóka, ez a 
megközelítés igen nagy önfegyelmet, lényeglátást takar, legalábbis akkor, 
ha a szerzık a maguk elé kitőzött feladatot sikerrel kívánják megoldani. 

Esetünkben bízvást kijelenthetjük, a kronológiai kötetben a város 
történetének legfontosabb adatai megtalálhatók. Nem könnyő 
olvasmányként végigolvasva a mővet nem marad bennünk hiányérzet, 
alighanem minden lényeges dolgot megtudtunk. A kötet természetesen 
nem folyamatos végigolvasásra készült. Segédkönyv, a szó legnemesebb 
értelmében, olyan mankó, amelyhez bízvást fordulhatunk, ha egy-egy 
esemény, egy-egy korszak vázlatát kívánjuk megismerni. A szerzık 
szerint a készülı monográfia indokolta a kronológiai kötet létrehozását. 
Elsısorban a már elkészült kötetek kiegészítéseként, másrészt viszont az 
ezután elkészülık alapvetı segédkönyveként volt fontos kidolgozni.  

A kronológiai mővek sorában újszerő, bár mindenképpen indokolt 
volt a régészeti korszakok bemutatása. Itt az éves beosztás természetesen 
évszázados, a különösen régi idıszakokat tekintve akár évezredes 
tagolássá bıvült, ami azonban nem okoz törést a kötet felépítésében. A 
honfoglalással záruló, a korábbi nagyobb idıszakokat átfogó fejezetek 
történeti ismereteink bıvülésével arányosan és fokozatosan szőkülnek, 
szinte észrevétlenül adják át a helyet az évre, majd egyre inkább hónapra, 
napra pontosítható bekezdéseknek. 

Egy szükségképpen vázlatos, csupán a fontos eseményeket felölelı 
kötet esetében csak azt vizsgálhatjuk, mit tart fontosnak, milyen 
szempontok szerint válogat a történelemben, azt semmiképpen sem, hogy 
miért nem elemez, miért nem magyaráz. Ez utóbbi ugyanis semmiképpen 
sem feladata. Az analízis, az értékelés, az egyes események összevetése, 
oksági kapcsolataik feltárása más mőfaj. Ennek ellenére a kötet 
szerkesztıi sokszor és jól élnek szőkös lehetıségeikkel az idırendi adatok 
közötti eligazítás érdekében. Sokszor alkalmaznak kereszthivatkozásokat, 
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utalásokat más idıpontokra, más eseményekre, hogy megvilágítsák azok 
összefüggéseit, kapcsolatait. A szerkesztési elvek pedig világosan 
kitőnnek, már az elsı, felületes tanulmányozás során is: jelentıs hangsúlyt 
kap a kultúra, és ez Hódmezıvásárhelyen, a “paraszt-Párizsban” egészen 
természetes is. Nyilvánvaló, hogy minden fontos adatot megtalálunk a 
politikai történet, a gazdasági élet alakulása és más társadalmi események 
taglalása során is, ám kiemelendınek mégis a magyar néprajz és magyar 
kultúrtörténet igazán jelentıs helyi vetületeit tartjuk. Az ország 
kultúrájában sokszor meghatározó részt vállaló vásárhelyi emberek, illetve 
itt alkotó, itteni szereplésükkel városunk kulturális elhivatottságát kiemelı 
országos jelentıségő személyiségek meghatározó szerepet játszanak a 
várostörténet kronológiai vázának oldalain is. Az általános 
megjegyzéseken túl itt természetesen Németh László, Móricz Zsigmond, 
József Attila és mások vásárhelyi vonatkozásainak részletes 
feldolgozására utalunk. 

A Németh László Városi Könyvtár önmaga történetét tisztelte meg 
a 2003. évben megjelent harmadik kötet, a Kıszegfalvi Ferenc: Könyvtári 
évszázad Hódmezıvásárhely 1880-1972 (Hódmezıvásárhely, 2003, kiadja 
a Németh László Városi Könyvtár, ISBN 963 214 051 6) közreadásával.  

Engedtessék meg egy szubjektív megjegyzés: általában 
tartózkodom a közhelyes kifejezésektıl, ezúttal azonban minden 
szándékom ellenére élnem kell eggyel: a kötet hézagpótló munka, mert 
valóban az, mert még csak hasonló összefoglalás sem jelent meg a városi 
könyvtár elsı évszázada folyamán. Úttörı tehát, ám a járatlan út sem 
okozott a szerzınek nehézségeket. Élvezetes, olvasmányos stílusban 
kalauzolja végig az érdeklıdıt a könyvtár történetének gyakran 
tévutakkal, zsákutcákkal szegélyezett történetén. 

Újszerő, hogy bevezetésképp a szerzı alig egy oldalon 
összefoglalja a város fejlıdésének utolsó 300 évét, így szinte észrevétlenül 
teszi otthonossá az olvasó számára a környezetet, azt a miliıt, amelyben 
története játszódik. 

Alig hihetı, hogy a városi rendelettel létrehozott könyvtár elsı 
huszonhat éve során maga a könyvtár nem is létezett, és késıbb is sokszor 
kérdıjelezték meg fontosságát, néha még létezésének szükségszerőségét 
is. A különleges helyzetek sokaságából is adódott, hogy eddigi története 
során a könyvtár hét helyszínt látogatott végig, ma nyolcadik helyén 
mőködik már, hiszen 1955 óta nem költözködött, tartósan, és a sok 
átalakításnak köszönhetıen, megfelelı helyen. 

A fejezetcímek megkapó érzékletességgel utalnak az egyes 
korszakok leglényegesebb mutatóira: 

- Olvasóközönség és könyv a század utolsó harmadában, a 
könyvtár megalapítása 
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- Könyv és közönsége a városi könyvtár elsı évtizedeiben 
- Kultúra takaréklángon, kísérletek a könyvtár fejlesztésére 
- Újrakezdés a háború után 
- Tanulóévek 
- A mennyiségi fejlıdés bővöletében 
- Parkoló-pályán 
Az adataiban rendkívül gazdag kötet részletesen elemzi a könyvtár 

történetét, felsorolja mindazok munkásságát, akik az olvasásért dolgoztak 
és éltek ebben a városban. Mindössze két nevet szeretnék kiemelni: 
Bodrogi Jánosét, aki évtizedeken keresztül az olvasószolgálat lelke, a 
városban a Könyvtáros inkarnációja volt, és Kárász Józsefét, aki amellett, 
hogy jelentıs író volt, a könyvtári helytörténeti munka elsı jelentıs 
rendszerezıjeként is beírta nevét Hódmezıvásárhely kultúrtörténetébe. 

A kötetet gazdag adattári és kronológiai rész egészíti ki. 
 

Gyuris György 

Félszázados köszöntı 
Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái 

 
Igazán nem megszokott dolog tudósok születésének félévszázados 

évfordulójára emlékkötetet megjelentetni. Bodrits István most mégis ezt 
tette Labádi Lajos szentesi levéltár-igazgató tiszteletére. Bár az is igaz, 
hogy az emlékkönyv sem szokványos, hiszen az ünnepelt személyi 
bibliográfiáját tartalmazza és a Szentesi Életben megjelent közleményeit: 
Választások a múltban c. 20 részes cikksorozatát, a szentesi sajtó 
történetével kapcsolatos 9 írását, valamint a Szentesi egyesületek a 
múltban c. kétrészes dolgozatát. Úgy gondolom, hogy szerencsésebb lett 
volna e két külön mőfajt külön kiadványban megjelentetni. Ezzel a 
tartalomjegyzékben is jobban lehetett volna tükrözni a Labádi-írásokat: 
most ez a 31 közlemény mindössze három összefoglaló cím alatt szerepel, 
s emiatt pl. a Cherrier János lapszerkesztırıl szóló írásra csak akkor lehet 
rátalálni, ha az olvasó végiglapozza a “Sajtótörténeti írások” fejezetét. 
Másfelıl talán az értékes bibliográfiának is jobban meg lehetett volna adni 
a rangját az önálló megjelentetéssel. 

Tekintettel arra, hogy Labádi Lajos munkássága igencsak 
szerteágazó, így az ezt tükrözı bibliográfiát is hat fejezetbe osztotta 
Bodrits István: Nyomtatásban megjelent mővek, tanulmányok, cikkek; 
Kiállítások; Elıadások; Lektorálások; Címertervek; Róla – ugyanakkor 
minden fejezet kronologikus fölépítéső. A bibliográfia szerkesztıje avatott 
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kézzel választotta szét az ünnepelt sokrétő tevékenységének különbözı 
típusait, az eltérı formák miatt indokolt a különbözı fejezetekbe osztás, 
más leírási formát is kívánnak. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy a cikkek, 
tanulmányok és az önállóan megjelent mővek egy fejezetbe sorolódtak 
(ide került egy diasorozat leírása is), hiszen ebben az összeállításban és 
ebben az idırendi szerkezetben jól mutatja a kutatói érdeklıdés fejlıdését. 
Labádi Lajos elsı dolgozata a tanárképzı fıiskolák történelem szakos 
hallgatóinak lapjában, a Krónikában jelent meg 1974-ben, majd ezt 
követıen még 323 írást rögzített Bodrits István. Külön értéke még ennek a 
fejezetnek, hogy minden érintett tételnél közli az adott kötetrıl, 
közleményrıl megjelent ismertetéseket, említéseket. Ez aztán persze 
gondot is okozott az összeállítónak. 

Labádi Lajos ugyanis több győjteményes könyvnek is 
közremőködıje volt. Abban az esetben, ha csak egy írása jelent meg a 
kötetben, mint pl. a Tanulmányok Csongrád megye történetébıl 10. 
kötetében (36. tétel), akkor ez egyetlen analitikus tételként jelent meg, 
hozzácsatolva az ismertetéseket. Ugyancsak problémamentes volt, ha az 
ünnepelt munkája nem volt egyszerően elkülöníthetı a többi szerzıétıl, 
mint az 1988-as Szentesi ki kicsoda? (64. tétel) esetében. Ekkor a 
dokumentum önálló, többszerzıs kiadványként került leírásra, 
hozzákapcsolva a könyv elızetesét és a recenziókat. Ám ahol nagyobb 
lélegzető és jól elkülöníthetı írások láttak napvilágot, azokat különálló 
tételekben (Csongrád megye munkásmozgalmi harcosainak életrajzi 
lexikona – 43-58. tétel); Szentesi ki kicsoda és városismertetı – 118-125. 
tétel; Csongrád megye községeinek iratai – 179-191. tétel, Csongrád 
megye építészeti emlékei – 192-200. tétel; Három folyó mentén – 221-
231. tétel) rögzítette és – egy kivétellel – az elsıhöz kapcsolta az adott 
kötet ismertetéseit. 

A bibliográfia leírásai bár nem mindenben szabványosak, de 
közérthetıek és nagyon informatívak. Külön figyelmet szentel a cikk 
mellett megjelent ábrák pontos föltüntetésének. A leírások jó áttekintését 
szolgálja az önálló kötetek címének félkövér szedése. Zavar azonban a 
210. és 212. tételben a cím helyén álló “Cím nélkül” kifejezés, s 
közvetlenül mögötte [ ]-ben a cikk tárgya. Ez utóbbit kellett volna csak a 
cím helyén szerepeltetni, s azt, hogy az írás cím nélkül jelent meg, a 
megjegyzésben közölni. A szerzıséget jelzı dılt vonal utáni “sz. n.” 
rövidítést valósnak véltem. Kutattam az emlékezetemben, hogy ki lehetett 
az a hírlapíró, akinek ilyen monogramja volt, de Szabó Róbert ennek nem 
felelt meg, más meg nem jutott eszembe. Aztán amikor sőrősödtek ezek a 
rövidítések, megnéztem a jegyzékben, s kiderült, hogy a “szerzı nélkül” 
rövidítése. Ez is inkább a megjegyzésbe kínálkozik, mint az “L. L. 
aláírással” és a “(labádi) írói néven” is. 
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Sajnálom, hogy a Révai új lexikonban megjelent településtörténeti 
szócikkek egy kivételével (126. tétel: Árpádhalom) elrejtıztek más 
tételekben (180. tétel: Cserebökény; 193. tétel: Derekegyház; 194. tétel: 
Eperjes), mintha ezek másodrangú közlések lennének. Megérdemeltek 
volna egy önálló tételt! Ami a legsajnálatosabb, hogy meggyızıdésem 
szerint nem is azonos a helyi kiadványban és a lexikonban levı közlés! 

Az írott források után teljes információt kapunk Labádi Lajos 31 
kiállításáról, 13 elıadásáról, 16 lektori munkájáról és 6 címertervérıl. A 
“Róla” címő fejezet 10 újabb tételével összesen 400 számozott tételt 
regisztrál az igazán tartalmas mőjegyzék. 

Mindennek föltárását tartalmazza a szép és jól informáló egységes 
betőrendes mutató. Nemcsak a tartalmi kérdésekre koncentrál, hanem 
fontos a megjelenés helye, pl. idıszaki kiadványok címe is. Bodrits István 
jól kihasználja a betőtípusok különbözıségének információs erejét: a 
könyvcímek félkövér, az egyéb Labádi-írások címei dılt betőtípussal 
szedettek, míg az egyebek (személy- és földrajzi nevek, tárgyszavak) 
közönséges, álló betőkkel lelhetık föl. (Kár, hogy Szegvár esetében nem 
ezt tapasztaltam.) 

A mutató megformálása azonban nem igazán megfelelı. A hasábok 
képe egybefolyik, nem könnyő a mutatótételeket elkülöníteni. A mőszaki 
szerkesztı sokat tehetett volna ez ellen, a második sor behúzásával. 
Jobban használható lenne az év közlése az élıfejben a tételszámok helyett, 
hisz míg ez utóbbit úgy is látjuk az oldalon, az elıbbiért lapozni kell. A 
sajtóhibák (34. és 77. tétel) kikerülhetetlenek, de a 25 oldalon végigvonuló 
fejezetcím hibája nagyon zavaró. 

Színesíti a bibliográfiát, hogy szerkesztıje gazdagon élt az 
illusztráció lehetıségével. A megfelelı helyen könyvcímlapok, kiállítási 
fotók, egyéb fényképek szerepelnek. Nagyon személyessé teszik az 
egyébként száraz könyvészetet. 

A kötet Labádi Lajos lexikoncikk-biográfiájával és Nagy István 
történész, ny. fıiskolai tanár meleg, személyes köszöntésével egészül ki. 

Gratulálok az összeállítónak: szép munka. Még az irigység szele is 
megcsapott Labádi Lajos munkásságát és Bodrits István munkáját látva. 

(Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái, 1974–2003 : bibliográfia 
és tanulmányok / Bodrits István. – Szentes : Szentes Város 
Önkormányzata, 2003. – 165 p. : ill. ; 22 cm) 
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Fuchszné Benák Katalin 

Mindszent város elsı évtizede 
 

A Keller Lajos Városi Könyvtár 2003 októberében adta ki a 
“Mindszent város elsı évtizede” c. könyvet Fuchszné Benák Katalin 
szerkesztésében, dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora lektorálásával. 

 Bevezetıként dr. Lázár János országgyőlési képviselı “Város a 
kistérségben” címmel értékes összefoglalót ad át az olvasónak. Ezt 
követıen a kötet a város elsı évtizedét mutatja be az önkormányzati 
ciklusok polgármestereinek összegzése alapján. Jelentıs információt rejt 
az “Erıforrások a városban” fejezet, mely a Mindszenten mőködı civil 
szervezetekrıl, alapítványokról ad sok hasznos információt.  

Az “Alkotások tükrében” rész a helyi alkotókat mutatja be, akik 
városi szinten, vagy határainkon túl is ismertté váltak munkásságuk során. 
A “Mindszent város kitüntetettjei” fejezetben a Mindszent városért és az 
Ifjúsági díjasokat ismerhetjük meg. A könyv értékes része még az igen 
részletes Kronológia, mely az utóbbi tíz év történéseit rögzíti. 

Az olvasót számos színes, és fekete-fehér kép örvendezteti meg. 
A tájékozódást a személynevek mutatója segíti. A könyv elkészítésével az 
volt a célunk, hogy egy olyan emlékkönyvet adjunk az érdeklıdı kezébe, 
mely a sok nehéz pillanat ellenére az eredményeket fölmutatva igyekszik 
megörökíteni a kisváros elsı évtizedét. 

Egy közmővelıdési könyvtár megújulása  
a rendszerváltozás idején 

A Mindszenti füzetek 5. köteteként jelent meg a könyvtár 
megújulását bemutató tanulmány. Azért tartottuk fontosnak, hogy az 
Összefogás a könyvtárakért országos felhíváshoz kapcsolódva 
megörökítsük a könyvtár átalakulását, mert úgy éreztük, sikerült 
megvalósítani egy kistelepülésen egy olyan intézmény mőködését, melyet 
örömmel és haszonnal vesz igénybe a lakosság. Tevékenységi körünk 
széles körő, hisz könyvtári, múzeumi, közmővelıdési és informatikai 
szerepkört is betöltünk.  

Intézményünk mőködését elısegíti a civil szféra bevonása, a 
különféle pályázati lehetıségek kiaknázása.  
Úgy véltük, hogy az elırejelzések, az újabb átalakítási hullám elıtt le 
kellett jegyezni, meg kellett “örökíteni” egy kisváros jól mőködı, szép, s 
lakossági igényeket szolgáló könyvtára életét. 
A kötet szerzıje: Fuchszné Benák Katalin. 
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K R Ó N I K A 
2003. január 1-jétıl 2003. december 31-ig 

Ásotthalom 

Január 13: Kazinczy-verseny 4-8. 
osztályosoknak. 

Január  20.: Vetélkedı a helyi 
Borostyán Nyugdíjas Klub tagjainak 
részvételével. 

Március 24.: Elolvasta-Lak verseny 
díjátadója /2-6. osztály/ 

Május 10.: Játszóház. 
Június 25.: Játszóház. 
Július 2.: Játszóház. 
Július 9.: Játszóház. 
Július 16.: Játszóház. 
Július 23.: Játszóház. 
Október 1-jétıl rajzpályázat 2-4. 

osztályosoknak a helyi nevezetességekrıl.   
Október 4-tıl minden második hét 

szombatján Könyvmoly Klub. Október 
17.: Helytörténeti vetélkedı felsı 
tagozatosoknak. 

Október 29.: Elmesélem, mit olvastam 
verseny 4-8. osztályosoknak. 

November 1-jétıl  Elolvasta-Lak 
olvasási verseny 2-6. osztályosoknak 

Pályázatok: 

� NKA Könyvtári Kollégiuma  
szakmai eszközfejlesztésre, 
korszerősítésre 295.000,- Ft 
Fénymásológép vásárlása.  

� IHM eMagyarország Program - 2 
db számítógép, chipkártyaolvasó, 
szoftverek, 1 db nyomtató, 1 fı 30 
órás akkreditált tanfolyami képzés, 
Internet támogatás. 

Bordány 

Március 4.: Ismerkedés a könyvtárral – 
foglalkozás ovisok részére. 

Május 15.: Könyvtári foglalkozás 7. 
osztályosoknak. 

Május 16.: Informatika óra a 
könyvtárban. Könyvtári foglalkozás 6. 
osztályosoknak. 
  Október hónapban Korszerő 
információszolgáltatás a könyvtárban  

 
 
 
címmel CD-ROM-ok bemutatására került 
sor. 

Október 9.: CD-ROM-ok bemutatása, 
használata az általános iskola két 
negyedik osztályának. 

Október 10.: Informatika óra 7. 
osztályosok részvételével. 

Október 30.: Könyvtári foglalkozás az 
ıszi népszokásokról, a dráma 
szakkörösök részvételével. 

Csanádpalota 

Január 3., 7., 9.: Internetes tanfolyam 
Január 14. - 16.: Internetes tanfolyam. 

Dráma és kommunikációs óra. 
Január 21., 28., 31.: Internetes 

tanfolyam 
Február 4., 7.: Internetes tanfolyam 
Február 7.: Meseírók, mesegyőjtık – 

könyvtári foglalkozás 2. osztályosoknak. 
Február 11., 14., 18., 21., 25.: 

Internetes tanfolyam 
Március 12.: Népmese, mőmese – 

könyvtári foglalkozás 2. osztályosoknak. 
Március 25.:  Meseírók, mesegyőjtık - 

könyvtári foglalkozás 2. osztályosoknak. 
Április 9.: Népmese, mőmese - 

könyvtári foglalkozás. 
Április 11.: Vers- és prózamondó 

verseny felsı tagozatosoknak. 
Április 24.: Mesemondó verseny alsó 

tagozatosoknak. 
Május 9.: Szépolvasási verseny alsó 

tagozatosoknak. 
Május 22.: Katalógushasználat - - 

könyvtári foglalkozás 5. osztályosoknak 
Május 23.: Katalógushasználat - 

könyvtári foglalkozás 6. osztályosoknak. 
Május 28., 29.: Katalógushasználat - 

könyvtári foglalkozás. 
Június 3.: Katalógushasználat - 

könyvtári foglalkozás. 
Június 18.: Gyöngyfőzés.  
Június 25.: Filmvetítés: Denisz, a 

komisz. 
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Július 2.: Délutáni foglalkozás – 
társasjátékozás 

Július 9., 16.: Számítógépes verseny. 
Július 18.: Filmvetítés: A dzsungel könyve 
Július 23.: Számítógépes verseny. 

Döntı 
Július 25.: Kézmőves foglalkozás. 
Július 30.: Origami. 
Augusztus 1.: Filmvetítés: A kis  
hableány 
Augusztus 6.: Játékos délután: 

társasjáték. 
Augusztus 13.: Film: Oroszlánkirály 
Augusztus 15.: Filmvetítés: 

Honfoglalás. Gyöngyfőzés 
Augusztus 22.: Filmvetítés: Mátyás király meséi. 
Szeptember 10.: Kézmőves foglalkozás 

ıszi termések. 
Szeptember 19.: Filmvetítés: Lúdas Matyi. 
Október 10.: Kommunikációs 

vetélkedı 5-6. osztályosoknak. 
Október 17.: Kiállítás a rajzpályázat 

munkáiból. 
Október 21.: Kommunikációs 

vetélkedı 7-8. osztályosoknak. 
Október 22.: Szavalóverseny alsó 

tagozatosoknak. 
Október 30.: Töklámpa készítés. 
November 6.: Könyvtárhasználati 

vetélkedı felsı tagozatosoknak. 
November 13.: Kézmőves  foglalkozás 

terményekbıl. 
November 19.: Vetélkedı a téli 

ünnepkörbıl. 
December 4.: Télapó vagy Mikulás? 

Foglalkozás alsó tagozatosoknak 
December 18 - 20: Karácsonyi díszek 

készítése. 
December 30.: Gyertyafényes  
felolvasás. 
 

Csongrád 

Január 08.: Hagyományırzı klub: 
agyagozás, figurák formázása. 

Január 15.: Meseklub: A madáretetı 
meséje – képalkotás. 

Január 22.: Hagyományırzı klub: 
gyöngyfőzés, ékszerkészítés. 

Január 29.: Meseklub: Pi, a kispingvin 
– bábkészítés. 

Február 03.: Könyv- és könyvtárhasználat.  

Február 05.: Ügyes kezek délutánja: 
farsangi papírlánc készítése. 

Február 05.: Irodalmi mőhely: Farsangi 
papírlánc készítése. 

Február 12.: Meseklub: Az öreg indián 
pampája – indián fejdísz készítése. 

Február 19.: Hagyományırzı klub. 
Farsangi néphagyományok, álarckészítés. 

Február 25.: Feng Shui. Kenéz Tünde 
tanszékvezetı tanár elıadása. 

Február 26.: Zenés-irodalmi 
beszélgetés Kertész Imre: Sorstalanság 
címő mővérıl. 

Március 06.: Ügyes kezek délutánja. 
Nınapi szegfő hajtogatása.  

Március 11.: Feng Shui. Kenéz Tünde 
elıadása. 

Március 13.: Ügyes kezek délutánja - 
kokárda hajtogatás.  

Március 18.: Kerekasztal-beszélgetés a 
drogról. Dr. Zsolcay István ırnagy 

Március 19.: A kultúra 
finanszírozásának kérdései címmel Dr. 
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram elnöke tartott elıadást. 

Március 20.: Meseklub. A nyúl meg a 
tavaszi hó címő mese alapján mozgatható 
nyúl készítése.  

Március 22.: Könyvtárhasználati 
délelıtt a 7. osztályosoknak. 

Március 25.: Feng Shui. Kenéz Tünde 
tanszékvezetı tanár elıadása. 

Március 26.: Forráskutató rendhagyó 
történelem óra 6. osztályosoknak a 
középkorról. 

Március 26.: Szabó Orsolya festı, 
költı, zongoramővész irodalmi estje és 
kiállítása. 

Március 27.: Hagyományırzı klub: 
csutkababa és bölcsı készítése.  

Április 02.: Vidrás történetek címmel 
Gera Pál diaképes, filmes elıadása. 

Április 03.: Elsı látogatás a 
könyvtárban. Óvódások könyv- és 
könyvtárhasználata. 

Április 08.: Feng Shui. Elıadó: Kenéz 
Tünde 

Április 09.: Költészet-napi rendezvény: 
Petıfi percei címmel Galán Géza  
elıadása 

Április 10.: Meseklub: A fogfájós 
nyuszi címő mese hallgatása, majd 
húsvéti üdvözlılapok készítése. 
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Április 11.: Költészet-napi mősor a 
Buborék Színpad elıadása: Kalandozás 
Lyra tündér birodalmában címmel. 

Április 17.: Hagyományırzı klub: 
tojásfestés, húsvéti néphagyományok.  

Április 22.: Feng Shui elıadás. Kenéz 
Tünde. 

Április 23.: Könyv- és 
könyvtárhasználati történelem óra, 
forráskutatás. 

Április 24.: Meseklub: A rongybaba 
története címő mese alapján fonalbaba 
készítése. 

Április 30.: Anyák napi margaréta készítése. 
Május 6.: Feng Shui – Kenéz Tünde 

elıadása.  
Május 7.: Könyv- és könyvtárhasználat, 

forráskutató történelem óra.  
Május 8.: Meseklub: A katica ruhája – 

levéljáró katica készítése. 
Május 15.: Hagyományırzı klub: 

gyöngyös fa főzése.  
Május 21.: Óvodások hete a szentesi 

gyermekkönyvtárban Puskásné Szőcs 
Ildikó szervezésében. 

Május 21.: A csongrádi 
gyermekkönyvtár honlapját mutatta be 
Gulyásné Forgó Eszter. 

Május 21.: Hiperaktív gyermekek – Dr. 
Juhász Péter elıadása. 

Május 22.: Óvodások könyv- és 
könyvtárhasználati foglalkozása. 

Május 22.: Meseklub: A hat hattyú – 
hattyú figura készítése. 

Május 29.: Meseklub: A csigaház – 
gombos, fonalas kép alkotása. 

Június 05.: Hagyományırzı klub: 
pünkösdi néphagyományok Virágkoszorú 
készítése. 

Június 10.: Ünnepi könyvhét: Író-olvasó 
találkozó Várkonyi Istvánnal. 

Június 12.: Az Ünnepi könyvhét 
megnyitója, szoboravatás, beszélgetés 
Bálint Gyula György Összetört tükör 
címő elsı könyvérıl. 

Június 19.: Hagyományırzı klub: 
bırözés, karkötı készítése bırbıl. 

Június 25.: Bolhapiac. Megunt játékok 
cseréje, árusítása. 

Június 26.: Meseklub: Miért nem lett a 
víziló úszóbajnok? – kulcstartó készítés. 

Július 03.: Meseklub: Az állatok 
nyelvén tudó juhász – aszfaltrajz készítés. 

Július 04.: Kézmőves foglalkozás: 
szélforgók készítése papírból. 

Július 10.: Hagyományırzı klub: labda 
készítése gyapjúból. 

Július 11.: A természet enciklopédiája, 
Betty, Manó élıvilág címő CD-ROM-ok 
bemutatója. 

Július 17.: Meseklub: Az okos lány – 
fakanálbáb készítése.  

Július 18.: Kézmőves klub: üvegfestés. 
Július 24.: Hagyományırzı klub: 

kosárka fonása rafiából. 
Július 25.: A gyermekkönyvtár 

honlapjának bemutatója és A varázslatos 
emberi test, Az állatok birodalma címő 
CD-ROM bemutatója:  

Július 31.: Meseklub: Az öreg halász és 
nagyravágyó felesége – képalkotás. 

Augusztus 1.: Hagyományırzı klub: 
anyagozás, edénykészítés. 

Augusztus 7.: Meseklub: Mese a piros 
kalapos békákról- ujjbábok hajtogatása. 

Augusztus 8.: CD-ROM bemutató: 
Aprófalva, Utazás a Naprendszerben, 
Dinoszaurusz – vadászat. 

Augusztus 14.: Szalmafonás: 
aratódíszek, koronák készítése - Kókainé 
Vincze Éva vezetésével. 

Augusztus 21.: Meseklub: A teknısbéka 
bánata – mesehallgatás.  

Augusztus 22.: CD-ROM bemutató: 
Rayman, Halak, kétéltőek, hüllık, 
Dzsungel könyve 

Augusztus 27.: Nyárbúcsúztató 
gyermek-programok: bolhapiac, 
cserebere. Virágcserép díszítése 
csempemozaikkal. Textilfestés különleges 
technikákkal /puffadós, matrica, stb./. 
Hagyományırzı klub: gyöngyvirág 
főzése. 

Szeptember 04.: Meseklub: Szóló szılı, 
mosolygó alma- só-gyurmázás.  

Szeptember 11.: Hagyományırzı klub: 
könyvjelzı varrása.  

Szeptember 18.: Meseklub: A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja – kakasbáb 
készítése. 

Szeptember 25.  Hagyományırzı klub: 
gyékényfigurák készítése Kókainé 
Vincze Évával. 

Október 02.: Hagyományırzı klub: 
képalkotás szalvétatechnikával. 
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Október 03.: Síppal, dobbal 
Magyarországon - Szőcs Miklós zenés 
hangszerbemutatója. Hagyományırzı 
zenei  
elıadás, hangszerbemutató, Szőcs  
Miklóssal. 

Október 4-15.: Internet-használati tanfolyam. 
Október 05.: Csatlakozás az Összefogás 

a könyvtárakért rendezvénysorozathoz: A 
mi könyvtárunk – óriás poszter készítése. 
Hagyományırzı klub: textilfestés. Az 
óriás poszter alkotóinak jutalmazása. 
Európai Uniós vetélkedı. 

Október 07.: Kerekasztal-beszélgetés a 
drogokról.  

Október 08.: Lyra együttes elıadása 
Ne rejtızz el! címmel. 

Október 09.: Hagyományırzı klub: 
csuhébaba készítés. Vetélkedı a bőn-
megelızésrıl és a drogokról. 

Október 15.: Dr. Katona Imre-
emlékülés, szoboravatás, konferencia. 

Október 16.: Meseklub: A tigris és a 
róka.  

Október 21.: Kóka Rozália 
meseelıadása: Katyika meg Matyika 
címmel. 

Október 30.: Meseklub: A macska meg 
az egér barátsága – bábkészítés. 

November 06.: Hagyományırzı klub: 
gyöngy csillag főzése. 

November 13.: Meseklub: Bori-bárány 
– bárányka méhsejt-papírból. 

November 18.: Délibáb bábegyüttes 
elıadása: Mese Szultán cárról címmel. 

November 19.: Hagyományırzı 
foglalkozás: üvegfestés.  

November 19 – december 2.: Internet-
használati tanfolyam. 

November 20.: Hagyományırzı klub: 
üvegfestés. 

November 26.: Deák Ferenc a politikus 
és az ember. Elıadó: Katona Tamás történész. 

November 26.: Baba – Mama Klub. 
November 27.: Meseklub: Holle anyó – 

mobilkészítés. 
December 04.: Meseklub: Sürgıs levél 

a Télapónak - Télapó dekorgumiból. 
December 10.: Baba – Mama Klub. 
December 11.: Karácsonyi üdvözlılap 

és angyalka készítése.  

December 18.: Karácsonyfadíszek 
készítése matricafestéssel, és 
gyertyasodrás.  

Csemegi Károly Könyvtár és 
Információs Központ bokrosi 
fiókkönyvtára: 

Január 18.: Készülıdés a farsangra, 
álarcok készítése. 

Február 1.: Kézmőves klub. Farsang 
alkalmából arcfestéssel maszkok  
készítése. 

Február 15.: Kézmőves klub. Valentin 
napi ajándékkészítés 

Február 19.: Fızıklub: farsangi fánk 
készítése. 

Február 23.: Részvétel az ovis  
farsangon. 

Március 1.: Kézmőves klub: Nınap 
alkalmából papírvirág készítése. 

Március 8.: A Bokrosért - Jövınkért 
Egyesülettel és a Bokrosi Mővelıdési 
Házzal közösen szervezett Nık napi 
rendezvényre irodalmi mősor 
összeállítása és papírvirágok készítése. 

Március 11.: Fızıklub. 
Március 14.: Kézmőves klub: kokárda 

dísz készítése papírhajtogatással. 
Március 29.: Gyermek klub: Április 

tréfa címmel bohóc maszkok és 
kiegészítık készítése. 

Április 2.: Állatkerti elıadás a vidrákról 
kisiskolásoknak. 

Április 7-8.: Az Egészségügyi Világnap 
alkalmából könyvkiállítás. 

Április 9.: Fızıklub: húsvéti étkek készítése. 
Április 11.: A Buborék Színpad 

költészet napi mősora, Barangolás Líra 
tündér birodalmában címmel. 

Április 12.: Kézmőves klub: készülıdés 
a húsvétra. Tojásfestés. 

Április 22.: A Föld napja alkalmából 
könyvkiállítás. 

Április 26.: Kézmőves klub: 
ajándékkészítés anyák napjára. 

Április 30.: Jókai Mór : Az arany 
ember címő mővének feldolgozása, 
olvasónapló készítése - rendhagyó 
irodalom óra. 

Április 21.: Fızıklub. 
Április 24.: Gyermeknap. Aszfaltrajz 

verseny, sakkverseny, táncverseny, 
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virágos fejdísz és gyöngyfa késztése a 
kézmőves udvarban, a Kossuth Lajos 
Általános Iskola Alapfokú Mővészeti 
Iskola Zsizsik csoportjának elıadása. 

Június 7.: Baleset-megelızési Nap a 
rendırség támogatásával és közös 
szervezésében. Vetélkedık, sorversenyek, 
rajzverseny, tesztlapok kitöltése, kézmőve 
udvar. 
Pünkösdi hangverseny a bokrosi 
templomban. Közremőködött: Krokavecz 
András fuvolamővész és társai. 

Június 17.: Az új helyre költözött 
Bokrosi Könyvtár  átadó ünnepsége. 

Június 28.: Falunapok. Kézmőves 
udvar a gyerekeknek, felvonulás 
hagyományırzı, népi ruhában. 

Július 3.: Nyári gyerek klub: gyurmából 
gyümölcsök készítése. 

Július 5.. Gyerek klub: mesemondó 
CD-ROM bemutatása. 

Július 8.: Az Erıs János címő mese 
feldolgozása, majd erıpróba az udvaron. 

Július 9.: Fızıklub. 
Július 10.: Nyári gyerek klub: 

papírtépés technikával nyári élmény  
megörökítése. 

Július 22.: Mese klub. Nyakigláb, 
Csupaháj, Málészáj címő mese 
meghallgatása, hozzá kapcsolódó rajzok  
készítése. 

Július 24.: Nyári gyerek klub: 
szappanöntés. Kézmőves foglalkozás. 

Július 31.: Nyári gyerek klub: 
száraztésztából figurák készítése, 
ragasztással. 

Augusztus 2.: Gyerek klub: a Manó 
Élıvilág címő CD-ROM bemutatása. 

Augusztus 5.: Mese klub: az Ákom, 
bákom, berkenye címő könyv  
feldolgozása. 

Augusztus 7.: Nyári gyerek klub: 
ismerkedés a paprika eredetével, majd 
rajzok készítése 

Augusztus 14.: Gyermek kézmőves 
foglalkozás: Paprika Jancsi mosogat… 
címmel paprikából figurák készítése  

Augusztus 17.: II. Paprika 
Szépségverseny - egész napos 
rendezvény. Szakmai és egyéb 
szórakoztató elıadások, traktoros 
ügyességi verseny, gyerekeknek 

kézmőves foglakozás, eredményhirdetés, 
díjkiosztás. 

Augusztus 19.: Mese klub: István 
királlyal kapcsolatos történetek 
feldolgozása, korona készítése papírból. 

Augusztus 21.: Nyári gyerek klub: 
Kezdıdik az iskola - ceruzatartó és 
órarend készítése. 

Augusztus 28.: Nyári gyerek klub: 
falikép készítése hullámpapírból. 

Augusztus 30.: Kézmőves klub: 
Szünidızáró buli. Lányoknak főszoknya 
készítés, fiúknak indián fejdísz. 

Szeptember 2.: Az Állatok Világnapja 
alkalmából állattörténet feldolgozása, 
könyvkiállítás szeptember 5-ig. 

Szeptember 10.: Fızıklub. 
Október 11.: Kézmőves klub: 

állatmintás papírból dalmata kutya és 
párduc készítése. 

Október 14.: Meseklub: A kis gyufaárus 
lány címő mese hallgatása, 
gyufaszálakból házikó készítése. 

Október 15.: Fızıklub: 
savanyúmártásban fıtt csirke készítése. 

Október 16.: Csillagászati elıadás 
kisiskolásoknak. 

Október 18.: Kézmőves klub: 
gyertyadíszítés viaszfestékkel. 

Október 25.: Egészségesebb Bokrosért 
Alapítvány Egészségnapja: templomi 
koncert, lovasbemutató. 

Október 28.: Mese klub: a Lúdas Matyi 
címő mese felolvasása és Babzsák Liba 
készítése. 

November 8.: Kézmőves klub: 
szalvétakép készítése gipsz keretben. 

November 11.: Mese klub: Az 
aranyszırő bárány címő Móra  mese 
feldolgozása, rajzok készítése. 

November 18.: A Délibáb bábegyüttes 
elıadása óriásbábokkal Mese Szaltán 
cárról címmel. 

November 19.: Fızıklub. 
November 22.: Kézmőves klub: 

üvegfestés. 
November 25.: A Holle anyó címő 

mese meghallgatása, emlékkönyv 
készítése nagymaminak. 

November 27.: Kézmőves foglakozás: 
csuhé baba készítése. Foglalkozásvezetı: 
Berkes Péterné. 
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December 2.: Kézmőves foglakozás: 
adventi koszorú készítése felnıtteknek és 
gyerekeknek 

December 6.: Kézmőves klub: 
karácsonyfadíszek készítése 
gipszöntéssel. 

December 9.: Kézmőves foglakozás: 
mézeskalács készítése. 
Foglalkozásvezetı: Maszlag Tiborné. 
Mese klub: Mikulás mese, majd közös 
plakát készítése a Télapó házáról. 

December 10.: Peter&Pan duó zenés 
koncertje óvodásoknak és  
kisiskolásoknak. 

December 11.: Kóka Rozália 
népmesemondó, író, énekes elıadása 
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele 
címmel, majd az elıadás után író-olvasó 
találkozó. 

December 13.: Kézmőves klub: 
karácsonyi mécses díszítés apró 
mozaikdarabokkal. 

Pályázatok: 

� Gyermek- Ifjúsági és 
Sportminisztérium Gyermek-
könyvtári rendezvények 200.000,- 
Ft  

� NKA Internet használati 
tanfolyamok 300.000,- Ft  

� NKA  Állománybıvítés 280.000.- Ft 
� NKA Hangoskönyvtár kialakítása 

100.000,- Ft 
� NKA  Eszközvásárlás 137.000,-Ft 
� NKA . Közhasznú adatbázis építése 

200.000,- Ft 
� NKA  Gyermekkönyvtári programok 

150.000,- Ft 
� Külügyminisztérium Európai 

Információs  Pont létrehozása  
200.000,-Ft 

� Képzı- és Iparmővészeti 
Lektorátus  Katona Imre 
dombormő 150.000,- Ft 

� NKA  Kárpát-medencei 
könyvtárosok konferenciája 
400.000,-Ft 

Deszk 

Január 4.: Ez állati! – Hüllık. 
Január 18.: Ez állati! – Vízi teknısök. 
Január 25.: Ez állati! – Emlısök I. 

Február 1 .: Ez állati! – Emlısök II. 
Február 12.: A kézikönyvek használata 

– 6. osztály. 
Február 4.: Reformkor – összefoglaló 

óra, 4. osztály. 
Február 27.: A mese – 2. osztály. 
Április 17.: A kézikönyvek használata 

– 3. osztály 
Április 22.: A Föld napja – rajzverseny 

eredményhirdetése. 
Május 24.: A görög mitológia – 5.  

osztály. 
Május 31.: A 2002/2003-as tanévben 

legtöbbet olvasó gyerekek meglepetés 
kirándulása Budapestre, a 
Természettudományi Múzeumba. 

Október 9.: İszi Megyei Könyvtári 
Hetek. A deszki Dr. Bene Kálmán József 
császár címő könyvének bemutatója. 

Október 13.: İszi Megyei Könyvtári 
Hetek. Huzella Péter verses-zenés 
elıadása Tudod-e hol van Garboncia? 
címmel. 

Október 31.: Könyvtárhasználati óra – 
3. osztály. 

November 7.: Mese és népköltészet – 3. 
osztály. 

November 24.: Rákóczi katonája 
voltam – 3. osztály. 

December 7.: A Könyvtári Mikulás 
látogatása a legkisebb olvasókhoz. 

Decmber 15.: Olvasó család díj 
átadása, köszöntımősor keretében. 

Domaszék 

Február 10.: A kuruc kor - könyvtári 
foglalkozás 4. osztályosoknak. 

Február 20.: Népmesék - könyvtári 
foglalkozás 2. osztályosoknak. 

Szeptember 15., 18.: A könyvtár 
bemutatása - könyvtári foglalkozás 2. 
osztályosoknak. 

Szeptember 29.: A katalógusokról - 
könyvtári foglalkozás 3. osztályosoknak. 

Október 6.: Helyismereti vetélkedı az 
általános iskola felsı tagozatosainak 
részvételével. Író - olvasó találkozó 
Bálint Ibolyá val, a Doma homokján címő 
könyv szerzıjével. 
Az Így tanultak nagyszüleink és a 
Bábaasszonyok Domaszéken címmő 
helytörténeti pályázatok díjkiosztója. 
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Október 8.: Rendhagyó ének- és 
irodalom óra Berecz András 
népmesemondó és népdal énekes 
közremőködésével. 

Fábiánsebestyén 

Április 14.: IV. Költészetnapi 
Versmondó Verseny, általános iskolások 
részvételével. A szavaló tanulók létszáma 
88 fı, mely az iskola 43%-a. 
 

Felgyı 

Február 13.: Itt a farsang - könyvtári 
foglalkozás óvodásoknak. 

Március 7.: Szavalóverseny. 
Március 13.: A lovagkori várak. 

Rajzfoglalkozás 1-2. osztályosoknak. 
Március 20.: Mátyás királyról szóló 

igaz történetek, mondák. Vendég: 
Vukosavljev Nagy Iván, szabadkai 
színmővész. 

Március 21.: Napközis délután. 
Vendég: Szőcs László bővész. 

Május 7.: Dr. Nagyistók Sándor: Az 
élet sodrásában címő  könyvének átadása 
a támogatók részére. Átadó: Maczó 
János. 

Június 10.: 8. osztályosok bolond 
ballagása. 

Június 14.: 8. osztályosok ballagása a 
könyvtárban. 

Június 20.: 9. osztályosok nyári találkozója. 
Október 30.: Dr. Nagyistók Sándor: 

Az élet sodrásában címő könyvének 
bemutatója. Vendégek: Nagyistók 
Katalin, Maczó János, Kópis Eta és 
Kántor Zoltán . 

November 21.: A könyvtár bemutatása. 
2. osztályosok könyvtárlátogatása. 

Gyermekkönyvhét: 

December 1.: Bábmősor óvodásoknak 
és 1-2. osztályosoknak. A Téli örömök 
címő rajzverseny eredményhirdetése. 

December 2.: Rendhagyó biológia óra 
a madarakról 3-6. osztályosoknak. 
Vendég: Barkóczy Csaba ornitológus. 
A Kedvenc állatom címmel kiírt pályázat 
eredményhirdetése. 
Ügyeskedjünk együtt! Üvegfestés 
Maszlagné Csüllög Erzsébet pedagógussal. 

December 3.: Én is voltam egyszer 
kisdiák címő pályázat eredményhirdetése. 
Felgyı jövıje címmel 7-8. osztályosok 
beszélgetése Ábel István 
polgármesterrel. 

December 9.: Robinson Crusoe címmel 
a Szegedi Miniszínház elıadása.  

Pályázatok: 

� IHM - ITP 3. - Esély a 
felzárkózásra - 3 számítógép és 
Internet hozzáférés 

� MOBILITAS - Az információs 
mőveltség térnyeréséért - 2 
számítógép Internet hozzáféréssel. 

� NKA - Szakmai eszközfejlesztésre, 
korszerősítésre fénymásolót 
nyertek, melyhez az Önkormányzat 
50 % önerıt biztosított.  

Földeák 

Február 12.: Kodály Zoltán: Háry 
János címő daljátékának meghallgatása a 
4. osztályosokkal. 

Február 19.: A zenei óra folytatása. 
Február 21.: Beszélgetés a diákokkal a 

továbbtanulási lehetıségekrıl. 
Február 28.: A Cicamica csoport 

látogatása a könyvtárban. Kalandozás a 
mesék birodalmában. 

Március 6.: Esti beszélgetés a faluval 
kapcsolatos problémákról. Vendég: 
Magyar Istvánné. 

Március 9.: Nótaszó Földeákon. Nınapi 
kívánságmősor. (A Mővelıdési Házzal 
közös rendezvény.) 

Március 13.: Rozi-est! A faluval 
kapcsolatos új gondolatok, ötletek, 
észrevételek megbeszélése. 

Március 26.: A Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének Közkönyvtári Egylete és 
a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár által meghirdetett A könyvtár, 
mint a rendezvények második otthona 
címő pályázaton Farkas Sándorné és 
Rakonczai Katalin országos II. helyezést 
ért el. 

Április 10.: Óvodai csoport látogatása a 
könyvtárban. 

Április 24.: Könyvtárhasználati 
szokások ismertetése az 5. 
osztályosokkal. 
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Április 28.: Információk keresése 
segédkönyvekben - könyvtári foglalkozás 
5. osztályosoknak. 

Május 6.: A kézikönyvtár fogalma - 
könyvtári foglalkozás. 

Június 7-9.: Falunapok 
rendezvénysorozat. (A Mővelıdési 
Házzal közös rendezvény.) 

Szeptember 6.: Regionális Népzenei 
találkozó. (A Mővelıdési Házzal közös 
rendezvény.) 

Szeptember 22.: Szótárak, lexikonok, 
enciklopédiák - könyvtári foglalkozás. 

Szeptember 24.: Az információkeresés 
módja lexikonokban, enciklopédiákban - 
könyvtári foglalkozás. 

Október 10.: Közéleti kávéház. Téma: 
Falufejlesztés középiskolás szemmel. 

November 8.: Paprikabál. (A 
Mővelıdési Házzal közös rendezvény.) 

November 28.: Irodalmi kávéház. 
Vendég: A makói Marosvidék címő 
kulturális folyóirat. 

December 14.: Idısek ünnepe. (A 
Mővelıdési Házzal közös rendezvény.) 

Személyi hírek, változások: 

December 1-jén Rakonczai Katalin 
szülési szabadságra ment, munkakörét 
ideiglenesen Horváth Anita  vett át. 

December végén elhunyt Rácz 
Istvánné Kırösi Mária, Manci néni. 
1990-ben ment nyugdíjba, 36 évi földeáki 
könyvtári munka után. Emlékét 
tisztelettel ırzik volt munkatársai: Bugyi 
Pálné, Farkas Sándorné, Rakonczai 
Katalin. 

Hódmezıvásárhely 

Január 14. A 2. magyar hadsereg 
harcai címmel tartott elıadást Pintér 
István tanár a doni áttörés 60. évfordulója 
alkalmából (Történelmi estek  
elıadássorozat). 

Január 22.  A magyar kultúra napján 
Lelkes István festımővész Hagyomány-
teremtés és hagyományápolás Vásárhely 
agrárkultúrájában címmel tartott zenével 
és vetítéssel színesített elıadást. 

Január 27. Nagy Attila 
szobrászmővész grafikai kiállítása. 

Megnyitotta: Almási István 
alpolgármester. 

Február 4. Kovács Ferenc elıadása 
hangzott el hazánk területi változásairól 
1938 és 1941 között (Történelmi estek 
elõadássorozat) 

Február 18. Hegyi Endre fényképész 
I. világháborús fotótörténeti kiállítását 
nyitotta meg Csorba Mihály 
alpolgármester. 

Február 21. Négyszemközt a 
természettel címő könyv bemutatója 
alkalmából a könyvtár vendégei voltak: a 
kötet szerkesztıje, kiadója, Dr. Ignácz 
Magdolna és az albumban szereplı 
vásárhelyi alkotók: Holler László, ifj. 
Holler László, Lelkes István és Dr. Soós 
László. A képekbıl kamarakiállítást 
rendeztek. 

Február 24. Dr. Dömötör János 
mővészettörténész Vásárhely szobrai 
címő könyvének bemutatója. Az estet Dr. 
Tóth Attila  mővészeti író vezette. 

Március 4. Dudás Rudolf nyelvész 
elıadása a magyar ısnyelvrıl a 
Történelmi estek elıadássorozat 
keretében hangzott el. 

Március 6. Farkas Zoltán A csuka és 
a meztelen nı címő könyvének 
bemutatója során a szerzıvel beszélgetett 
Dr. Sipka Rózsa tanár.  

Március 10. Gondos Béla İsi 
templomok a Felvidéken címmel tartott 
diavetítéses elıadást. Bemutatásra került 
a Székelyföldi freskók címő kötete is. 

Március 31. A hódmezıvásárhelyi 
Olimpiai Baráti Kör, a palicsi Olimpiai 
Egyesület és a városi könyvtár közös 
rendezvényén Valihora István A magyar 
olimpiai mozgalom kezdete, Varró 
Oszkár Az olimpiai nevelés szerepe az 
iskolákban és a sportegyesületek életében 
napjainkban címmel tartott elıadást, majd 
Sportdicsıségek Vásárhelyen és Palicson 
címmel olimpiatörténeti kiállítás nyílt a 
könyvtár aulájában. 

Április 2.  Kardos Mihályné Versek, 
novellák, cikkek címő győjteményes 
kötetének bemutatója folyamán Farkas 
Ferenc tanár beszélgetett a szerzıvel. 

Április 8.  Dr. Csámpai Ottó 
etnoszociológus ismertette a második 
világháború társadalmi következményeit 



127 

a felvidéki magyarságra (Történelmi 
estek elıadássorozat). 

Május 6. A Történelmi estek 
elıadássorozatán Nagy Kálmán 
hadtörténész tartott elıadást, melynek 
témája: Magyar huszárok a második 
világháborúban . 

Május 12. Kiállítás nyílt Halasiné 
Duzs Julianna és Kovácsné Horváth 
Katalin  alkotásaiból, melyet Dr. Havasi 
Katalin  települési képviselı nyitott meg. 

Május 30.: Czakó Rita nyitotta meg 
kiállítását Családi archívum címmel. 

Június 2.: Görömbei András Csoóri 
Sándor címő monográfiájának 
bemutatóestjén a könyvtár vendégei 
voltak Görömbei András és Olasz 
Sándor irodalomtörténészek. 

Június 4.: Dani Imre Ti vagytok többen 
címő verseskötetének megjelenése 
alkalmából a szerzıvel beszélgetett Góg 
János költı. 

Június 10.: Az Ünnepi könyvhét 
keretében Álmot, gyönge leánykát címő 
könyvét bemutatta a szerzı, Czigány 
György és a kiadó, Dr. Szirtes Gábor. 

Június 16.: Hódmezıvásárhely történeti 
kronológiájának ismertetése. Vendégek 
voltak az összeállítók, Kıszegfalvi 
Ferenc és Borus Gábor helytörténészek, 
Dr. Szabó Gábor régész, valamint 
beszélgetıtársuk, Farkas Ferenc tanár. 

Június 17.: Dr. István Lajos 
kandidátus elıadását hallgathatták meg az 
érdeklıdık A vérszerzıdés szerepe a 
magyarság nemzetté válásában címmel. 

 Június 20.: Sághy Gyula Kulák 
Golgota címő könyvének bemutatóján 
levetítetésre került a kötet alapjául 
szolgáló azonos címő dokumentumfilm 
is. Vendégek voltak: Sághy Gyula 
filmrendezı, Dr. Zimányi Tibor , a 
Recski Szövetség elnöke, Hunyad Simon 
Péter kiadó és Csorba Mária újságíró. 
Ezzel a rendezvénnyel zárult a könyvtár 
Ünnepi könyvhéti programsorozata. 

Szeptember. 9.: Sancz Klára Lujza ny. 
muzeológus elıadásának témája II. 
Rákóczi Ferenc emlékiratai a 
magyarországi háború történetérıl 
(Történelmi estek elõadássorozata) 

Október 1.: Krúdy Gyula születésének 
125., halálának 70. évfordulója 

alkalmából bemutatkozott a 20 éves 
Krúdy Kör. Meghívott tagjai: Kanizsa 
József, Lajtai Gábor, Tárkányi Imre, 
Zászlós Levente költık voltak. 

Október 7.: Szekeres István 
írástörténet kutató A történeti 
összehasonlító (ideográfikus) jeltörténet 
módszertanáról tartott elıadást 
(Történelmi estek elõadássorozat). 

November 10.: Szabó Ágnes és  Lelkes 
István ismertették Hódolat Vincent Van 
Goghnak címő könyvüket Dr. Tóth 
Attila  mővészeti író közremőködésével. 

November 14.: Fenyvesi Félix Lajos 
Vásárhelyi képírók címő könyvének 
bemutatóján Dr. Lázár István egyetemi 
adjunktus beszélgetett a szerzıvel. 

November 17.: Kovácsné Mónus 
Renáta üvegmőves és Mónus Szilvia 
festı kiállítását megnyitotta Arany Tóth 
Attila  újságíró. 

November 20.: Balázsevity István 
gitárestje, hegedőn közremőködött 
Veress Csaba. 

November 25.: Szirák Péter és Vári 
György irodalomtörténészek Kertész 
Imrérıl írott monográfiáikat ismertették. 

November 26.: Tárkány Szőcs Imre 
Gazdaélet a vásárhelyi határban címő 
albumának bemutatóján a szerzı mellett 
vendégek voltak Dr. Fehér György, a 
Magyar Mezıgazdasági Múzeum 
fıigazgatója, Prof. Dr. Mucsi Imre , a 
SZTE MFK fıigazgatója és Láng István, 
a Gregus Máté Mezıgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója. 

November 27.: Kruzslicz István – 
Máyer Jenı Hódmezıvásárhely régi 
képes levelezılapokon címő kötetének, 
valamint a könyvtár kiadásában 
megjelenı Vásárhelyi veduták címő CD-
ROM ismertetésére került sor. 

November 27.: “Jövıd – Európa” EU-s 
információs nap a Károlyi Házzal közös 
szervezésben. 

December 4.: Szederkényi Tibor 
egyetemi tanár elıadása Szederkényi 
Ferencrıl, az Ázsia-kutatóról. 
(Történelmi estek elõadássorozat) 

December 17.: Kıszegfalvi Ferenc 
helytörténésszel Könyvtári évszázad: 
Hódmezıvásárhely 1880-1972 címő 
könyvének megjelenése alkalmából 
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beszélgetett G. Szabó Lenke, a szentesi 
városi könyvtár igazgatója.  

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

A tanév során a gyermek-könyvtárosok 
foglalkozásokat tartottak a város általános 
iskolásainak. Legnagyobb igény a 
könyvtárbemutatókra van, melyek során a 
gyerekek az iskolai könyvtár mellett 
megismerhetik a városi 
gyermekkönyvtárat is. 

Április 7-16.: A gyermekek húsvéti 
ajándékokat készítettek a 
gyermekkönyvtári foglalkozásokon.  

Április 9.: A költészet napja alkalmából 
délelıtt Szántóné Szilágyi Ágnes 
rendhagyó irodalomórát tartott a 
gyermekeknek Költészet a vásznon 
címmel, délután Kanizsa József  költı 
İszi izzásban (Válogatott versek 
gyermekeknek  és felnıtteknek) címő 
kötetét mutatták be. 

Június 16 - július 25.: A 
gyermekkönyvtár kézmőves foglalkozásai 
nyújtottak szünidei programot a 
gyermekeknek. 

Óvodások hete: 

Foglalkozások gyerekeknek: Lúdanyó 
meséi (Nagy Katalin vezetésével), 
Nyomolvasás erdın, mezın (Vereczkei 
Györgyi vezetésével), A kis indián élete 
(Daru Éva vezetésével). 

Október 8.:  Berecz András ének- és 
mesemondó mősorán vehettek részt a 
kisiskolások. 

Október 15.:  Peter&Pan együttes 
zenés mősora gyermekeknek. 
Fehér József Erdei manók tánca címő 
gyermekverskötetének bemutatóján a 
szerzıvel Simai Mihály  költı 
beszélgetett, melyet a könyvet illusztráló 
diákok kiállítása egészített ki. 

 Gyermekkönyvhét:  

December 1-jétıl a gyermekkönyvtár 
kézmőves foglalkozásain karácsonyi 
meglepetést készíthettek a gyermekek. 

December 8. Az Ünnepi 
Gyermekkönyvhét alkalmából délelıtt B. 
Horváth István Ballagó évszakok címő 
mősorát adta elı alsó tagozatosoknak. 
Délután  Szeri Zsuzsa kagyló- és 

növénykompozícióiból összeállított 
kiállítását nyitotta meg Lelkes István 
festımővész. 

December 16. Dr. Marjanucz László 
egyetemi docens Középkori fegyverekrıl 
szóló elıadását hallgatták meg a felsı 
tagozatos diákok. 

Személyi hírek, változások: 

Gere Mónika július 1-jétıl távozott a 
könyvtárból. 

Belépett: 

Május 1–jétıl Daru Éva a gyermek-
könyvtárban; Bánfiné Kovács Ildikó a 
feldolgozó csoportban. Szeptember 1-
jétıl Vass Katalin a gyermek-
könyvtárban. Október 27-tıl Jávorszky 
Ferenc az olvasószolgálatban. 

Pályázatok: 

� NKÖM Korszerő könyvtári 
környezet 200 000,- Ft könyvtári 
bútorokra 

� NKA  Megyei könyvtártörténet 
kéziratának elkészítése 179 000,- Ft 

� NKA  Rendezvények prezentációs 
berendezéseire 714 000,- Ft 
(projektor) 

� NKA  Rendezvények propaganda 
anyagának nyomdai úton való 
elıállítása 400 000,- Ft 

� NKA  Egyedi muzeális 
dokumentumok restaurálása 325  000,- 
Ft 

� NKA  Régi könyves győjtemény 
állományvédelme 112 000,- Ft 

Kistelek 

Január 20.: Irodalmi elıadás Petıfi 
Sándorról a Nyugdíjas Klubban, a magyar 
kultúra napja alkalmából. 

Február 28.: Ismerkedés a könyvtárral - 
2. osztályosok. 

Március 5.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - 5. osztály. 

Március 13.: Könyvtárhasználat - 
Idısek Otthona. 

Március 14.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - 8. osztály. 

Március 18.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - 7. osztály. 
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Március 20.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - kisegítı csoport 3-4. osztály. 

Március 28.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - napközis csoport 7-8. osztály. 

Április 4.: Könyvtárhasználati 
ismeretek - kisegítı csoport 1-4. osztály. 

Április 8-9.: Irodalomkutatás EU-s 
tagállamok. 

Április15.: Locsolóversek. 
Április 18.: Irodalomkutatás: Edison élete. 
Április 24.: Anyák napi versek. 
Április 25.: Irodalomkutatás: Einstein 

élete. 
Április 28.: Irodalomkutatás: gızgépek, 

gızturbina. 
Április 30.: Területi Balladamondó Verseny. 
Május 6.: Irodalomkutatás: Babits 

Mihály élete. 
Május 7.: Könyvtárhasználati ismeretek 

- Idısek Otthona. 
Május 15.: Könyvtárhasználat - 

napközis csoport. 
Május 20.: Irodalomkutatás: Watt, 

Volta élete. 
Május 22.: Könyvtárhasználati 

ismeretek - napközis csoport. 
Május 23.: Irodalomkutatás: Észak - 

Magyarország turisztikai jellemzıi. 
Május 29.: Könyvtárhasználat - 

napközis csoport. 
Június 4.: Irodalomkutatás: híres 

magyar matematikusok. 
Június 9.: Ismerkedés a könyvtárral - 1. 

osztályosok. 
Június 10.: Vetélkedı - Gárdonyi Géza: 

Egri csillagok. 
Könyvtárhasználati ismeretek - katalógusok. 

Június 11.: Vetélkedı - Mikszáth 
Kálmán: Szent Péter esernyıje. 

Június 12.: Vetélkedı - Molnár Ferenc: 
Pál utcai fiúk. 

Szeptember 23.: Irodalomkutatás: 
keresztnevek eredete, jelentése. 

Október 8.: Irodalomkutatás: 
üvegablakok a templomokban. 

Október 17.: Irodalomkutatás: a 
bányászat és környezeti hatása. 

November 10.: Könyvtárhasználat - 
napközis csoport. 

November 14.: Irodalomkutatás: 
decemberi népszokások. 

November 25.: Irodalomkutatás: a 
mikulás eredete, versek. 

December 5.: Könyvtárhasználat - 
napközis csoport. 

December 9.: Irodalomkutatás: 
világörökségünk Európában. 

December 11.: Irodalomkutatás: 
karácsonyi népszokások. 

December 16.: Irodalomkutatás: 
turizmus és gasztronómia. 

December 17.: Irodalomkutatás: 
ajándékozási szokások. 

December 18.: Könyvtárhasználat - 
napközis csoport. 

Kiszombor 

Március 14.: Vers- és prózamondó 
verseny döntıje. 

Április 1-11.: Könyvtárhasználati 
vetélkedı 1-8. osztályosoknak. A 
feladatok önálló megoldása. 

Április 18.: A könyvtárhasználati 
vetélkedı döntıje. 

Április 20.: Húsvétoló. Állatsimogatás, 
csuhébabák készítése, tojásfestés. 

Május 7.: Csongrád megyei nyugdíjas 
könyvtárosok találkozója Kiszomboron. 

Október 15.: Peter&Pan duó zenés 
mősora alsó tagozatosoknak. 

Október 17.: A Bóbita együttes 
megzenésített versei óvodásoknak. 

December: Karácsonyi könyvvásár.  

Makó 

Január 10.: Ratkai János: A Kelet 
kapujában – Törökországi hangulatok 
címő fotókiállítása. Megnyitotta: Báron  
Sándor 

Január 31.: Szirbik Miklós Társaság 
közgyőlése és a 3 legújabb kötetük bemutatója. 

Február 14.: Oláh Nóra: Teremtı és 
pusztító elemek címő textilplasztika 
kiállítása. Megnyitotta: Varga Márta  a 
Városi TV ügyvezetı igazgatója. 

Február 28.: Szirbik Miklós Társaság 
rendezvénye: Dr. Kiss Ernı nyugdíjas 
zenetanár emlékezett Makó zenei életére. 

Március 7.: Kiállítás Török Márton 
Ibolya grafikáiból és festményeibıl. 
Megnyitotta: Oláh Nóra tanár 

Március 28.: Igaz Lajos grafikáiból 
rendezett kiállítás. Megnyitotta: Molnár 
László tanár, újságíró 



 130 
 

Szirbik Miklós Társaság rendezvénye: Dr. 
Tóth Ferenc: A makói Szent István 
templom története címő kötet bemutatója. 

Április 9.: Pálfy Margit  színmővész Ez 
a nyár címő Hervay Gizella és Szilágyi 
Domokos mőveibıl összeállított 
emlékestje. 

Április 13.: Jöjjön el egy kávéra a 
Korona Kávéházba költészet napi verses-
zenés megemlékezésünkre! 

A Marosvidék Baráti Társaság, a 
József Attila Városi Könyvtár és a 
Korona Kávéház közös rendezvénye.  

Április 25.: Miklós Anikó  festmény 
kiállítása. Megnyitotta: Oláh Nóra 
mővészeti oktató. 
Szirbik Miklós Társaság rendezvénye: 
Marczibányi Istvánra emlékezett dr. 
Tóth Ferenc nyugdíjas múzeumigazgató 

Június 12.: P. Bodzsár Erzsébet: 
Páholy címő könyvének bemutatója. A 
szerzıvel beszélgetett Dr. Nikolényi 
István újságíró, a Páholy címő lap felelıs 
szerkesztıje.  

Június 26.: Benkı Gyula makói festı 
akvarell és pasztell képeibıl rendezett 
kiállítás. Megnyitotta: Hézsı Ferenc 
festımővész. 

Június 27.: Szirbik Miklós Társaság 
rendezvénye: Vendég: Prof. Dr. Sonkodi 
Sándor M.D. PhD. DsC. Beszélgetıtárs: 
Dr. Tóth Ferenc nyugalmazott 
múzeumigazgató. 

Augusztus 8.: Székely Géza grafikus-
festımővész Csonkahold címő kiállítása. 
Megnyitotta: dr. Halmágyi Pál 
múzeumigazgató 

Augusztus 29.: Bereczki Róbert makói 
alkotó festményibıl rendezett kiállítás. 
Megnyitotta: Oláh Nóra tanár 

Szeptember 17.: Yehuda Lahav: 
Sebhelyes élet címő könyvének 
bemutatója. A szerzıvel Kulcsár István 
újságíró beszélgetett:. 

Szeptember 23.: A Magyarországi 
Csipkeközpont Alapítvány által 
meghirdetett Ünnepeink címő pályázatra 
érkezett csipkékbıl rendezett kiállítás.  

Megnyitotta: Mátó Erzsébet könyvtár-
igazgató 

Október 3.: Író-olvasó találkozó. 
Diósszilágyi Ibolya nagyváradi írónıvel 

Dr. Halmágyi Pál, a József Attila 
Múzeum igazgatója beszélgetett 

Október 7.: (M)ilyen könyvtárat 
szeretnénk? Fórum a fenntartóval, az 
olvasókkal és a könyvtárosokkal. 
A leghőségesebb olvasók elismerése. 
A Gondolatok a könyvtárban – a 
könyvtárról címő irodalmi pályázat 
eredményhirdetése. 

Október 9.: A Makói Verselık Baráti 
Társaságának Maros-parti legenda címő 
antológiájának bemutatója.  

Október 10.: A könyvtár hangoskönyv 
szolgáltatásának bemutatása a Vakok és 
Gyengénlátók Makói Szervezetének 
klubjában 
Békési Magdolna makói festı kiállítása. 
Megnyitotta: Molnár László újságíró. 
Közremőködött: Kemény Anett tanuló.  

Október 31.: Faragó Imre makói festı 
Ecsettel vadászom címő kiállítása. 
Megnyitotta: dr. Martonosi György, 
országgyőlési képviselı. 

November 12.: Micsoda Európa! 
címmel diavetítéses elıadássorozat. 
Elıadó: Dr. Somorjai Ferenc 
útikönyvíró. Téma: Ausztria 

November 21.: Gyurkovics Hunor 
szabadkai festımővész, a Makói 
Mővésztelep tagjának Makói vázlatok 
címő kiállítására. Megnyitotta: Jámborné 
Balog Tünde mővésztanár. 

November 26.: Micsoda Európa! 
címmel diavetítéses elıadássorozat. 
Elıadó: Dr. Somorjai Ferenc 
útikönyvíró. Téma: Németország 

November 28.: Szirbik Miklós 
Társaság rendezvénye. A kiszombori 
tornyos kastély régészeti feltárásáról 
Sipos György régész tartott elıadást.  

December 10.: A Makói Foltvarró 
Kör  Ünnepi hangulatban címő kiállítása. 
Megnyitotta Gilinger Katalin  
mővésztanár. 
Micsoda Európa! címmel diavetítéses 
elıadássorozat. Elıadó: Dr. Somorjai 
Ferenc útikönyvíró. Téma: Benelux Államok. 

December 12.: Karsai Ildikó : 
Oszlopok címő naptárbemutatója. A 
grafikussal Tóth Ferenc nyugalmazott 
múzeumigazgató és Szigeti Márton 
kıfaragó beszélgetett.  
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A gyermekkönyvtár rendezvényei 

Január 20, 29.: Tél – versben, mesében, 
zenében. A foglalkozást vezette: Joó 
Zsoltné. 

Február 11.: Könyvtárbemutató 
foglalkozás. Vezette: Gilicze Jánosné. 

Február 12.: Farsangi népszokások – 
szemüvegkészítés. A foglalkozást vezette: 
Gilicze Jánosné. 

Február 13.: Könyvtárbemutató  
foglalkozás.  

Február 17.: Farsangi népszokások. A 
foglalkozást vezette: Joó Zsoltné 

Február 26.: Könyvtárbemutató  
foglalkozás. 

Március 17.: Tavasz - foglalkozás 2. 
osztályosok részére. Vezette: Joó Zsoltné. 

Március 20.: Tavaszi manuális 
foglalkozás 1. osztályosok részére. 
Vezette: Gilicze Jánosné. 

Március 26.: Tavasz - mesében, 
versben, zenében. A foglalkozást vezette: 
Joó Zsoltné. 

Április 3, 7, 8, 9, 14, 15.: Húsvéti 
népszokások – képeslap készítése. A 
foglalkozásokat vezette: Gilicze Jánsoné, 
Joó Zsoltné. 

Április 29.: Anyák napja – 
ajándékkészítés. A foglalkozást vezette: 
Gilicze Jánosné 

Május 27.: Tanévzáró – A Magán 
Zeneiskola kiállítás megnyitója. 

Június 2, 11.: Könyvtárhasználat : 
raktári rend, katalógushasználat.  

Július 1- 31.: Játszóház a gyermek-
könyvtárban. A foglalkozásokat vezette: 
Gilicze Jánosné, Joó Zsoltné 

Augusztus 1-30.: Számítógépes  
játszóház. 

Szeptember 25.: İsz – manuális 
foglalkozás. Vezette: Gilicze Jánosné 

Október 1.: Könyvtárhasználati óra: 
raktári rend. 
Vízparti rovarok – könyvtári óra. A 
foglalkozást vezette: Joó Zsoltné 

Október 8.: Az Olvassunk jó könyveket! 
címő pályázat eredményhirdetése. 

Október 13.: Kirándulás a mesék, 
találós kérdések erdıjébe. 
Foglalkozásvezetı: Gilicze Jánosné 

Október 29.: Vízparti állatok – 
könyvtári óra. Foglalkozásvezetı: Joó 
Zsoltné. 

November 26.: Adventtıl karácsonyig – 
karácsonyi foglalkozás. Vezette: Joó 
Zsoltné. 

December 1.: Buborék Színpad  
mősora. 

Adventtıl karácsonyig – karácsonyi 
foglalkozás. Vezette: Joó Zsoltné. 

December 2.: A József Attila 
Gimnázium KART-on körének 
kiállítása. 

December 3.: Adventtıl karácsonyig – 
karácsonyi foglalkozás. 

December 8.: Karácsonyi foglalkozás 
1. osztályosok részére. Vezette: Gilicze 
Jánosné. 

December 19.: Karácsonyfadíszek, 
asztali díszek, képeslapok készítése. 
Foglalkozásvezetı: Gilicze Jánosné 

Pályázatok: 
� NKA  Hangoskönyv-állomány 

200.000,- Ft 
� NKA  Közhasznú adatbázis  200.000,- Ft  
� NKA Internettanfolyam  

400.000,- Ft  
� NKÖM  Könyvtárközi kölcsönzés 

500.000,- Ft  
� Külügyminisztérium  EU-s 

dokumentumok beszerzése 140.000,- 
Ft  

� Makó Város Önkormányzata 
Játszóház 40.000,- Ft  

� Makó Város Önkormányzata 
Irodalmi pályázat 15.000,- Ft  

� Makó Város Önkormányzata 
Makói Verselık Baráti Társasága 
20.000,- Ft  

Személyi változások: 

2003. július 1-tıl Csonka Sándor 
rendszergazda dolgozik a könyvtárban.  

Maroslele 
 

Január 22 :A Magyar Kultúra Napjára 
meghirdetett vers- és meseíró verseny 
indítása. 

Január 23.: Árva Nóra maroslelei 
amatır mővész kiállítása. 

Február 20.: E. Somogyi Andrea 
szegedi selyemfestı kiállítása. 
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Március 13.: A hódmezıvásárhelyi 
Petıfi M ővelıdési Központ 
Képeslapgyőjtı Klubjának kiállítása. 

Augusztus.17.: Török Márton Ibolya  
kiállítása  

Szeptember 25.: Tárkány Szőcs Imre 
kiállítása. 

Október 10.: Árva Ádám maroslelei 
tanuló dinoszaususz kiállítása. 

Október 21.: Némethné Koczka 
Gabriella kiállíátása (üvegfestés, 
batikképek). 

December 8.: Erıs Hajna Kata 
keramikus, Rácz Enikı maroslelei 
amatır képzımővész, Tóth Imre  
maroslelei fafaragó kiállítása. 

Személyi hírek, változások: 

Február 4 -tıl Fehér József könyváros 
munkaviszonya megszőnt. Február 5-tıl 
Gulyás Mónika a könyvtáros. 

Mártély: 

A könyvtárban rendszeresek a könyvtári 
órák, a könyvtári és a különbözı 
ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások. 

Január 8.: Továbbtanulási lehetıségek a 
8. osztályos tanulók számára. 

Február 3.: Helyesírási verseny felsı 
tagozatosoknak. 

Február 24.: Német versmondó verseny 
4-6. osztályosoknak. 

Március 10.: "Másfél millió lépés 
Magyarországon" - 8. osztályosok 
részvételével. 

Március 24.: Videofilm és könyvek 
megtekintése csillagászati témakörben. 

Április 8.: Erdei iskolás csoport - a 
Mártély Tájvédelmi Körzet bemutatása. 

Április 10. Könyvtárhasználati óra - 
katalógusok. 

Május 26.: A Honfoglalás címő film 
megtekintése. 

Május 28.: A János vitéz címő rajzfilm 
megtekintése. 

Június 10.: Altenahr i képviselık 
intézménylátogatás keretében felkeresték 
a könyvtárat, tájékozódtak a mártélyi 
lehetıségekrıl. 

Június 11.: Egészségügyi nap. Józsa 
Ibolya védını elıadása A víz veszélyei 
nyaraláskor címmel. 

Június 13.: Nyárádremete képviselıi 
megtekintették a könyvtárat, eszmecsere. 

Szeptember 3.: A bető - 
könyvtárbemutató 1. osztályosoknak. 

Szeptember 11.: Könyvtárhasználati 
óra - tájékozódás. 

Október 10.: Író-olvasó találkozó Kiss 
Jánosnéval. 

Október 15.: Peter&Pan együttes 
zenés mősora alsó tagozatosoknak és az 
óvoda nagycsoportosainak. 

November 10.: Mesemondó verseny 
alsó tagozatosoknak. 

November 24.: Versmondó verseny 5-
6. osztályosoknak. 

December 2.: Könyvtárhasználati óra 5. 
osztályosoknak. 

December 12.: Benkı Brigitta  - 
Kovács Kata szerzıpáros Utcamanó 
kalandjai címő könyvének bemutatója. 

December 19.: Karácsonyi kézmőves 
foglalkozás. 

Pályázatok, ajándékok: 

� NKA Könyvtári Kollégiuma  
digitális fénymásoló 300.000,- Ft 
-. 

� 46 db ajándékkönyv 153.157,- Ft 
értékben. 

Mindszent: 

Január 14 – március 25.: Angol 
nyelvtanfolyam 29 alkalommal. 

Január 22.: A Magyar Kultúra Napja. 
Foglalkozás felsı tagozatosoknak. 

Február 26.: Ismerkedés a könyvtárral - 
óvodások látogatása. 

Március 14.: Emlékezés március 15-ére 
óvodásokkal. 

Március 19 – március 25.: Felkészítés 
Európai Uniós vetélkedıre. 

Március 28.: Európai Uniós vetélkedı. 
Április 9.:Ökológiai gazdálkodás - 

rendhagyó óra 6. osztályosoknak. 
Április 11.: Múzeumi nyitó ünnepség 

(adományozók köszöntése); 10 éve város 
Mindszent c. fotókiállítás. 

Április 17.: Húsvétváró – tojásfestés 
Danicskáné Cserna Piroskával. 

Április 23.: Német vendégek  
látogatása. 
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Június 23.: Tájház Szövetség 
Regionális Fóruma. 

Július 10.: Nagycsaládosok 
Egyesületének látogatása a múzeumban. 

Szeptember 24.: Tájház Szövetség 
elnökségi ülése. 

Szeptember 26.: Rendhagyó 
irodalomóra. Halák László: Aludj szépen 
kisvirág címő könyvének bemutatója 3. 
osztályosoknak, és elıadása szülıknek. 

Október 1.: Hosszú forró nyár címmel 
fotókiállítás. 

Október 18.: Mindszent város elsı 
évtizede címő könyv ünnepélyes 
bemutatója. 

December 12.: Városi mesemondó 
verseny óvodásoknak és iskolásoknak. 

Pályázatok: 

� Külügyminisztérium EU 
Információs pont 140.000,- Ft 

� Sapard agrárinformációs 
végpont/gép 392.525,- Ft 

� Külügyminisztérium EU 
tanulmányút Brüsszelbe, teljes 
költsége közvetlen az EU-tól 
500.000,- Ft 

� IHM számítógép közgyőjteményi 
dolgozók részére 265.000,- Ft  

Nagymágocs 

1996-tól a könyvtár az általános 
iskolával összevontan mőködött. 2003. 
április 1-tıl a mővelıdési ház 
mőködtetése is a könyvtári 
intézményegység feladata lett. 2003. 
július 1-jével a Hunyadi János Általános 
Iskola és Könyvtár 6622 Nagymágocs, 
Rákóczi F. u. 27. intézmény átszervezés 
miatt megszőnt. Az iskolai 
intézményegységtıl leválva új 
mővelıdési intézmény jött létre.  
Az új intézmény neve: Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház, Könyvtár és 
Helytörténeti Győjtemény 
Rövidített neve: Petıfi Mővelıdési 
Központ 
Címe: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. 
Telefon/fax:06-63-363-004 
Az intézmény mőködtetésében van a 
helyi Turistaszálló is. 

Az elmúlt évi intézményalapítás óta 
legfıbb feladat az intézmény megfelelı 
mőködéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek megteremtése, a 
mőködtetés körülményeinek 
megszervezése, szabályzatok kialakítása 
volt. 

Április: A könyvtár támogatásával 
mőködı dalkörrel közös szervezéső 
népzenei találkozó. A rendezvényen 
Csongrád megyei és Békés megyei 
dalkörök, citerazenekarok, vettek részt.  

Május 27.: Tomanek Gábor, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
színmővészének rendhagyó irodalomórája 
7-8. osztályosok számára Színháztörténet, 
dráma címmel. 

Augusztus: Harmadik alkalommal 
hagyományırzı nyári tábor gyermekek 
számára. Zárásként közös kirándulás volt, 
Szentes, Szegvár, Mindszent, Mártély 
néprajzi értékeivel ismerkedtek a résztvevık. 

Szeptember: Boszorkányszombat. A 
rendezvényhez kapcsolódóan rajzpályázat 
kiírására került sor Varázslatos 
meseszereplık címmel. A rendezvényen 
Kik is azok a boszorkányok címmel 
Havas Judit elıadómővész és Budai 
Ilona népdalénekes mősorát nézhették 
meg a gyerekek. Kozmetikusok és 
fodrászok segítségével mőködött a 
boszorkánykozmetika és –fodrászat. 
Apukák közremőködésével készültek 
sorozatban az ördöglakatok. Gyógyteákat 
kóstolhattak a szomjazók. Kézmőves 
foglalkozásokon boszorkabábot, pókot, 
boszorkánykörmöket, lámpást, pókhálót 
szövéssel készíthettek a gyerekek. 
Boszorkánytudományukat vetélkedı 
keretében szülık-gyerekek vegyes 
csapatokban bizonyíthatták. Boszorka-
szépségverseny és boszorkabál zárta a 
nap programjait.  

November: Alapfokú nyelvvizsgára 
felkészítı tanfolyam felnıttek számára, 
melynek a könyvtár ad helyet.  

December: kézmőves foglalkozások 
gyerekeknek. Mikulásbábot készíthettek 
csutka és textil felhasználásával, 
karácsonyi képeslapokat 
papírhajtogatással.  
A hagyományokhoz híven került 
megrendezésre decemberben a Hírmondó 
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alapításához kötıdı községi karácsonyi 
ünnepség. 

Pályázatok: 

� Mővészeti és Szabadmővelıdési 
Alapítvány 70.000,- Ft 
helytörténeti elıadássorozat 
szervezésére. Az elıadások 
lebonyolítása 2004-ben. 

Személyi feltételek: 

Az intézmény igazgatójának pályázati 
úton kinevezték Tóthné Rostás Ágnest. 
A több szakfeladatot ellátó intézmény 
szakmai munkaköreiben a feladatokat két 
fı fıiskolai végzettségő könyvtáros, 1 fı 
középfokú végzettségő, jelenleg fıiskolai 
tanulmányokat mővelıdésszervezı 
szakon végzı szervezı munkatárs látja el. 
Technikai feladatokat 1 fı takarító, 1 fı 
félállású karbantartó és 1 fı félállású 
gazdasági ügyintézı végzi. 
A könyvtárban mőködı teleház 
szolgáltatásait 1 fı rehabilitációs 
munkatárs alapítvány alkalmazottjaként 
végzi. 

Ruzsa 

Február 7.: Növényvédelmi elıadás 
könyvajánlással. 

Március 14.: A tavasz ünnepei – régi 
játékok, veresk keresése ovisoknak. 

Április 11.: Nonstop vers: vershallgatás 
lemezrıl egész nap. 

Május 15.: Családok Napja: 
emlékünnepség. Az Olvasó Család 
köszöntése. 

Június 6.: A könyvtári csoportosítás: 
foglalkozás 3. osztályosoknak 

Szeptember 19.: Kézimunkatár. 
Érdekes dolgok a lakásban – 
könyvajánlat. 

Szeptember 22-26.: Kiállítás jeles 
évfordulók alkalmából – jeles 
személyekrıl. 

Október 14.: Huzella Péter 
Garbonciás Péter címő zenés irodalmi 
mősora az általános iskola alsó 
tagozatosainak 

Október 17.: A szegedi Bóbita együttes 
zenés irodalmi mősor ovisoknak. 

November 12.: Ovis dominó készítése 
iskolásokkal. 

December 1-5.: Gyermekkönyvhét – 
könyvajánlat ifjúsági sikerkönyvekbıl. 

Pályázatok: 

� Két szakalkalmazott részére 
lehetıség volt számítógépre 
pályázni, amely az intézmény 
tulajdona ugyan, de otthoni 
használatra átadható. Összesen 
700.000,- Ft-nyi eszközbeszerzéssel 
gazdagodott a két intézmény. 

� A lakossági 1%-os SZJA-ból 
42.000,- Ft, amibıl a könyvtárba 
vásároltak egy laser-nyomtatót.  

� A könyvtár rendszeresen kapja a 
Média Technika címő folyóiratot a 
Soltész Reklám-Stúdiótól. Értéke 
évi 10.000,- Ft körül van.  

� Az intézmény még 2002-ben 
jelentkezett a Hálózat az ifjúságért 
elnevezéső pályázati kiírásra. 
Internet hozzáférést támogatnak 
csatlakozási díj megfizetése nélkül.. 

� Több olvasó ajánlott fel könyvet a 
könyvtár részére. 

Személyi változások: 

A megüresedett igazgatói állás helyére 
2003. június 01-tıl 5 évre megbízta a 
Képviselı-testület Vörös Tibornét, az 
intézmény eddigi könyvtárosát. 
2003-tól a Teleház épületének fenntartási 
költségeit, ill. személyi vonatkozású 
kiadásait a Móra Ferenc Mővelıdési Ház 
és Könyvtár költségvetésébe dolgozták 
be, összesítve. 

Sándorfalva 

Március 12.: A III. számú óvoda 
nagycsoportosainak foglalkozás a 
farsangi népszokásokról. 

Március 9.: Készülıdés a Víz világnapjára. 
Március 28.: A Mozgáskorlátozottak 

Csongrád Megyei Egyesülete sándorfalvi 
csoportjának foglalkozása. 

Április 17.: Nyusziváró játszóház. 
Április 25.: A Mozgáskorlátozottak 

Csongrád Megyei Egyesülete sándorfalvi 
csoportjának foglalkozása. 
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Május 5.: Mesehallgatás a kisegítı 
osztályos tanulókkal. 

Május 23.: Olvasmányajánlás a nyári 
szünidıre. 

Május 30.: A Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesülete sándorfalvi 
csoportjának foglalkozása. 

Szeged 

TEMI Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és 
Szaktájékoztató Központ 

Február 27.: Az európai uniós 
csatlakozás aktualitásai. Elıadó: Sziveri 
Katalin , a Csongrád megyei Európai 
Uniós Információs Központ munkatársa. 

Április 11.: Költészet napja: Istennel a 
hazáért és a szabadságért. VIII. Kárpát-
medencei Költıtalálkozó II. Rákóczi 
Ferenc tiszteletére. Meghívott vendégek: 
Banner Zoltán (Erdély), Tari István  
(Délvidék), Vári Fábián László 
(Kárpátalja), Farkas Árpád 
(Székelyföld) S Benedek András 
(Felvidék), Közremőködık: Versmondók, 
táncosok, zenészek. Rendezık: Ötágú Síp 
Kulturális Egyesület, Rákóczi Szövetség 
Szegedi Tagozata, TEMI Dél-alföldi 
Bibliotéka, Nemzetiségi Könyvtár, 
Ifjúsági Ház KHT, Közéleti Kávéház 
Alapítvány 

Június 12.: Ünnepi könyvhét - író-
olvasó találkozó: Darvasi László szegedi 
származású író, moderátor: Dr. Olasz 
Sándor, aTiszatáj fıszerkesztıje. 
Közremőködött: Gárdián Gábor, 
gordonkamővész, Tóthné Szabó Hilda 
képzımővész kamarakiállítása 

Június 21.: Tőzvarázs a Nap 
tiszteletére. Közremőködtek: A Gémes 
lovasiskola tagjai (fáklyás lovas 
felvonulás), Mihály Árpád  
szobrászmővész (tőzvarázsló), Lengyel 
Tibor  és Balázs Péter (Peter&Pan), 
Szabó Zsolt (kobzos, Csángóföld), Nagy 
Botond csillagász.. Rendezık: Ötágú Síp 
Kulturális Egyesület, Gémes-család, 
TEMI Dél-alföldi Bibliotéka, Szegedi 
Ifjúsági Ház. 

Július 31 – augusztus 9.: Ifjúsági tábor. 
Szeptember 18 - 20.: 

Kézmővesterápiák Országos 
Termékkiállítása a Gyógyfoglalkoztatók 

Országos Egyesületével közös 
rendezésben. A program célja: a 
pszichiátriai betegek rehabilitációja során 
létrejött kézmőipari termékek bemutatása. 

Október 2.: A nagyságos fejedelem 
szolgálatában – rendezvény a Rákóczi 
szabadságharc kitörésének 300. 
évfordulója alkalmából. Közremőködtek: 
Mészáros Kálmán hadtörténész: A 
tisztikar összetétele és szerepe a Rákóczi-
szabadságharcban, Szőcs Bálint (ének), 
Mátó Mátyás (tárogató), a Szeged 
Táncegyüttes táncosai.  

A cigányság hagyományait, 
történelmét, kultúráját bemutató, 3 
részbıl álló elıadássorozat a Nemzetiségi 
Könyvtárral közösen: 

Október 14.: Kalányos Jánosné, 
László Julianna: Haldoklás, halál, gyász 
a cigányság körében 

Október 30.: Nagy Pál történész, 
levéltáros: Emberevéssel vádolt cigányok: 
egy elıítélet magyarországi története. 

November 4.: Rostás-Farkas György 
cigány költı, író, politikus: Indiától 
hazáig. Közremőködött: Dr. Reigl Endre. 

November 11.: Erıss Zsolt: 
Nyolcezres csúcsokon. A Mount Everest 
elsı magyar megmászójának film- és 
diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámolója. 

Pályázatok: 

� Szeged Megyei Jogú Város 
Sportjáért Közalapítvány táborra 
100.000,- Ft 

� NKÖM  A hazai cigány kisebbség 
nyelvének, hagyományainak és 
kultúrájának ápolása célra 80.000,-
Ft 

� NKÖM  Nemzeti kisebbséghez 
tartozó gyerekek részére szervezett 
népismereti, anyanyelvi kézmőves 
olvasótábor célra 50.000,- Ft 

Somogyi-könyvtár 

Március 13.: Felolvasóülés. Elıadók és 
elıadásaik: Takó Edit: Tary Pál; Miklós 
Jolánta: Szép levelek; Szõkefalvi-Nagy 
Erzsébet: Mi az élet? (Somogyi Károly 
gondolatai életrõl, halálról, szeretetrõl).   
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Március 19.: 115 éve halt meg Somogyi 
Károly címő kiállítást Tamási József 
püspöki tanácsos nyitotta meg. 

Március 22.: Nyílt nap az Európai  
Unióért. 

Április 14.: Czilczer Olga és Sánta 
Gábor könyvbemutatója. 

Május 15.: Thüringiai költõk 
vendégségben Magyarországon címő 
kétnyelvő irodalmi délután. 

Május 17.: A dél-alföldi régió angol 
szakos tanárainak szemináriuma a 
British Council  és a Somogyi-könyvtár 
közös rendezésében. 

Június 16.: Az Európai Füzetek 
internetes és nyomtatott folyóiratot 
Mihályi Gábor  fõszerkesztı mutatta be. 

Június 18.: Jókai Anna A mérleg 
nyelve II. címő könyvének bemutatója. 

Június 19.: Baghyné Makra Ilona Az 
algyıi iskola históriája címő kötetének 
bemutatója. 

Június 20.: Tóth Béla Tudósítások a 
törökkori Szegedrıl címő könyvének 
bemutatója. Beszélgetıtárs Horváth 
Dezsı író, újságíró. 

Július 16.: A Nagy utazók - híres 
utazások címő kiállítást dr. Simon 
Miklós , a Bırgyógyászati Klinika 
professzora, egyetemi tanár nyitotta meg. 

Október 1.: A dél-alföldi régió angol 
szakos tanárainak megbeszélése a British 
Council és a Somogyi-könyvtár közös 
rendezésében. 

Október 5.: Könyves Vasárnap - a 
Somogyi-könyvtárban. 

A nap eseményeirıl a Gordiusz Mőhely 
szerkesztésében közvetítést adott a 
Magyar Rádió. (Felelıs szerkesztı: 
Gózon Ákos és Lánczi Ágnes.)  
1. 120 éves a Somogyi-könyvtár - Benne 

: 
Egy adomány titkai - Polner 
Zoltán és dr. Barna Gábor 
beszélgetése a könyvtárnak 
adományozott imaponyva-
győjteményrıl. 
Lézerfizikus a könyvek vonzásában 
- beszélgetés Bor Zsolt 
akadémikussal. 

2. Kutatók a Somogyi-könyvtárban - 
kerekasztal-beszélgetés a 
Közéleti Kávéházzal közös 

rendezésben. 
A meghívott vendégek körében 
tudományos kutatók, hivatásos és 
’hobby’-kutatók egyaránt helyet 
foglaltak. A beszélgetést Gellérffy 
László vezette. 

A Somogyi-könyvtár vendége volt: dr. 
Hiller István  kulturális miniszter, aki a  
látogatás alkalmából a könyvtár 
Alapítványi Győjteményének egyik 
kötetét (Isidorus Hispalensis mővének 
1577-es bázeli kiadását) fogadta örökbe. 
3. Könyvek - könyvtárak – nyilvános 

beszélgetés dr. Hiller István  
miniszterrel - a beszélgetést vezette 
Gózon Ákos. 

4. Az Év Könyvtára Díj átadása 
(Nagykanizsa, Halis István 
Városi Könyvtár ). 

5. Nemzeti sajátságok vagy 
globalizáció? Dr. Hiller István  
kulturális miniszter és dr. Pál 
József egyetemi tanár nyilvános 
beszélgetése kulturális értékeink 
megırzésérıl az EU-ban - a 
beszélgetést vezette Sályi András. 

Október 6.: Összefogás a könyvtárakért 
- 2003 - országos megnyitó és 
konferencia. Tudásalapú társadalom - 
esélyegyenlıség – könyvtár.  
Megnyitotta: Dr. Fodor Péter, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
elnöke Köszöntıt mondott Dr. Frank 
József, a Csongrád Megyei Közgyőlés 
elnöke. 
Elıadások:  

- Helyzetkép az információs 
társadalomról - Prazsák Gergı 
szociológus, az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium 
fıtanácsadója  
- A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma kulturális stratégiája 
- Koncz Erika  közgyőjteményi és 
közmővelıdési helyettes 
államtitkár, Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma 
- A Nemzeti Civil Alapprogram - 
Dr. Bódi György fıosztályvezetı, 
Miniszterelnöki Hivatal Civil 
Kapcsolatok Fıosztálya 
- Hagyomány és megújulás (120 
éves a Somogyi-könyvtár) - 
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Szıkefalvi-Nagy Erzsébet 
igazgató, Somogyi-könyvtár 
- Könyvtárosképzés Szegeden - 
Bakonyi Géza, Hajdu Géza, 
Hanesz Andrea, Kokas Károly, 
Mader Béla, Monok István 
beszélgettek a különbözı szintő 
könyvtárosképzés szegedi 
tapasztalatairól. A beszélgetést 
Gyuris György nyugalmazott 
könyvtárigazgató vezette.  

Október 7.: Könyvpremier. Kiss 
László: Szindbád nem haza megy címő 
novelláskötetének bemutatója a Tiszatáj 
Alapítvány szervezésében. 

Október 10.: Irodalmi délután. Hesse 
für junge Leute (Hesse fiataloknak) - 
színpadi felolvasás Hermann Hesse 
mőveibıl - a Goethe Intézettel közös 
szervezésben - közremőködtek a 
Deutsche Schule Budapest diákjai. 

Október 16.: Somogyi-könyvtári Nap: 
120 éves a Somogyi-könyvtár.  

- Felolvasóülés. Elıadók: 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet: Szép 
ajándék a könyvtár; Dobó Katalin: 
Vaszy ujjlenyomatok - ízelítı Vaszy 
Viktor kottahagyatékából.  
- Könyvtárosok másik énje … 
beszélgetés a Somogyi-könyvtár 
elsı könyvtárosnıjének leányaival. 
- A Fischhof Ágota - oklevél 
ünnepélyes átadása Szıkefalvi-
Nagy Erzsébet 
könyvtárigazgatónak. 
- A Vaszy Viktor kottagyőjtemény 
ünnepélyes átvétele 
- A British Council 
könyvajándékát Jim McGrath 
kulturális attasé, a BC igazgatója 
nyújtotta át. 

- Vendég Kovács Sándor 
Tibor. A képkiállítást megnyitotta 
és a Talpalatnyi Himalája - címő 
könyvérıl beszélgetett a szerzıvel 
Szabó Gabi színmővésznı. 

Október 17. Von Kromsdorf nach 
Szeged - III (Kromsdorfból Szegedre - III) 
- Martha-Kuhl Greif  (Weimar/Großen-
buseck) kiállítása és elıadása. Zongorán 
közremőködött: Prof. Wolf-G. Leidel 
(Weimar). 

Október 18.: Információszabadság a 

könyvtárakban. Konferencia Csongrád 
megye könyvtárosai részére dán és 
magyar elıadók részvételével: 

- Flemming Thogersen: A dán 
könyvtárak és a szellemi szabadság 
- Marion Thogersen: A 
nemzetközi könyvtáros szervezetek 
tevékenysége az 
információszabadság közkönyvtári 
biztosításában. 
- Rátkai Erzsébet: A szerzıi jogi 
törvény hatása a könyvtárakra. 
- Vida Andrea: Etika, erkölcs 
és/vagy információszabadság? 

December 13.: Baka István: Selected 
Poems - a kötet szerkesztıjével, 
Kabdebó Tamással Olasz Sándor 
beszélgetett. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

Január 16.: Mit olvas a gyermek? 
címmel tartott elıadást vajdasági 
pedagógusoknak Andóczi Balogh Éva, 
Kulcsár Marianna és Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna. 

Január 31.: Andóczi Balogh Éva Petıfi, 
mint vılegény címő foglalkozása 
diákoknak a szıregi fiókkönyvtárban 

Február 6.: A CSMKE  és a Somogyi-
könyvtár szervezésében Az olvasás, mint 
teremtı fantázia címmel szakmai 
tanácskozás a gyermekkönyvtárban. 
A Közéleti Kávéház szervezésében 
Balogh Katinka: A véges és a végtelen 
egymásba fonódása címő könyvének 
bemutatója. Levezetı: Andóczi Balogh 
Éva. Közremőködött: Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna. 

Február 14.: Farsangi börze a könyvtár 
állományából. 

Március 14.: Március 15-re emlékezünk 
- foglalkozás a Tabán Általános Iskola 
teljes létszámával. 

Március 22.: Nyílt nap az Európai 
Unióért. Uniós játékok gyerekeknek. 

Április 17.: Húsvéti elıkészületek a 
gyermekkönyvtárban. Manuális 
foglalkoztatók, játékok gyerekeknek és 
szülıknek. 

Április 24.: Színterek - ünnepi mősorok 
összeállítása a könyvtárban témakörben 
Palánkainé Sebık Zsuzsanna elıadása 
tanítóknak. 
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Április 29-30.: Mestersége tanító - 
Tanítók I. Országos Konferenciája 
Szegeden. Andóczi Balogh Éva, Kulcsár 
Marianna, Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna szekciófoglalkozása a 
konferencia résztvevıinek Aprók 
könyvtára: A problémamegoldó 
gondolkodás és az önálló tanulási 
képesség fejlesztése címmel.  

Május 7.: Harry Potter vetélkedı 
elıdöntıinek kezdete. 

Május 15.: Színterek II.: mősor 
összeállítási technikák a 
gyermekkönyvtárban és a zenei 
könyvtárban. Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna gyermekkönyvtáros és 
Borosné Bánfi Ilona zenei könyvtáros 
elıadása tanítóknak és tanároknak. 

Május 25.: Harry Potter vetélkedı  
döntıje. 

Augusztus 4-7.: A Betyárvilág 
olvasótáborban Andóczi Balogh Éva és 
Palánkainé Sebık Zsuzsanna tartottak 
elıadást, Szıts Éva Katalin pedig 
kiscsoportvezetı volt.. 

Augusztus 7.: Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna elıadása Szabadkán, az 
Újvidéki Tanítók Konferenciáján. 

Augusztus 12-22.: Szegedi Vakáció 
program keretében napi foglakozások a 
szünidıben könyvtárba járó gyerekeknek. 

Szeptember 7.: Suli indító, nyitogató 
rendezvény megszervezése a 
Rendezvényház Kht. felkérésére. 
Levezetı: Palánkainé Sebık Zsuzsanna. 
A rendezvényen megjelent Magyar 
Bálint  oktatási miniszter is, aki elégedett 
volt a látottakkal, hallottakkal. 

Október 5.: Könyves Vasárnap az 
Összefogás a könyvtárakért 
programsorozat keretében. A 
gyermekkönyvtár programjai: 
1. Óperenciás tengeren innen és túl - 

családi vetélkedı, 18 család részvételével. 
2. A Buborék Színpad elıadása: 

Kalamajka Nempiskóta erdıben.. 
Tagjai: Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna, Pálffy Kopasz Zsolt és 
Tasi Andrea. 

3. Vendégünk a Bábszínház. 
Leskelıdés a paraván mögötti 
titkokba. Szkaliczki Adél bábmővész 
elıadása. 

4. Mesét mondó híres szegediek. 
Szeged város ismert személyiségei 
olvastak/mondtak mesét 
gyerekeknek: Galkó Bence 
színmővész; Toronykıi Attila 
rendezı; Szalma Emese média 
személyiség; Orbán Hedvig a 
Százszorszép Gyermekház vezetıje; 
Kajner Gyula kajak-kenu 
világbajnok; a Fool Moon Együttes 
tagjai: Czutor Ignác, Deák András, 
Németh Miklós, Molnár Gábor, 
Wodala Barnabás; a Vadaspark 
igazgatója dr. Gısi Gábor; dr. 
Molnár Gyula képviselı, a Molnár 
Dixiland Band vezetıje; Baka 
Tünde tanárnı, Baka István költı 
özvegye; Simai Mihály író, költı; dr. 
Kozma József alpolgármester. 

5. Gryllus Vilmos és Levente Péter 
zenés mősora. 

Október 14.: Andóczi Balogh Éva 
foglakozása a szıregi fiókkönyvtárban 
Népköltészet címmel. 

Október 22.: Zászlóbontás címmel 
történelmi vetélkedı megnyitó ünnepsége 
a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója 
alkalmából. 

November 21.: Zászlóbontás - a 
vetélkedı döntıje. A 23 résztvevı csapat 
szegedi általános iskolásokból és határon 
túli tanulókból (Temesvár, Oroszlámos és 
Óbecse) tevıdött össze. A zsőri tagjai: 
Horváth István, az Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület képviselıje; Krabót Péter, a 
Katolikus Ifjúsági Alapítvány 
képviselıje; Szıkefalvi-Nagy Erzsébet, 
a Somogyi-könyvtár igazgatója; Dr. 
Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség 
fıtitkára. 

December 16.: A Nemzeti 
Tankönyvkiadó regionális képviselıjének 
felkérésére bemutató óra tanítóknak. 

December 17.: Karácsonyi 
elıkészületek a gyermekkönyvtárban. 
Betlehemezés és manuális foglalkoztatók 
könyvtárba járó gyerekeknek és 
szüleiknek. 

A mővészeti részleg rendezvényei: 
Február 27.: Régizene-klub - Vivaldi : A 
négy évszak avagy Vigyázz, 300 év múlva 
robban! 
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Március 13.: Régizene-klub - Purcell: 
Dido és Aeneas avagy Ha ezt Vergilius 
tudta volna... 

Március 27.: Régizene-klub - Minden 
reggel avagy A titokzatos viola da gamba. 

Április 10.: Régizene-klub - Zongorán 
vagy csembalón? avagy Lehet, hogy nem 
is rokonok? 

Április 24.: Régizene-klub - Haránt 
vagy egyenes fuvola? avagy Jé, a furulya 
is hangszer?? 

Május 15.: Régizene-klub - A táncoló 
barokk avagy Hogy tudták ezt 
megtanulni??! 

Május 19.: A két elıadás között címő 
rendezvény keretében - zenei est. 

Május 29.: Régizene-klub - İrült zenék 
avagy "Hőőő!" 

Június 3.: Zenei album: Prokofjev. 
Július 25.: Kiállítás és ünnepi mősor 

Vaszy Viktor  születésének 100. 
évfordulójára. Szervezı: Sósné 
Karácsonyi Mária. 

Október 5.: Két elıadás között - 
Szonda Éva koncertje - zongorán kísért: 
Rákai András; vendég: Gregor József. 
A zenés beszélgetés szervezıje Borosné 
Bánfi Ilona, levezetıje Hay András, a 
Magyar Rádió munkatársa. 
Könyv Mővészet címmel gótikus, ill. 
reneszánsz kötést ırzı kötetek és néhány 
’könyvobjekt’, Sejben Lajos 
képzımővész alkotásai felelgettek 
egymásnak évszázadokat áthidalva. 

November 19.: Zenei album: Ligeti 
György. 

December 3.: Házak- szobrok - képek 
címő elıadássorozat Városarculat - 
köztéri szobrászat címő beszélgetése. 
Lapis István szobrászmővésszel és 
Novák István fıépítésszel Tóth Attila  
mővészeti író cserélt eszmét a címadó 
témában. 

December 17.: Zenei album: Vivaldi.  
Koncert és kiállítás. A kísérı kiállítást 
összeállította Sósné Karácsonyi Mária. 

Fiatal mővészek klubja. Szegedi, illetve 
Szegedrıl elszármazott mővészek 
bemutatása: Tóth Orsolya - Ercsényi 
Orsolya, Erdélyi Lili Ada - Börcsök 
Gizella. Szervezı: Borosné Bánfi Ilona. 

Kiállítások: 

2002. december 11- január 31.: 
Emlékezés Dohnányi Ernı karmesterre. 

2002. november 28 – január 8.: 125 éve 
született Ady Endre. 

2002. november 28 – január 8.: 100 éve 
született Illyés Gyula. 

2002. december 5 – január 8.: 100 éve 
született Kovács Margit keramikus. 

2002. december 11 – január 31.: 
Emlékezés Dohnányi Ernıre. 

Január: A hónap könyve - Thuróczy 
János : A magyarok krónikája. 

Január 9 – február 12.: 220 éve született 
Stendhal. 

Január 9 – február 12.: 125 éve született 
Molnár Ferenc. 

Február: A hónap könyve - Bolyai 
János: Appendix. 

Február 13 – március 19.: 120 éve 
született Nagy Lajos. 

Február 13 – március 19.: 175 éve 
született Jules Verne. 

Február 15 – március 26.: 50 éve halt 
meg Rabinovszky Máriusz 
mővészettörténész. 

Március: A hónap könyve - Günter 
Grass: Az én évszázadom. 

Március 19 – április 6.: 115 éve halt 
meg Somogyi Károly. 

Március 27 – április 30.: 100 éve halt 
meg Dankó Pista. 

Április: A hónap könyve - Horváth 
Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. 

Április 17 - június 4.: 240 éve született 
Batsányi János. 

Április 17 - június 4.: 120 éve született 
Jaroslav Hašek. 

Április 17 - június 4.: 120 éve született 
Juhász Gyula - Juhász Gyula és a 
mővészetek 

Május: A hónap könyve - Árvízkönyv 
Szeged javára. 

Május 5 - június 2.: 175 éve született 
Zsolnai Vilmos. 

Június: A hónap könyve - Jókai Anna: 
A mérleg nyelve I. 

Június 3 - 28.: Prokofjev-
emlékkiállítás. 

Június 5 - 28.: 100 éve született George 
Orwell. 

Június5 - 28.: 150 éve született 
Csontváry Kosztka Tivadar. 
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Július: A hónap könyve - Symphonia 
Hungarorum. 

Július 16 – október 15.: ’Nagy utazók - 
híres utazások’: régi útleírások a 
Somogyi-könyvtár győjteményében. 

Július 25 – szeptember 13.: Vaszy 
Viktor- emlékkiállítás. 

Augusztus: A hónap könyve - 
Comenius: Orbis pictus 

Szeptember: A hónap könyve - 
Böszörményi Gyula: Gergı és az 
álomfogók 

Szeptember 15 – november 15.: 
Fricsay Ferenc-emlékkiállítás. 

Október: A hónap könyve - A 
hangoskönyv. 

Október 16 – 31.: Irish Literature - brit 
könyvkiállítás. 

Október 16 – november 19.: A 
királylátogatás napjai: 1883. október 14-
16. 

November: A hónap könyve - II. 
Rákóczi Ferenc emlékiratai 

November 7 – 2004. január 10.: 
Asszonyi Krisztina üvegfestményei 

November 17 - december 13.: A 80 
éves Ligeti György  köszöntése. 

November 20 – 2004. január 7.: 200 
éve született Deák Ferenc. 

November 20 – 2004. január 7.: 125 
éve született Krúdy Gyula. 

December: A hónap könyve - Keiichi 
Tahara: Az európai szecesszió 

December 15 – 2004. január 31.: 325 
éve született Antonio Vivaldi. 

Kamara kiállítások: 

2002. december 6 - január 10.: Diákélet 
régi karácsonyok idején. 

2002. december 5 – január 8.: 
Emlékezés Alexandre Dumas-ra. 

Január 9 – február 5.: Emlékezés 
Bolyai Jánosra. 

Január 20 – 25.: A Magyar Kultúra 
Napja. 

Február 6 – március 5.: 180 éve 
született Madách Imre. 

Március 6 – 26.: 175 éve született 
Henrik Ibsen. 

Március 27 – május 7.: Nagyhírő 
kollégiumok tanárai (2. rész). 

Április 10 –19.: Kiállítás a költészet 
napja alkalmából. 

Május 5-31.: "Unokáink sem fogják 
látni..." avagy a könyvrongálás korában. 

Május 8 - június 4.: Nagyhírő 
kollégiumok tanárai (3. rész). 

Június 2 - 28.: Kiállítás Jókai Anna 
írónı mőveibıl. 

Június 5 - 28.: 150 éve született 
Berzeviczy Albert. 

Június 10-20.: Kiállítás Kass János 
illusztrációiból. 

Október 20 – november 14.: 
Királylátogatás az Apácaiskolában. 

November 17 – december 18.: 230 éve 
született Csokonai Vitéz Mihály. 

A fiókhálózat rendezvényei: 

Béketelepi fiókkönyvtár 

Február 12.: Nyugdíjas Klub. 
Május 27.: Nyugdíjas Klub. 
Szeptember 2.: Nyugdíjas Klub, utána 

látogatás a Zsinagógában. 
Szeptember 16. Nyugdíjas Klub. 

Csillag téri fiókkönyvtár 

Ebben az évben is folyamatosan tartotta 
havonta egyszer összejöveteleit a Baráti 
Kör. Szeged írásos emlékei címmel 
állandó kiállítás látható a könyvtárban. 

Január 28.: A Baráti Kör rendezvénye. 
Vendég: Császárné Benke Mária 
egészségnevelı. 

Február 17.: Tavaszvárás címmel 
foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak. 

Február 25.: A Baráti Kör vendége Dr. 
Kikli Tivadar  író, nótaszerzı. 

Február 26. Könyvtárbemutató 
foglalkozás a Weöres Sándor Általános 
Iskola. osztályának. 

Március 25.: A Baráti Kör vendége 
Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester. 

Május 12 – augusztus 15.: Andersen 
kiállítás (A Dán Kulturális Intézet 
anyagából.) 

Május 27.: A Baráti Kör vendége Dr. 
Bánki Horváth Béla. 

Június 4.: Baráti Kör. Séta a Belvárosi 
temetıben Koteczki István vezetésével.  

Június 24.: A Baráti Kör vendégei: Dér 
Endre író és Kikli Tivadar .  

Június 30 - július 11.: 
Gyermekfoglalkozások a Szegedi 
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Vakáció keretében. Rajzverseny, 
Kolumbusz Kristóf, rongybabakészítés, 
Ki tud többet Szegedrıl, gyöngyfőzés, 
Afrika állatai, kincsei, origami, 
meseábrázolás, ajándékkészítés, 
sókerámia. 

Augusztus, szeptember folyamán: 
Kızetek és ásványok Magyarországról 
címő kiállítás. 

Szeptember 2. A Baráti Kör és a 
Közéleti Kávéház közös rendezvénye. 

Szeptember 30.: A Baráti Kör vendége 
Novák István és Pacsika Emília. 32 fı 

Október 10.: Az ısz szépségei címmel 
gyermekfoglalkozás. 

Október 15.: A Baráti Kör keretében A 
Gutenberg-galaxis csodája. Beszélgetés 
Simai Mihály  íróval.  

Október 28.: A Baráti Kör vendége Dr. 
Bakacsi Géza, beszélgetıtárs Kertai 
Dezsı. 

November 5.: Könyvtáros nyugdíjas 
találkozó (emlékezés régi idıkre). 

November 12. A Baráti Kör az új 
Zsinagógába látogatott. 

November 25. A Baráti Kör vendége 
Dr. Zombori István. A század elejei 
Szeged és Klebelsberg kapcsolata.  

Dorozsmai fiókkönyvtár  

Január elejétıl július végéig: Pocsai 
Sándor Erdély címő fotókiállítása. 

Május 30.: Ismerkedés a könyvtárral. 
Foglalkozás Jerney utcai óvodás  
csoportnak.  

Június 2.: Könyvtári óra. Jerney 
Általános Iskola 5. osztályosainak. 

Június 4. Könyvtári óra. Jerney 
Általános Iskola 6. osztályának. 

Június 27.: A Dorozsma 30 év 
távlatában címő fotókiállítás megnyitója. 
A kiállítás megtekinthetı volt július 
végéig. 

Október 8.: A könyvtár számítógépének 
és Internet-hozzáférésének ünnepélyes 
átadása.  

November 24.: Könyvtári óra az Orczy 
Általános Iskola 6. osztályának, a 
mővészeti tájékoztatás.  

November 28.: Elıadás az Unióról, 
vendég: Nyerges Gusztáv.  

Északvárosi fiókkönyvtár  

2002. december 20 – 2003. május 8.: 
Andersen kiállítás. (A Dán Kulturális 
Intézet anyagából.) 

Január 31-április 30.: Ilyennek képzelem 
a jövı könyvtárát címmel rajzkiállítás. 

Március 3-15.: Kiállítás március 15. 
alkalmából. 

Március 31.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás a húsvéti népszokásokról 
nagycsoportosoknak. 

Április 9.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás és a húsvéti népszokásokról 
óvodás csoportnak.  

Április 11., 16.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás és a húsvéti népszokásokról a 
Kodály téri iskola 4. osztályának.  

Május 16.: Papírfestés. Foglalkozás a 
Makkosházi Általános Iskola 4. 
osztályának. 

Május 21 - július 31.: Kızetek és 
ásványok Magyarországról címő kiállítás. 

Június 12 - 20.: Szép könyvek. Kiállítás 
az Ünnepi könyvhét alkalmából. 

Június 25.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás a Gedói Általános Iskola 
csoportjának. 

Július 7 - 11.: Gyermekfoglalkozások a 
Szegedi Vakáció keretében. Kötés, 
horgolás, hímzés. Varrás, aszfalt-
rajzverseny 

Július 7 - 29.: Kiállítás gyöngyfőzéses 
munkákból. 

Szeptember 2., 3., 5.: 
Könyvtárhasználati foglalkozás a 
Makkosházi Általános Iskola 3. 
osztályosainak.  

Szeptember 19.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás a Gedói Általános Iskola két 
6. osztályának. 

Október 31.: Halloween rendezvény: az 
ünnep eredete, ismertetése, arcfestés, 
utcai felvonulás.  

November 20-tól Dánia csodái címmel 
kiállítás. 

November 20.: A Közéleti Kávéház 
keretében: Dánia csodái.  

November 26.: A szegedi és a szentesi 
repülés története. Elıadó: Pusztai János. 

Francia utcai fiókkönyvtár: 
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Március 26.: Itt a tavasz! Foglalkozás 
óvodásoknak. 

November 4.: Itt az ısz! Foglalkozás 
óvodásoknak. 

Hangoskönyvtár 

A könyvtárban kéthetente a Vakok Klubja 
tartotta összejöveteleit. 

Január 17.: A Vakok Klubjának 
vendége Dr. Beke Tamás, a SZTE PR  
igazgatója.  

Január 31.: A Vakok Klubjának 
vendége Dr. Beke Tamás, a SZTE PR 
igazgatója és Nagy Gábor, a Magyar 
Rádió újságírója.  

Február 28.: Beszélgetés a Vakok  
Klubjában.  

Március 14.: Beszélgetés a Vakok  
Klubjában.  

Március 28.: Vakok Klubja: 
Számítógép-használat vakoknak. Az új 
szolgáltatás átadása és bemutatása.  

Április 11.: Vakok Klubja. 
Locsolóversek szavalása és beszélgetés.  

Április 25.: Vakok Klubja: beszélgetés.  
Május 9.: Beszélgetés a Vakok Klubjában.  
Május 23.: Beszélgetés a Vakok Klubjában.  
Június 6.: A Vakok Klubja a 

“Szenátorok “ koncertjén vett részt.  
Június 20.: A Vakok Klubja Tóth Béla 

író-olvasó találkozóján vett részt a 
központi könyvtárban. 

Július 4.: Beszélgetés a Vakok  
Klubjában.  

Július 18.: Beszélgetés a Vakok Klubjában. 
Szeptember 12.: Vakok Klubja: a 

Hangoskönyvtárban rendezett 
konferencia megbeszélése, elıadók 
meghívása.  

Szeptember 26.: Vakok Klubja: 
konferencia, Magyar Rádió adása, 
programok megbeszélése.  

Október 5.: Vakok Klubjában: Könyves 
vasárnap a Hangoskönyvtárban, élı 
kapcsolás a rádió-mősorban, interjú 
készítése.  

Október 13-14.: Hangoskönyvtárak 
Magyarországon – tapasztalatok, 
problémák, megoldások.  

Október 15.: A Közéleti Kávéház 
rendezvénye Bemutatkozik a 
Hangoskönyvtár címmel. 

November 7.: A hangoskönyvtári 
konferencia megbeszélése a vakok 
Klubjának keretében. 

November 21.: A Vakok Klubjának 
vendége Takács János építész, aki a 
szabadkımővességrıl tartott ismertetıt.  

Kálvária téri fiókkönyvtár 

Katona Gyula önkormányzati képviselı 
rendszeresen tartotta lakossági 
fogadóóráját a könyvtárban.  

Február 5.: A fogyatékosok 
foglalkozásán gyékény alátét készítése. 
Segítı: Horváth Dezsıné. 

Február 12.: A fogyatékosok 
foglalkozásán: A tél hatása az emberekre, 
az állatokra. Téli mesék olvasása.  

Február 19.: Farsangi foglalkozás a 
fogyatékos csoportnak. Népszokások és 
álarc készítése.  

Május 15 - június 15.: Pocsai Sándor 
Itthon címő fotókiállítása 

Június 23-27.: Gyermekfoglalkozások a 
Szegedi vakáció keretében. Origami, 
mozaik-kép készítése. 

Szeptember 3.: Foglalkozás fogyatékos 
csoportnak: meseolvasás.  

Október 1.: Foglalkozás fogyatékos 
csoportnak: Az ısz. İszi falevél  
rajzolása. 

Október 29.: Foglalkozás fogyatékos 
csoportnak: İszi táj festése. 

November 12.: Foglalkozás fogyatékos 
csoportnak: Mikulás készítése csuhéból. 

November 19.: Foglalkozás fogyatékos 
csoportnak: Mikulás készítése csuhéból. 

Kecskés-telepi fiókkönyvtár 

Április 15.: Húsvétváró foglalkozás.  
Június 17.: Hurrá! Vakáció! Kézmőves 

foglalkozás. 
Július 22.: Sógyurma készítése. 
Július 29.: Gyöngyfőzés.  
Szeptember 23.: Baghyné Makra 

Ilona: Az algyıi iskola históriája címő 
könyvének bemutatója. Beszélgetıtárs: 
Dr. Berta Tibor . 

Móra utcai fiókkönyvtár 

Katona Gyula önkormányzati képviselı 
rendszeresen tartotta lakossági 
fogadóóráját a könyvtárban. 
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Február 5.: Farsangi álarckészítés.  
Február 12.: Valentin-napi ajándékkészítés.  
Március 12.: Kokárda készítése.  
Április 2.: Húsvéti készülıdés  
Április 4.: Húsvéti foglalkozás 1. osztálynak.  
Április 7.: Húsvéti foglalkozás 3. osztálynak.  
Április 8.: Könyvtári óra a 

mezıgazdasági munkákról 4. osztálynak.  
Április 16.: Tojásfestés.  
Április 30.: Anyák napi 

ajándékkészítés.  
Április folyamán: Vetélkedı a Föld 

napja alkalmából.  
Május 7.: Papírrepülı hajtogatása.  
Június 12.: Író-olvasó találkozó 

Horváth Dezsıvel.  
Június 23-27.: Gyermekfoglalkozások a 

Szegedi Vakáció keretében. Meseolvasás, 
illusztráció készítése, ügyességi játék, 
ékszerkészítés, barkácsolás. 

Szeptember 17.: İszi ablakdekoráció 
készítése. 

Október 8.: Mindenfélét levelekbıl – 
kézmőves foglalkozás.  

November 5.: Virágos kép készítése 
papírból.  

November 20.: Kézmőves foglalkozás 
4. osztályosok részére.  
November 21.: Kézmőves foglalkozás 2. 
osztályosok részére. 

Odesszai fiókkönyvtár  

Kormos Tibor  önkormányzati 
képviselı rendszeresen tartotta lakossági 
fogadóóráját a könyvtárban. 

Május 21.: Játékos könyvtárhasználati 
foglalkozás.  

Június 23., 25., 27.: 
Gyermekfoglalkozások a Szegedi vakáció 
keretében. Aszfalt-rajzverseny, elıadás a 
csillagászatról, kollázs készítése. 

Október 10.: Aranyi Sándor 
festımővész kamaratárlatának 
megnyitója. A kiállítás november 26-ig 
volt látható.  

Október 22.: Könyvtárismertetı  
foglalkozás.  

November 28.: Dégi László 
kamaratárlatának megnyitója. 

Petıfi-telepi fiókkönyvtár 

Február 14. Origami foglalkozás, 
szalvétatartó készítése.  

Február 25. A vakond. Mesedélután, 
rajzkészítés.  

Április 30. Origami foglalkozás, 
papírvirág készítése Anyák napja 
alkalmából.  

Június 2. Könyvtárhasználati  
foglalkozás.  

Június 16., 18., 20. 
Gyermekfoglalkozások a Szegedi 
Vakáció keretében. Mesedélelıtt, 
gyöngyfőzés, origami. 

Szeptember 19. Mesedélután. A kis 
ködmön címő mese felolvasása és rajz készítése.  

November 20. Anorexia és bulimia 
címmel természetgyógyászati elıadás. 
Elıadó: Mészáros Edina.  

Rókusi fiókkönyvtár 

Január 24.: Mesedélután keretében 
diavetítés: A Piroska és a farkasok, A 
farkas és a két gida.  

Február 21. Mesedélután keretében: 
Farkastanya (magyar népmese). 
Felolvasás és barkácsolás, hajtogatás.  

Február 25. Könyvtári óra.  
Március 11. Könyvtárhasználati óra 5. 

osztályosoknak.  
Március 21. A Víz világnapja. Élet a 

víz körül. Diavetítés: Csikós Csaba.  
Március 28. Mesedélután keretében 

Grimm:  Piroska és a farkas. Illusztráció 
készítése.  

Április folyamán Kızetek és ásványok 
Magyarországról címő kiállítás. 

Április 18. A Föld világnapja. 
Vulkánok. Diavetítés: Pocsai Tamás.  

Április 25. Mesedélután keretében 
Darvasi László: Trapiti címő regénye, és 
A farkas nem eszi meg a nagymamát.  

Május 9.: Madarak és fák napja, video-
vetítés: Élet a lombok között.  

Május 9-tıl  A fa. Kiállítás. 
Május 23.: Mesedélután keretében A 

vén kutya és a farkas. Barkácsolás: 
mákfarkas ragasztása.  

Június 13.: Könyvtárismertetés 1. 
osztálynak.  

Szeptember 26.: Mesedélután. Kipling:  
Maugli, a farkasok fia. Barkácsolás: 
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közös kép készítése, rajz, kivágás, 
ragasztás. 18 fı 

Október: kiállítás A könyvtáralapító 
Somogyi Károly címmel 

Október 30.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás 3. osztályosoknak.  

Október 31.: Mesedélután: 
Farkasnévnap, verstanulás. Barkácsolás: 
Papír rózsa készítése.  

November: kiállítás Kovács Sándor 
Tibor  grafikáiból 
November 28.: Mesedélután: A 
bővészkedı farkas. Barkácsolás: 
filcfarkas varrása 

Szentmihályi fiókkönyvtár 

Február 20.: Ismerkedés a könyvtárral, 
számítógépes játék 2. osztályosoknak.  

Február 22.: Farsangi számítógépes 
pingpongbajnokság.  

Május 12 – augusztus 15.: Andersen 
kiállítás (A Dán Kulturális Intézmény  
anyagából) 

Június 16.: Író-olvasó találkozó 
Horváth Dezsıvel.  

Június 20.: Számítógépes verseny. 
Október 16.: Könyvtárhasználat és 

játék napközis csoportnak.  

Szıregi fiókkönyvtár 

Ebben az évben is kéthetente tartotta 
összejöveteleit az Életreform Klub. 

Január 2.: Újévköszöntı az életreform 
Klubban.  

Január 15.: Az Életreform Klub 
keretében: Részletek Márai Sándor: 
Füveskönyv címő könyvébıl. 6 fı 

Január 29.: Andóczi Balogh Éva: 
Petıfi, mint vılegény. Rendhagyó 
irodalom óra.  

Január 29.: Az Életreform Klub 
keretében a Gazdagság címő kazetta 
meghallgatása 

Február 12.: Az Életreform Klub 
keretében: Életerıt adó csírák.  

Február 26.: Az Életreform Klub 
keretében: Télvégi fáradékonyság -  
beszélgetés.  

Március 7.: A reformkor napjai. 
Foglalkozás 4. osztályosoknak.  

Március 12.: Tavaszi készülıdés. 
Beszélgetés az Életreform Klubban.  

Március 26.: Gyógyulásom története. 
Dobák Lászlóné az Életreform Klubban.  

Április 16.: Húsvéti népszokások az 
Életreform Klubban.  

Április 23.: Az Életreform Klubban 
beszélgetés Szőcs Edit pszichológussal.  

Május 7.: Bakos Tibor: Egészségünk 
védelmében. Elıadás az Életreform 
Klubban.  

Május 21.: Relaxálás az Életreform  
Klubban.  

Június 4.: Janikovszky Éva meséi.  
Gyógynövények győjtése az Életreform 
Klubban.  

Június 16-20.: Gyermekfoglalkozások a 
Szegedi Vakáció keretében. 
Gyöngyfőzés, origami, hobbik, egészség-
délelıtt, meseolvasás. 

Június 18.: Nyári receptek csereberéje 
az Életreform Klubban.  

Július 8.: Aszfalt-rajzverseny.  
Július 15.: Cserebere délelıtt.  
Július 16.: Az ısi gyógymódokról az 

Életreform Klubban.  
Július 22.: Gipszöntés, festés.  
Július 30.: Relaxálás az Életreform Klubban.  
Szeptember 10.: Életreform Klub, 

beszélgetés.  
Szeptember 24.: Kazetta-hallgatás az 

Életreform Klubban.  
Szeptember 26.: Könyvtárhasználati 

óra 3. osztálynak.  
Október 8.: Az Életreform Klub tagjai 

Kenéz Tünde Feng Shui címő elıadásán 
vettek részt a Mővelıdési Házban. 

Október 14.: Képzeletbeli barangolás a 
népköltészet világában - rendhagyó 
irodalomóra Andóczi Balogh Éva 
vezetésével.  

Október 17.: Óvodások a könyvtárban.  
Október 22.: Gyógytornával az 

egészségért címő elıadás az Életreform 
Klubban. Elıadó. Jánosiné Canjevac 
Judit  gyógytornász.  

November 5.: Betegségek megelızése 
és gyógyítása vércsoport szerinti diétával 
címmel Dr. Kohán József elıadása az 
Életreform Klubban.  

November 19.: Foltvarrás az Életreform 
Klubban.  

Tápai fiókkönyvtár 

Havonta tartotta rendezvényeit a Nık Klubja. 
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Januárban a Nık Klubja vendége Márta 
Istvánné volt, aki Vallásosság egy 
kisközösség életében címmel tartott 
elıadást.  

Február 14.: Bálint nap a Nık 
Klubjában.  

Február 28.: Elıadás és beszélgetés 
Tóth Andrásné népdalénekessel. 
Beszélgetıtárs: Horváth Dezsı író, 
újságíró.  

Március 7.: Algyıi látogatás a Nık 
Klubjával. A könyvtár és a Tájház 
megtekintése.  

Április 25.: A Nık Klubjában Feng 
Shui. Komáromi Rita  elıadása.  

Június 13.: A Nık Klubjának vendége 
az Ünnepi könyvhét alkalmából: László 
Anna.  

Szeptember 19.: Nık klubja.  
Október 10.: Bodó Katalin: Spanyol 

zarándoklat. Elıadás a Nık Klubjában.  
November 14.: A Nık klubjának 

vendége: V. Kulcsár Ildikó  újságíró, a 
Nık Lapja munkatársa.  

November 21.: Beszélgetés a 
népköltészeti alkotásokról 3. 
osztályosokkal.  

Tarjáni fiókkönyvtár  

Ebben az évben is folyamatosan tartotta 
havonta rendezvényeit a Könyvbarát 
Klub. 

Január 23.: Ismerkedés a könyvtárral. 
Könyvtárhasználati óra a Weöres Sándor 
Általános Iskola 3. osztályának.  

Január 28.: A Könyvbarát Klub a 
Csillag téri Baráti Kör  összejövetelén 
vendégeskedett. 6 fı 

Február 25.: Ismerkedés a könyvtárral. 
Könyvtárhasználati óra a Weöres Sándor 
Általános Iskola osztályának. 
Könyvbarát Klub. Filmvetítés és 
beszélgetés Szeged népmővészeti 
hagyományairól.  

Március 25.: A Könyvbarát Klub 
vendége: Dr. Révész Mihály 
önkormányzati képviselı.  

Április 8.: A költészet napja a 
Könyvbarát Klubban.  

Május 27.: A Könyvbarát Klub 
vendége Horváth Dezsı író, újságíró.  

Június 24.: A Könyvbarát Klub a 
Csillag téri Baráti Kör  vendége volt.  

Július 2-31.: Pocsai Sándor 
fotókiállítása. 

Augusztus folyamán Pocsai Sándor 
Itthon címő fotókiállítása. 

Szeptember 9.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás a Weöres Sándor Általános 
Iskola osztályának.  

Szeptember 30.: Erdélyi 
élménybeszámolók a Könyvbarát 
Klubban.  

Október 21.: A Könyvbarát Klub 
keretében látogatás a Dómban és az 
Altemplomban, kiállítás megtekintése.  

November 18.: A Könyvbarát Klub 
vendége: Tóth Béla író.  
 

Jubileumi jutalmat kapott: 

30 éves: Vóna Györgyné, a 
könyvkötészeti csoport vezetıje; 
Pap Andrásné, a Csillag téri 
fiókkönyvtár könyvtáros 
csoportvezetıje. 

40 éves: Bori Zoltánné, a módszertani 
részleg könyvtárosa. 

Törzsgárda jutalmat kapott: 

10 éves: Rück József rendész, 
Martonosiné Bori Katalin  
olvasószolgálati osztály mővészeti 
részlege könyvtáros asszisztens, 
Csala Péter villanyszerelı  

15 éves: Bajusz Jánosné módszertani 
részleg, könyvtáros. Katonáné 
Berta Zsuzsanna adminisztrációs 
csoport, könyvtáros asszisztens. 
Nagy Zsuzsanna olvasószolgálati 
osztály, könyvtáros.  

20 éves: Kulcsár Marianna  gyermek 
könyvtáros. Pintér Ferencné 
gazdasági osztály, gazdasági 
ügyintézı. Sikaláné Sánta Ildikó 
általános igazgató helyettes. Sósné 
Karácsonyi Mária  
olvasószolgálati osztály, 
könyvtáros. Szıkefalvi – Nagy 
Erzsébet könyvtárigazgató. 

25 éves: Demeterné Szeberényi Ágota 
állomány-feldolgozó részleg, 
könyvtáros. Palánkainé Sebık 
Zsuzsanna gyermek könyvtáros 
csoportvezetı. 
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30 éves: Kovács Pálné  fiókhálózati 
osztály, könyvtárkezelı. 

Személyi hírek, változások: 

Krasznai Attiláné, a helyismereti 
részleg dolgozója március 31 –én, Bori 
Zoltánné, a szervezési részleg 
munkatársa június 30-án, Gyuris György 
könyvtárigazgató augusztus 31-én 
nyugdíjba vonult.  

Október 1 – jétıl az általános igazgató 
helyettes Sikaláné Sánta Ildikó, aki az 
olvasószolgálat osztályvezetıje volt. 
Rátkai Erzsébet visszatért a szervezési 
csoporthoz. 

Az olvasószolgálat új osztályvezetıje – 
szintén október 1- jétıl – Fejérné Pintér 
Veronika. 

Belépett:  

Április 26.: Kecskeméti 
Zsuzsanna olvasószolgálati osztályon 
könyvtáros asszisztensi munkakörbe 
helyettesíti Martonosiné Bori Katalint, 
aki GYED-en van. 

Kilépett: 

Június 25.: Ferencziné Gyémánt 
Kornélia  könyvtáros, olvasószolgálati 
osztály.  

Július 15.: Hegyi Gergely könyvtáros. 
Július 15.: Hegyi Gergely 

adminisztrációs csoport könyvtárosa. 
Október 31.: Szabó Zsuzsanna. 

olvasószolgálati osztály mővészeti 
részlegének könyvtárosa.  

Szakképesítések: 

Középfokú könyvtári 
szakvégzettséget szerzett: 

Május 20-án könyvtáros 
asszisztensi bizonyítványt kapott: Bajza 
Rita könyvraktáros Csala Józsefné, 
Szécsi Istvánné, Terhes Katalin és 
Vincze László fiókhálózati munkatársak; 
Doktor Lajosné gazdasági osztályvezetı; 
Juhász Annamária az adminisztrációs 
csoport munkatársa. 

A Somogyi-könyvtár pályázatai: 

� Szegedi Kulturális Alap Fórum a 
mővészetekrıl címő rendezvény 
60.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap 
Digitalizálás a Somogyi-könyvtár 
különgyőjteményeibıl 500.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap 
Fogyatékkal élık könyvtári 
szolgáltatásának javítására 
200.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap Az 
információ szabadság 
megvalósulása a magyar 
könyvtárakban 600.000,-Ft 

� Szegedi Kulturális Alap Nagy uta-
zók – híres utazások kiállításra 
100.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap 
Összefogás a könyvtárakért akció 
országos megnyitójára 500.000,-Ft 

� Szegedi Kulturális Alap Tóth Béla: 
Tudósítások a törökkori Szegedrıl 
címő könyvének bemutatójára 
45.000,-Ft 

� Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium Hangos 
könyvtárak Magyarországon 
394.400,-Ft 

� Szeged Kultúrájáért 
Közalapítvány Fiókkönyvtári 
rendezvényekre 50.000,-Ft 

� Idegenforgalmi Alap Nagy utazók 
– híres utazások kiállításra 
100.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma  Könyvtári 
minıségfejlesztés – könyvtári korszerősítés 
1.500.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap Szakmai 
rendezvények szervezésére a megye 
könyvtárosainak 379.470,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap A 
Somogyi-könyvtár és 
szolgáltatásainak népszerősítése 
900.000,-Ft 

� Nemzeti Kulturális Alap A Szegedi 
Mőhely címő szemle 
megjelentetésére 300.000,-Ft 

� IHM-ITP-8  24. óra – Kulturális 
kincseink digitalizálása  
5.930.000,-Ft 

� NKÖM  ODR támogatás 3.000.000,-Ft 
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A Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete által szervezett 
továbbképzések: 

Január 16. A könyvtárak mőködését 
meghatározó jogszabályok. Megyei 
továbbképzés.  

A megyei továbbképzésen Kenyéri 
Katalin, a NKÖM fıtanácsosa a 
könyvtári jogalkotás új korszakáról 
beszélt, Siket Judit és Szalma Lászlóné, a 
Csongrád Megyei Területi 
Államháztartási Hivatal munkatársai a 
költségvetési szerveknél alkalmazandó 
államháztartási jogszabályok elméleti és 
gyakorlati kérdéseire hívta fel a 
figyelmet, Dabis Erzsébet, a Csongrád 
Megyei Bíróság bírája a közalkalmazotti 
törvényben történı változásokat emelte 
ki. 

Január 23.  Az európai integráció 
kérdései és feladatai. Megyei 
továbbképzés 
A fórum a Csongrád Megyei 
Közmővelıdési Tanácsadó Központtal 
közös szervezés könyvtárosoknak, 
népmővelıknek és polgármestereknek. A 
rendezvény helyszíne a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Hivatala volt. 
A Csongrád Megyei Közgyőlés 
alelnökének Marosvári Attila megnyitó 
szavai után Kocziszky György a Miskolci 
Egyetem tanszékvezetı tanára az EU-
integráció kérdéseirıl és problémáiról 
tartott elıadást, Koreny Ágnes, az 
Európai Bizottság Magyarországi 
Delegációjának referense az integráció, 
információ, kommunikáció folyamatát 
mutatta be. A bemutatkozás lehetıségével  
éltek  a megyében mőködı Uniós 
tájékoztató pontok közül:  az SZTE ÁJK 
EU Dokumentációs Központ, 
szolgáltatásait ismertette Forrásné dr. 
Török Katalin könyvtárvezetı. A makói 
József Attila Városi Könyvtárból, elıadó 
volt Mátó Erzsébet, könyvtárigazgató, a 
Szegedi Ifjúsági Házban lévı  Eu-s 
Információs Pontot ismertette Gajdán 
Bálint és a Csongrád Megyei EU 
Információs Pont szolgáltatásairól Nyerges 
Gusztáv tájékoztatott.  

Január 21, 23, 28, 30.: Az Internet 
használata a könyvtári környezetben. 

Internet tanfolyam községi 
könyvtárosoknak.  
A tanfolyam résztvevıi megismerkedtek 
a számítógép hardver és szoftver 
részeivel, fájlkezeléssel, az Internet rövid 
történetével, az Interneten elérhetı 
szolgáltatásokkal, az információkeresés 
metodikájával, a keresési stratégiákkal, az 
információs csomópontokkal. 
A tanfolyamot Muresán Orsolya, a 
Somogyi-könyvtár munkatársa tartotta. 

Február 6.: Az olvasás, mint teremtı 
fantázia. Gyermekkönyvtárosok, iskolai 
könyvtárosok szakmai napja.  
Elıadók voltak: Bocsák Veronika, a 
Magyar Olvasástársaság alelnöke, Bartos 
Éva, a Magyar Olvasástársaság elnöke, 
Sáráné dr. Lukátsy Sarolta, iskolai 
könyvtári szakértı, Rácz Vinczéné, a 
Csongrád Megyei Pedagógiai Központ 
munkatársa, Felföldiné Bárány Zsuzsa az 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános 
Iskola pedagógus-könyvtárosa. 

Február 13.: Bod Péter 
könyvtárhasználati verseny megyei 
döntıje a Kırösy József 
Szakközépiskolában. Témája: Könyv, 
könyvtár, nemzeti könyvtár. 
Szervezık: Dr. Nagy Lászlóné, Sáráné 
Lukátsy Sarolta 

Március 18.: Bod Péter országos 
írásbeli döntı a SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnáziumban.  
Szervezık: Barra Anikó, Sáráné 
Lukátsy Sarolta voltak. 

Március 20.: Könyvtári 
minıségfejlesztés. Megyei továbbképzés.  

A szakmai nap a Csongrád Megyei 
Könyvtárosok Egyesülete 2002. évi 
tevékenységének a beszámolójával 
kezdıdött, melyet Bajusz Jánosné, az 
egyesület elnöke  tartott. 
Az elmúlt évek irányítási, strukturális és 
finanszírozási változásai, a 
könyvtárügyben végbement technológiai, 
informatikai fejlesztések következtében a 
2003-2007 közötti idıszakra vonatkozóan 
új stratégiai célokat ismertette Skaliczki 
Judit, a NKÖM könyvtári osztályának 
vezetıje. Zalainé Kovács Évától, a SZIE 
KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatójától a 
szakmai önértékelés céljáról, 
fontosságáról, elkészítésének módjáról 
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hallottunk elıadást. Bartos Éva, a 
Könyvtári Intézet osztályvezetıje a 
változó világunkban a könyvtárosság 
változó értékeit vette számba. A 
továbbképzés befejezéséül Király László 
és Simon András, az MTA SZTAKI 
munkatársai  bemutatták a kiskönyvtárak 
számára fejlesztett Kistéka számítógépes 
programot. 

Április 28. Szakmai nap iskolai 
könyvtárosok számára a Rókusi 1. sz. 
Általános Iskolában. Meghívottak között 
volt Varga Zsuzsanna, a 
Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke. 
Az elıadások és a beszélgetések   Mi a 
baj az iskolai könyvtárakkal? téma köré 
csoportosult. A nap házigazdája, Marti 
Gizella, szervezıje Sáráné Lukátsy 
Sarolta volt. 

Május 22. A szó elszáll, az írás megmarad. 
Városi könyv- és könyvtárhasználati 
vetélkedı döntıje 5-6. osztályosok 
számára a SZTE JGYTFK Gyak. Ált. és 
Alapfokú Mővészeti Iskolában. Témája 
Szeged fıutcája, a Tisza volt. A versenyt 
szervezte Cs. Bogyó Katalin. 

Május 29. Szakmai nap a Szirén 
programot használóknak.  
A Szirén  könyvtári integrált rendszert 
használók megismerkedhettek a Szirén 21  
programmal. A bemutatót Mohai Lajos 
vezette. 

Június 26. Megyei könyvtáros-
találkozó.  
A 31. könyvtárosnap megrendezésére 
Algyın került sor. A résztvevıknek a 
települést Molnárné Vida Zsuzsanna, 
Algyı alpolgrámestere mutatta be. 
Ménesi Lajosné az Algyıi Könyvtár és 
Tájház igazgatója beszélt az intézmény 
helyzetérıl, szolgáltatásairól. Az 
összejövetel szakmai részében Bocsor 
Péter, az SZTE Angol-Amerikai Intézet 
Angol Tanszékének oktatója a kortárs 
angol irodalomról tartott elıadást, 
Bombitz Attila,  az SZTE Osztrák 
Irodalom és Kultúra Tanszék oktatója 
pedig a kortárs német nyelvő osztrák 
irodalomról.  

Szeptember 5 - 7.: İszi tanulmányút 
A három nap alatt a tanulmányút 
résztvevıi tájékozódtak a veszprémi 
Eötvös Megyei Könyvtár, a szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
szolgáltatásairól, megtekintették Graz 
nevezetességeit és az İrség kulturális 
emlékhelyeit. A tanulmányút vezetıje 
Ménesi Lajosné, az Algyıi Könyvtár és 
Tájház igazgatója volt. 

Szeptember 11.: Minıségmenedzsment 
tanfolyam. 
A  tanfolyamon városi könyvtárosok 
részére Skaliczki Judit, a NKÖM 
Könyvtári osztályának vezetıje és 
Zalainé Kovács Éva, a SZIE KÉT 
Könyvtár és Levéltár igazgatója tartott 
elıadást a minıségi szemlélet 
megjelenésérıl a könyvtárakban és a 
TQM-rıl.  

Szeptember 27.: Könyvtárlátogatás Kalocsán  
Az egynapos út során a résztvevık 
ellátogattak  a barokk környezető 140.000 
kötetes Fıszékesegyházi Könyvtárba, az 
Érseki Palotába, az Érseki Kincstárba és 
múzeumokba. 

Október 9.: Minıségmenedzsment 
tanfolyam. 
A  tanfolyamon városi könyvtárosoknak  
Skaliczki Judit, a NKÖM Könyvtári 
osztályának vezetıje és Zalainé Kovács Éva, a 
SZIE KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatója 
beszélt a stratégiai tervezésrıl és a használókkal 
való törıdés fontosságáról. 

November 6.: Minıségmenedzsment 
tanfolyam 
A tanfolyamon Ramháb Mária, a Katona 
József  Megyei Könyvtár igazgatója 
tartott elıadást a szervezetkultúra, 
szervezetfejlesztés és a humán erıforrás 
elemeirıl. 

November 13.: Minıségmenedzsment 
tanfolyam. 
A  tanfolyamon városi könyvtárosoknak 
Skaliczki Judit, a NKÖM Könyvtári 
osztályának vezetıje és Zalainé Kovács Éva, a 
SZIE KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatója 
tartott elıadást a teljes körő minıségirányítási 
rendszer bevezetésének lépéseirıl és a 
teljesítménymutatók gyakorlati alkalmazásáról. 

November 20.: Könyvtári 
programbemutató 
Az iskolai és községi könyvtárosoknak 
Mohai Lajos programfejlesztı bemutatta 
a Szirén 9. könyvtári integrált programot. 
A délutáni rendezvény a Tisza Lajos 
Könnyőipari Szakközépiskolában 
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folytatódott, ahol a tartós tankönyv, 
ingyen tankönyv kérdésével foglalkoztak 
a résztvevık. A délután házigazdája Ácsné 
Fekete Ilona volt. 

December 11. Minıségmenedzsment 
tanfolyam. 
Az év utolsó továbbképzésén Skaliczki Judit, a 
NKÖM Könyvtári osztályának vezetıje a 
szakmai etika, erkölcs fontosságáról, 
összetettségérıl beszélt, Zalainé Kovács Éva, a 
SZIE KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatója a 
humán erıforrás menedzsmentet befolyásoló 
tényezıkrıl.  

 
A Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete Nyugdíjas Csoportja: 
 
2003. szeptemberéig a hónap második 

szerdáján az Elsı Magyar Kenderfonó Rt. 
Könyvtárában, a hónap utolsó szerdáján a 
Somogyi-könyvtárban tartotta meg a 
programjait, majd szeptembertıl az 
összes összejövetelét a Somogyi-
könyvtárban. 

Megvalósult rendezvényeik:  

Január 8.: Varga Ferenc klubtag 
elıadásában Puccini mőveibıl láttak 
részleteket videó vetítés keretében. 

Január 29.: Frank Béláné egyesületi 
vezetıségi tag gazdasági beszámolója hangzott 
el. 

Február 12.: Sípos Sándorné tartott   
videó vetítéses beszámolót izraeli útjáról. 

Február 26.:  Zenei vetélkedı a 
Somogyi-könyvtárban Varga Ferenc 
vezetésével. 

Február 20.: A klubtagok jó hangulatú 
farsangi összejövetele. 

Február 26.: Gondon Mária 
természetgyógyász elıadása. 

Március 12.: Kukli György  videó 
operatır saját filmjeit mutatta be nagy 
sikerrel. 

Március 20.: A klubtagok  a Somogyi-
könyvtárban meghallgatták  az egyesület 
2002. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Március 26.: Természetgyógyász tartott 
tájékoztatót a Somogyi-könyvtárban. 

 Április 9.: A közelgı költészet napja 
alkalmából Kovács  Miklós tanár 
elıadása Babits Mihály munkásságáról. 
Utána Babits játékfilmet néztek meg.  

Május 7.: 35 fıvel részvétel a 
kiszombori könyvtárlátogatáson. 

Május 14.: Pávó Ferenc klubvezetı 
videófilm vetítéses elıadást tartott párizsi 
útjáról. 

Május  28.: A klubtagok megtekintették 
a Szalámigyár múzeumát. 

Június 18.: Látogatás a békéscsabai 
megyei könyvtárba. 

Június 25.: A Somogyi-könyvtárban az 
ókori nıi ruhaviseletrıl hallgattak 
elıadást. 

Június 26.: Részvétel az algyıi 
könyvtáros találkozón. 

Július 9.: Egynapos mórahalmi kirándulás. 
Július 30.: A Somogyi-könyvtárban 

természetgyógyász elıadását hallgatták 
meg. 

Augusztus 13.: Kirándulás az újszegedi 
Füvészkertbe. 

Augusztus 27.: A klubtagok a 
Somogyi-könyvtárban társasjátékoztak. 

Szeptember 10.: Sajnálattal kellett 
búcsút venniük a klubtagoknak a 
Kenderfonó Rt. Könyvtárától, mivel a 
közelgı hidegre való tekintettel azt a 
szomorú hírt kapták, hogy a könyvtárban 
nem tudnak főtést biztosítani. A 
továbbiakban az összejövetelek 
helyszínéül a Somogyi-könyvtár 
klubhelyisége szolgál, melyért köszönetet 
mondanak a könyvtár vezetésének. 

 Szeptember 27.: A kalocsai 
kiránduláson megtekintették a 
Fıszékesegyházi Könyvtárat, az Érseki 
Palotát, az Érseki Kincstárat  és több 
múzeumot. 

Október 8.: Kovács Miklós tanár tartott 
irodalmi elıadást Móricz Zsigmondról. 

Október 29.: Vendégük volt Kozma 
László, Szeged város alpolgármestere, 
aki a nyugdíjasok pillanatnyi helyzetérıl, 
valamint az önkormányzat további 
támogató készségérıl adott tájékoztatást.  

November 12.: A klubtagok 
egészségügyi elıadást hallgattak. 

November 26.: Megbeszélés a 
karácsonyi ünnepség lebonyolítását 
illetıen. 

December 10.: Zenés mősorral  
összekötött karácsonyi összejövetel, ahol 
a könyvtár vezetése is részt vett.  
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A Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete pályázatai: 

� A továbbképzések, tanfolyamok 
megvalósításához szükséges, 
szervezési, másolási és 
postaköltséget a Somogyi-könyvtár 
biztosította.  

� A szakmai programok megbízási 
díjainak kifizetésére az NKA 
Könyvtári Kollégium  2002. évi 
pályázatából 137.000,- Ft állt a 
rendelkezésünkre /ez Somogyi-
könyvtári pályázat volt /.  

� és az egyesület által pályázott NKA 
Könyvtári Kollégium  370.000,- Ft-
ja.  

� A könyvtáros nap költségeit az 
egyesület saját forrásból 
finanszírozta 

� Az egyesület  nyugdíjas könyvtáros 
csoportja a Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzatától a 2003. 
évi  programjaira 40.000,- Ft 
támogatást kapott. 

Szegedi Tudományegyetem Központi 
Könyvtár 

Személyi hírek, változások: 

Május 26.: Elhunyt Mader Béláné, a 
Feldolgozó Osztály vezetıje. 

November 1. - tıl Keveházi Katalin, a 
Régi Könyvek Tára munkatársa 
kinevezést kapott a Feldolgozó Osztály 
vezetésére. 

Belépett: 

A Különgyőjtemények Osztályának új 
munkatársa július 1-tıl Puskás Nikoletta. 
A kölcsönzıi csoportban október 1- tıl 4 
órában dolgozik Szalma Andrea. Az 
Állománygyarapítási Osztály 4 órában 
alkalmazott új munkatársa november 16- 
tól Szőcs Irma, december 1- tıl Krauz 
Adrienn . Tari Emese december 1- tıl a 
Feldolgozó Osztály 4 órában 
foglalkoztatott új munkatársa. 

Kilépett: 

Dombóvári Jánosné, a feldolgozó 
Osztály munkatársa nyugállományba 
vonult.  

A Feldolgozó Osztály címleíró 
könyvtárosa, Fodor Ágnes november 30 
- tól távozott a könyvtárból. A Feldolgozó 
Osztály csoportvezetıje, Aszalós Károly 
december 14 - tıl megvált az 
intézménytıl. December 31 - én Molnár 
János könyvtáros, az Olvasószolgálat 
munkatársa távozott a könyvtárból, 
valamint Sándor János számítástecnikai 
technikus. 

Szegvár 

Tanítási szünetekben - téli, tavaszi, 
nyári szünetben – szabadidıs 
foglalkozások voltak a gyerekeknek. A 
részt vevı gyerekek különbözı figurákat, 
ékszereket főztek gyöngybıl. A nyári 
szünetben 8 fordulós kérdéssorozatot 
oldottak meg a leglelkesebb gyerekek. A 
jutalmazásra augusztus végén, a 
kiállítással összekötött ünnepi 
foglalkozáson került sor. 

Áprilisban, a költészet napján 
szavalóverseny volt. A 33 gyerek 
produkcióját 3 tagú zsőri értékelte, 

Augusztus végén kiállítás mutatta be 
a könyvtárlátogatóknak a nyári szünet 
alatti foglalkozásokon készített tárgyakat. 

December 4.: Balázs Péter és Lengyel 
Tibor  – Peter & Pan – zenei 
foglalkozásán vettek részt a 3. 
osztályosok. Nagyon jó hangulatot 
teremtettek vidám dalaikkal, közös 
énekléssel. 

Szentes 

Városi könyvtár Kht. 

Január 29.: A Magyar Kultúra Napja. 
Az anekdota, a pletyka és a nyelv. 
Vendég: Grecsó Krisztián Bródy 
Sándor-díjas író. Házigazda: Elek Tibor  
irodalomtörténész. 

Február 12.: Derzsi Kovács Jenı 
szerelmes versei. Elıadó: Rózsa Gábor 
mérnök-muzeológus. Közremőködtek: A 
Horváth Mihály Gimnázium  tanárai és 
diákjai. 

Február 20.: Emberi kapcsolataink. I. 
rész: Barátság. Elıadók: Dr. Gıgh Edit 
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ideggyógyász, pszichiáter fıorvos; Dr. 
Kiss Mihály komplementer orvos. 

Február 27.: Hankó Györgyné Paksi 
Márta : Szentes és környéke népzenéje és 
néptánca a XX. században címő 
könyvének bemutatója.  Köszöntıt 
mondott: Oltyán Lajos, a Mővelıdési és 
Oktatási Bizottság elnöke. 
Közremőködtek: Balla Tibor  tekerı, 
Hankó Gergely klarinét, a Zöldág 
Egyesület táncosai 

Március 6.: Széchenyi és / vagy Kossuth 
Pelyac István történész elıadása. 

Március 13.: Zenés irodalmi 
beszélgetések. Vendég: Nagy János 
címzetes igazgató. Beszélgetıtárs: 
Majtényi András . Közremőködtek: a 
Zeneiskola tanárai, növendékei, a 
Horváth Mihály Gimnázium tanulói. 

Március 17.: Digitális emlékezet. 
Városunkról CD-ken és az Interneten. 
Elıadó.: Tímár Ferenc mérnök-tanár. 

Március 27.: Az EU integráció kérdései 
és problémái. Elıadó.: Dr. Kocziszky 
György tanszékvezetı egyetemi tanár. 

Április 2.: Feng Shui: a térrendezés ısi 
mővészete. Elıadó.: Kenéz Tünde 
szakértı. 

Április 8.: A költészet napja. “Szépség 
– fák állnak Illatokkal telten…” 
Köszöntıt mondott: Szőcs Lajos 
alpolgármester. Elıadók: a Topolyai 
Auróra Beszédmővészeti Stúdió tagjai 
Vass Borsodi Borbála ny. tanár 
vezetésével. 

Április 11.: A költészet napja. A 
Hungarovox Kiadó irodalmi estje. 
Vendégek: Czegı Zoltán, B. Horváth 
István, Kaiser László költık. 
Közremőködött: Horváth Nóra 
elıadómővész. 

Április 15.: Magány – Csend – Remény. 
Húsvét elıtti gondolatok. Elıadó: Dr. 
Gıgh Edit ideggyógyász, pszichiáter 
fıorvos. 

Április 28.: Német kulturális est. 
Köszöntı: Szőcs Lajos alpolgármester. 
Közremőködtek: a Lajtha László 
Zeneiskola tanárai, a Boros Sámuel 
Közgazdasági és Humán 
Szakközépiskola és a Koszta József 
Általános Iskola tanulói.  

Fotókiállítás: fotók Sankt Augustinról, 
Szentes testvérvárosáról. 

Május 7.: Tévhitek az asztrológiáról. 
Elıadó: Tamáskovits Gyula asztrológus. 

Május 19 – 23.: Kalandozz a könyvek 
birodalmában! - 8. osztályosok a 
könyvtárban. 

Május 19.: Az agyagtáblától az 
Internetig. Elıadó: Dr. Bényei Miklós 
egyetemi tanár. 

Május 20.: Keleti eredető népek 
hagyatéka Szentesen és környékén. 
Elıadó: dr. Szabó János 
múzeumigazgató. 
A magyar irodalom külföldön. Elıadó: 
Dr. Vezényi Pál, Svájcban élı író, 
irodalomtörténész. 

Május 22.: A könyv és a zene. Elıadó: 
Nagy János tanár. 

Május 23.: Színház az egész világ! 
Elıadó: Tomanek Gábor színmővész. 

Június 6.: Ünnepi könyvhét. Cserna-
Szabó András: Félelem és reszketés 
Nagyhályogon címő novelláskötetét és az 
írót bemutatta: Poszler György. 

Június 18.: Fazekas Stressz & 
Gyógycentrum bemutatkozása. 

Szeptember 25.: Török Katalin  és 
Bodri Katalin  kiállítása, Dömsödi Teréz 
költıi bemutatkozása. 

Október 5.: Összefogás a 
könyvtárakért. Könyves vasárnap. 
Csongrád – Szentes EU vetélkedı a 
csongrádi Batsányi János Gimnázium 
és a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium csapatai között. 

Október 9.: Arad kultusza 150 év 
magyar közgondolkodásában. Elıadó.: 
Dr. Pelyac István történész 

Október 13.: Dalok a Dunánál. 
Megzenésített versek Huzella Péter (a 
Kaláka együttes volt tagja) elıadásában. 

Október 15.: Zenével – tánccal – képpel 
címmel a Szegvári Alapfokú Mővészeti 
Iskola bemutatkozó estje. 

Október 29.: Városi könyvtárhasználati 
vetélkedı. 

November 6.: Deák Ferenc emlékezete. 
Elıadó: Katona Tamás történész. 

November 13.: Mindszenty a történész 
szemével. Elıadó.: Dr. Balogh Margit 
történész. 
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November 27.: A magyar és európai 
reneszánsz – Balassi Bálint. Zenés 
irodalmi est a Lajtha László Alapfokú 
Mővészeti Iskola tanárai és a HMG  
tanulóinak közremőködésével. 

December 11.: Szabó Sándor amatır 
festı kiállítása. A kiállítást megnyitotta 
Bíró Jenı festımővész. 

December 22.: N. Orbán István: 
Kisvárosi köd – könyvbemutató. 
Közremőködött: Gógh János, a Magyar 
Kultúra Lovagja és Pozsár Ferenc 
elıadómővész. 

December 23.: A csodálatos Firenze. 
Dr. Csíky László szobrászmővész 
beszámolója a Firenzei Kortárs 
Biennáléról. 

Pályázatok: 

A Szentes Városi Könyvtár Közhasznú 
Társaság 2003-ban 16 pályázatot nyújtott 
be, ebbıl 10 pályázaton összesen 
1.508.000 Ft-t nyert könyvre, 
berendezésre, eszközökre és 
rendezvényekre. 

Városi Gyermekkönyvtár 

Január 9.: Kézmőves foglalkozás  
(hajtogatás). 

Január 30.: Kézmőves foglalkozás  
(hajtogatás). 

Február 13.: Farsangi arcfestés. 
Február 14.: Maszk készítés, szív hajtogatás. 
Március 5.: Tavaszváró. Lajtha László 

Zeneiskolával, Alapfokú M ővészeti 
Iskola Kiss Bálint tagozatával, Szent 
Erzsébet Katolikus Ált. Isk. 
kiskórusával. 

Március 26.: Helyismereti vetélkedı 
(Petıfi S. Ált. Isk., TEAM 
számítástechnika, Koszta József 
Múzeum). 

Március 27.: Kézmőves foglalkozás 
(hajtogatás - fecske) 

Március 28.: Bevezetés az Internet 
használatába. (Vágvölgyi Zoltán) 

Március 31.: Apponyi téri Óvoda – KLUB. 
Április 1.: Számítógép és Internet használat. 
Április 2.: Gera Pál a Fıvárosi 

Állatkert vidraszakértıjének elıadása a 
vidrákról. Kézmőves foglalkozás 
(gyöngyfőzés - lepke) 

Április 11.: Tavaszi népszokások. 
Költészet napja: Buborék Színpad 
elıadása. 

Április 24.: Dél-Amerika világa. 
Medgyesi István diaképes elıadása. 

Április 25.: Origami pályázat  
díjkiosztás. 

Május 13.: Bővészelıadás. Madarász 
Zoltán – Kecskemét. 
Óvodások hete 

Május 14.: Elveszett varázskönyv – a 
Buborék Színpad elıadása. 

Május 16.: Csipike és barátai. (Kovács 
Attila  és felesége “Csipike” elıadása) 
Apróka hét 

Május 27 - 28.: Könyvkiállítás. Elıadás 
a cicusokról – kicsikrıl és nagyokról 

Június 4.: Mit csináljunk nyáron? Nyári 
kézmőves kavalkád. 

Június 11.:  Mit csináljunk nyáron? 
CD-ROM-ok a Gyermekkönyvtárban. 

Június 16 – 20.: Internet tanfolyam. 
Június 23 – 27.: Kézmőves 

foglalkozások – Ügyes Kezek klubja. 
Június 30 – július 4.: Internet 

tanfolyam. 
Július 7 – 11.: Mit csináljunk nyáron? 

Nyári kézmőves kavalkád. 
Július 16.: Kézmőves foglalkozás: 

origami. A világörökség – könyvben és 
CD-ROMon. 

Augusztus 12.: Nyári kincsek – kavicsfestés. 
Augusztus 27.: Kézmőves foglalkozás 

Gyöngyfőzés. Iskolakezdés: 
csomagoljunk együtt… másképp 

Szeptember 3.: Mi mit viszünk az 
Unióba? – kulturális és természeti értékeink  
bemutatása. 

Szeptember 10.: Kézmőves 
foglalkozás, origami, gyöngyözés és 
ragasztás. 

Szeptember 23.: Németország kincsei. 
Medgyesi István elıadása. 

Szeptember 25.: Párizs  fényei 
(elıadás). 

Szeptember 30.: A Mese – foglalkozás 
ovisoknak. 

Október 7.: Skócia - Medgyesi István 
elıadása. Kézmőves foglalkozás, origami. 

Október 8.: Kézmőves foglalkozás: 
gyöngyfőzés. 
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Október 15.: Kézmőves foglalkozás, 
origami. 

Október 22.: Mindennapi hagyomány. 
Koszorúkészítés. Sós Anna elıadása. 

Október 27 – 28.: Kézmőves 
foglalkozás - üvegfestés. 

Október 29.: Kézmőves foglalkozás: 
gyöngyfőzés. Ötletbörze. 

Október 30.: Kamaradélután. A 
Horváth Mihály Gimnázium  drámai 
tagozatos diákjainak elıadása. 

Mindenszentek és halloween. Csige 
Istvánné elıadása. 

Október 31.: Kézmőves foglalkozás, 
origami. 

November 3–4.: Kézmőves foglalkozás, 
origami. 

November 5.: Pókháló készítés – 
szövés fonás Piti Mihályné  vezetésével. 

November 11.: Márton napi szokások. 
Csige Istvánné elıadása. 

November 12.: Népszokások 
Magyarországon és Európában. 

November 24., 25.: Spanyolország. 
Portugália. Medgyesi István elıadása. 
İszi-téli népszokások 

November 26.: Ünnepi elıkészületek – 
adventi dísz készítése. Sós Anna 
elıadása. 

December 2.: András napja – Advent 
napja Csige Istvánné elıadása. 

December 5.: Mikulászacskó készítés 
és kavicsfestés dekupázzsal. 

December 9.: İszi-téli népszokások. 
December 8-10.: Könyvtárhasználati  

vetélkedı. 
December 10.: Pán Péter együttes – Téli zene. 
December 11.: Európai Uniós  

vetélkedı. 
December 15.: A téli égbolt csodálatos 

csillagképei. Zombori Ottó  elıadása. 
December 16.: Népköltészet, népmesék 

– az ünnepek. 
A pénz története. Medgyesi István 
elıadása. Te mit tennél a magyar euro 
érmére? A rajzpályázat 
eredményhirdetése. 

December 17.: Ünnepi elıkészületek – 
karácsonyi kopogtató készítése Sós Anna 
elıadása. 
Titok készül! Karácsonyi üdvözlı 
készítése számítógéppel. 

December 18.: Ünnepi elıkészületek – 
csuhé angyalka készítés Piti Mihályné  
vezetésével. 

December 22.: Csillagszóró… 
Karácsony versben, zenében. Gyerekek és 
könyvtárosok ünnepvárása. 
Üllés 

Jan.17.   Hogyan használjuk a 
könyvtárat? Hogyan kölcsönözzünk?  - 1. 
osztályosoknak 

Febr. 25. Mese birodalma 2. osztályosoknak 
Febr. 28. Mese birodalma 2. osztályosoknak 
Ápr. 15. Ábrahám Krisztián: A Föld 

nevő őrhajó története" - környezetvédelmi 
elıadás 

Ápr. 26. Molnár Gyula: Délalföld madárvilága 
Ápr. 27. Ügyeskedj! Milyen is a 

kézmővesség (falunap keretében) 
Szept. 12. Kézikönyvek - enciklopédia, 

lexikon, szótár - feladatmegoldás - 2. 
oszt. 

Szept. 16. Kézikönyvek - enciklopédia, 
lexikon, szótár - feladatmegoldás - 2. 
oszt. 

Szept. 26. Kecskés együttes elıadása  
(kuruckori zenék)- isk.-kvt. közös 
program 

Okt. 14. Huzella Péter zenés irodalmi mősora 
Okt. 17. Bóbita együttes zenés irodalmi  

mősora 
Okt. 30. Kölcsönzés, használat - 

napközis csoport 
Dec. 19. Hevesi Imre és együttese - 

karácsonyi zenés mősor – iskola, 
könyvtár, mőv. ház  közös programja 

Pályázatok: 

� Fénymásológépre 125.000,-Ft 

Zákányszék 

Február 5.: Mesemondó-verseny. 
Február 28.: Rendhagyó óra Mátyás király 

gyermekkoráról. 
Március 7.: Nagycsoportos óvodások 

ismerkedése a könyvtárral. 
Április 16.: Elıadás a húsvéti 

népszokásokról, daltanulás. 
Április 16.: A könyvtár fogalma, a 

beiratkozás és kölcsönzés menete. 
Május 8. : Rendhagyó óra a visegrádi 

vár történetérıl. 
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Június 6.: Kötetlen délután a felsıs 
napközis csoporttal. 

Június 11.: Rendhagyó óra Budapestrıl, 
könyvajánlás a szünidıre. 

Június 11.: Kötetlen délután a felsıs 
napközis csoporttal. 

Szeptember 24.: Rendhagyó irodalom 
óra: Mesei jellemzık, híres mesegyőjtık, 
mesehallgatás. 

Szeptember 25.: A katalógus fogalma, 
használata, a könyvek téma szerinti 
csoportosítása. 

Október 16.: Könyvtárhasználati óra: A 
könyvek téma szerinti elhelyezkedése a 
polcokon. Gyakorlás. 

Október 16.: Könyvtárhasználati óra. A 
jelzı használata. Konkrét könyvek 
megtalálása a polcon. 

December 17.: Rendhagyó óra a télrıl, 
és a téli ünnepekrıl (hagyományok, 
babonák, népszokások). 

Pályázatok: 

Csongrád Megyei Közoktatási Alapítványtól 
új könyvek beszerzésére: 100.000,-Ft 
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Í R Á S O K   K Ö N Y V T Á R A I N K R Ó L 
(Összeállította: Gyuris György és Lovászi Józsefné) 

Rövidítések: 

Csk = Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ 
(Csongrád) 

Dbk = Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár (Szeged) 
DM = Délmagyarország 
DV = Délvilág 
Hk  = Németh László Városi Könyvtár (Hódmezıvásárhely) 
Mik = Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent) 
Mk = József Attila Városi Könyvtár (Makó) 
Sk = Somogyi-könyvtár (Szeged) 
Szek = Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
Szsk = Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 
 
 
2002.* 

1 Videók a könyvtárban : elsısorban klasszikusokat és mővészfilmeket 
kínál a Somogyi / H. Zs. == DM. – jan. 7., p. 4. : ill. 
Szerzı: Hollósi Zsolt. – A Sk új, helyben használható szolgáltatásáról. – Ua. DV. – jan. 
7., p. 4. : ill. 

2 Vásárhelyi könyvtárügy == DV. – jan. 7., p. 8. – (Mirıl írtunk?) 
A Csongrád Megyei Hírlap 1962. évi cikke a Hk tevékenységének eredményességérıl. 

3 Szanszkrit mesék == DV. – jan. 9., p. 5. – (Hírek) 
Irhás József verseskötetének bemutatója jan. 10-én a Hk-ban. 

4 Mővészfilm is szerepel a kínálatban == Metró. – jan. 11., Szeged 
városi mell., p. III. 
Helyben használhatják a videogyőjteményt a Sk-ban. 

5 A legolcsóbb nyert : két cég közösen építi fel az egyetemi könyvtárat 
== DM. – jan. 12., p. 1. 
A budapesti Magyar Építı Rt. és a székesfehérvári Baucont Rt. kapta a megbízatást. – 
Ua. DV. – jan. 12., p. 1. 

                                                           
* 2002. évi számunkban az Írások könyvtárainkról címő részben néhány tétel számítógépes 
szerkesztési hibák miatt kimaradt, ezért most a teljes változatot közöljük (a szerk.). 
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6 Mindszent átfogó temetıkatasztere / Horváth Dezsı == DV. – jan. 19., 
p. 13. : ill. 
A Mik helytörténeti győjteményében. 

7 Fényképezıgéppel Krétán : mediterrán hangulatok a makói 
könyvtárban == DV. – jan. 19., p. 13. 
Ratkai János fotókiállítása a Mk-ban. 

8 Könyvpremier Vásárhelyen == DV. – jan. 21., p. 4. – (Hírek) 
Fehér József Üvegcserepek c. elbeszéléskötetének bemutatója a Hk-ban, jan. 22-én. 

9 “Nekem valami mást rendelt az élet” == DV. – jan. 23., p. 4. 
Tudósítás a jan. 22-én, a Hk-ban rendezett könyvpremierrıl, Fehér József Üvegcserepek 
c. elbeszéléskötetének bemutatójáról. 

10 Tárlat == DM. – jan. 24., p. 8. 
Jan. 24-én nyílik a Szsk-ban a himnusztörténeti kiállítás. – Ua. DV. – jan. 24., p. 8. 

11 Beszélgetés Novák Istvánnal == DV. – jan. 25., p. 5.- (Hírek) 
A makói fıépítész a Szirbik Miklós Társaság rendezvényén jan. 25-én, a Mk-ban. 

12 Jövı év végére elkészül az új tanulmányi központ == Metro. – jan. 25., 
Szeged városi mell., p. III. : ill. 
Megkezdıdik a Szek építése. 

13 Kiállítással ünneplik az olvasás évét : júniusig tart a vándorkiállítás 
[Kép] == Metro. – jan. 25., Szeged városi mell., p. III. : ill. 
Fénykép a Sk ritkaságait a fiókkönyvtárakban bemutató kiállításról. 

14 Vass Vera tárlata == DM. – jan. 28., p. 4. : ill. 
Tudósítás a festımővésznı Sk-ban rendezett kiállításáról. 

15 Himnusztörténet Szentesen == DV. – jan. 29., p. 4. : ill. 
Nagy Ádám szegedi muzeológus kiállítása a Szsk-ban. 

16 Könyvtár épül Szegeden / CsG == Magyar hírlap. – jan. 29., p. 14. 
Szerzı: Csala Gabriella. – A Szek. 

17 Az olvasás éve == DV. – jan. 31., p. 5. – (Hírek) 
Eredményhirdetés a szentesi gyermekkönyvtárban. 

18 Makói könyvtár == DV. – jan. 31., p. 10. – (SMS-üzenetek) 
Az idısek éve alkalmából mentesültek a beiratkozási díj megfizetése alól a nyugdíjasok. 
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19 Képek a könyvtárban == DV. – febr. 1., p. 5. – (Hírek) 
Faragó Imre makói festı kiállítása nyílik febr. 1-jén a Mk-ban. 

20 A jelenbéli múlt : Frankó Tamás grafikái Vásárhelyen / F. Cs. == DV. 
– febr. 5., p. 4. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Kiállítási kritika a Hk-ban rendezett tárlatról. 

21 India bibliája Szegeden == DM. – febr. 12., p. 5. – (Hírek) 
Juhász Csaba vaisnava lelkész elıadása febr. 12-én a Dbk-ban. 

22 Horthy Makón == DV. – febr. 12., p. 4. – (Hírek) 
Forgó Géza könyvének bemutatója és Halmágyi Pál elıadása febr. 13-én a Mk-ban. 

23 Valentin-nap Szentesen == DV. – febr. 12., p. 5. – (Hírek) 
Rózsa Gábor elıadása febr. 14-én a Szsk-ban. 

24 Könyvtári leltár : az általános iskolások vezetnek / Farkas Lászlóné == 
DorozsMa. – 2.sz. (febr. 15.), p. 5. 
A Sk kiskundorozsmai fiókkönyvtárának 2001. évi eredményei. 

25 Könyvbemutató és kiállítás == DV. – febr. 16., p. 4. – (Hírek) 
Grecsó Krisztián Pletykaanyu c. könyvének premierje, valamint K. Berényi István festı 
és Vígh Róbert fafaragó kiállításának megnyitója febr. 18-án a Hk-ban. 

26 Vakok farsangja a könyvtárban / Lévay Gizella == DM. – febr. 18., p. 
5. : ill. 
A Sk Hangoskönyvtárában. 

27 Elsı nyomda == DM. – febr. 19., p. 4. 
Könyvkiállítás nyílik febr. 19-én a Sk Csillag téri fiókkönyvtárában Grünn Orbán 
nyomdájának termékeibıl. 

28 A kultúra lovagja a könyvtárban == DV. – febr. 19., p. 4. – (Hírek) 
Kecskés László beszélget Dudás Sándor szobrászmővésszel a Csk-ban febr. 21-én. 

29 Mészáros Makón == DV. – febr. 22., p. 1. 
Mészáros Rezsı akadémikus a Szirbik Miklós Társaság rendezvényének vendége a Mk-
ban febr. 22-én. 

30 A fény útja == DM. – febr. 26., p. 5. – (Hírek) 
Juhász Csaba vaisnava lelkész elıadása febr.26-án a Dbk-ban. 

31 Mészáros Rezsı Makón / Sz. I. M. == DV. – febr. 26., p. 5. 
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Szerzı: Szabó Imre. – Tudósítás a Mk febr. 2-i rendezvényérıl, amikor a Szirbik Miklós 
Társaság vendége a Szegedi Tudományegyetem rektora volt. – Részlete: DM. - febr. 26., 
p. 5. – (Hírek) 

32 Többen járnak a könyvtárba : újabb Internetezık a csongrádi 
Csemegiben / Bálint Gyula György == DV. – febr. 28., p. 4. : ill. 
Riport a Csk-ból. 

33 Irodalmi mőhely == DV. – márc. 5., p. 4. – (Hírek) 
Csongrádi alkotók rendezvénye a Csk-ban márc. 6-án. 

34 Könyvbemutató Vásárhelyen == DV. – márc. 5., p. 4. (Hírek) 
Buda város jogkönyvének premierje a Hk-ban márc. 5-én. 

35 Ikonok Makón == DV. – márc. 6., p. 4. 
Ikonkiállítás nyílik márc. 7-én a Mk-ban. 

36 Kossuthról Szentesen == DV. – márc. 6., p. 5. – (Hírek) 
Pelyach István elıadása márc. 7-én a Szsk-ban. 

37 A Délvilág válaszolt : találkoztunk mindszenti olvasóinkkal == DV. – 
márc. 6., p. 5. 
Tudósítás a márc. 5-én, a Mik-ban tartott találkozóról. 

38 Teleházavató Mindszenten == DV. – márc. 7., p. 5. – (Hírek) 
Márc. 8-án, a Mik-ban. 

39 Épül az egyetemi könyvtár == Népszabadság. – márc. 7., Dél-Alföld 
mell., p. 31. 
A napokban megkezdıdött az építkezés. 

40 Romsics Ignác Szentesen == DV. – márc. 9., p. 4. – (Hírek) 
Elıadás a Szsk-ban márc. 11-én. 

41 Karnagy emlékére == DM. – márc. 11., p. 5. 
Rozgonyi Éva tart elıadást és kiállítás nyílik Kardos Pál születésének 75. évfordulóján a 
Sk-ban, márc. 12-én. 

42 Teleházat avattak Mindszenten / T. A. == DV. – márc. 11., p. 1., 5. : 
ill. 
Szerzı: Török Anita. – Tudósítás a Mik márc. 8-i rendezvényérıl. 

43 Hódmezıvásárhely titkos alagútjai : betyárok leszármazottai a 
könyvtárban / Farkas Csaba == DM. – márc. 12., p. 1., 5. : ill. 
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Fórum az állítólagos alagútrendszerrıl márc. 11-én a Hk-ban. – Ua. == DV. – márc. 12., 
p. 1., 5. : ill. 

44 Indiai tanítás Szegeden == DM. – márc. 12., p. 4. 
Kesava dasa vaisnava lelkész elıadása márc. 12-én a Dbk-ban. 

45 Európa a makói könyvtárban / Szabó Imre == DV. – márc. 12., p. 4. : 
ill. 
Európai uniós különgyőjteménnyel gazdagodott a Mk. 

46 Ügyes kezek == DV. – márc. 12., p. 5. – (Hírek) 
Gyermekfoglalkozás a Csk-ban márc. 13-án. 

47 Új számítógépek == DV. – márc. 13., p. 5. – (Hírek) 
Márc. 14-én avatják az új gépeket a Csk-ban. – Vö. 48-49. 

48 Rendszeravató Csongrádon == DV. – márc. 19., p. 5. – (Hírek) 
Márc. 19-én avatják az új számítógépes rendszert a Csk-ban. 

49 Számítógépes idıszámítás Csongrádon / B. Gy. Gy. == DV. – márc. 
20., p. 4.  
Szerzı: Bálint Gyula György. – Tudósítás a számítógépes rendszer március 19-i 
avatóünnepségérıl. 

50 A klinikai halálról == DM. – márc. 21., p. 4. – (Hírek) 
Sinkó Edit és Pálfia Istvánné elıadása a Dbk-ban márc. 22-én. 

51 Újságírók estje == DV. – márc. 21. p. 4. 
A Makói Polgári Kör klubestje újságírók részvételével a Mk-ban márc. 21-én. 

52 A francia kultúra estje == DV. – márc. 21., p. 16. – (Hírek) 
Márc. 21-én a Szsk-ban. 

53 Kiállítások a fiókkönyvtárakban == DM. – márc. 22., p. 4. – (Hírek) 
Könyvtörténeti kiállítások a Sk hat fiókkönyvtárában. 

54 Kettıs könyvbemutató == DV. – márc. 22., p. 4. – (Hírek) 
A Németh László-emlékkönyv és Imre László Mőfajtörténet és/vagy komparatisztika c. 
kötetének bemutatója márc. 22-én a Hk-ban. 

55 Félezer cölöpre alapoznak : az egyetem és a város közös beruházása 
2004. május végére készül el / Hegedős Szabolcs == DM. – márc. 25., 
p. 1., 3. : ill. 
Címváltozat az 1. oldalon: Épülhet a könyvtár. – Tudósítás a Szek új épületének alapkı-
letételérıl. 
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56 Festımővész a könyvtárban == DM. – márc. 26., p. 4. – (Hírek) 
Hemmert János a Sk Csillag téri fiókkönyvtárának vendége márc. 26-án. 

57 Indiai szellem == DM. – márc. 26., p. 5. – (Hírek) 
Juhász Csaba vaisnava lelkész elıadása a Dbk-ban. 

58 Kettıs könyvbemutató / B. K. A. == DV. – márc. 26., p. 5. : ill. 
Szerzı: Korom András. – Tudósítás a Németh László-emlékkönyv és Imre László 
Mőfajtörténet és/vagy komparatisztika c. kötetének márc. 22-i Hk-beli bemutatójáról. 

59 Elıhúsvét a gyermekkönyvtárban == DV. – márc. 27., p. 4. – (Hírek) 
Márc. 28-29-én a Csk-ban. 

60 Maroslelei est Vásárhelyen == DV. – márc. 27., p. 4. – (Hírek) 
Márc. 27-én, a Hk-ban. 

61 Irodalom kontra közélet? == DV. – márc. 27., p. 4. – (Hírek) 
Közéleti személyiségek beszélgetése márc. 28-én a Hk-ban. 

62 Kiállítás == DM. – márc. 29., p. 4. 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet elıadása és könyvkiállítás a Sk északvárosi fiókkönyvtárában. 

63 Zsille Gyızı tárlata == DV. – márc. 30., p. 6. – (Hírek) 
Grafikai kiállítás nyílik és a mővész Halálvágta c. verseskötetének bemutatója ápr. 2-án 
a Szsk-ban. 

64 Szegedi kiállítás régi könyvekbıl == Népszabadság. – márc. 30., p. 5. : 
ill. – (Röviden) 
A Sk északvárosi fiókkönyvtárában. 

65 Népszerő az Internet : a makói könyvtár korszerősít és tanfolyamot 
indít kezdıknek, haladóknak / Sz. I. M. == DV. – ápr. 2., p. 6., : ill. 
Szerzı: Szabó Imre. – Számítógépes fejlesztés a Mk-ban. 

66 A mexikói nagykövet Szegeden : kétszáz kötetes adomány Makay 
Gábor könyvtárából == DM. – ápr. 3., p. 3. : ill. 
A Mexikóba emigrált jogász könyvtárának egy részét a Szek-nak adományozta José Luis 
Martínez H. nagykövet. – Ua. DV. – ápr. 3., p. 3. : ill. 

67 Az írás mővészete új irányt keres / Szalontai Attila == DV. – ápr. 3., p. 
5. – (Hírek) 
Tudósítás a Hk-ban márc. 28-án az irodalom és közélet viszonyáról rendezett 
beszélgetésrıl. 

68 Irodalmi mőhely == DV. – ápr. 3., p. 5. – (Hírek) 
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Az alkotók találkozója ápr. 3-án a Csk-ban. 

69 Artus-est Vásárhelyen == DM. – ápr. 8., p. 6. 
Az Artus Duó irodalmi estje ápr. 9-én a Hk-ban. 

70 Maroslelei értékek Vásárhelyen / B. K. A. == DV. – ápr. 10., p. 5. 
Szerzı: Korom András. – Tudósítás Maroslele Hk-beli bemutatkozásáról. 

71 Igaz-grafikák == DV. – ápr. 10., p. 5. – (Hírek) 
Igaz Lajos kiállítása nyílik ápr. 10-én a Mk-ban. 

72 Topolyaiak Szentesen == DV. – ápr. 10., p. 4. 
József Attlila-est a topolyai Kodály Zoltán Mővelıdési Központ Auróra 
Beszédmővészeti Stúdiója elıadásában a Szsk-ban ápr. 11-én. 

73 Irodalmi est Makón == DV. – ápr. 11., p. 4. – (Hírek) 
B. Horváth István elıadómővész mősora ápr. 11-én a Mk-ban. 

74 Kincsek vándorlása : ritkaságokat mutat be a Somogyi Könyvtár / Sz. 
L. == Népszabadság. – ápr. 11., Dél-Alföld mell. p. 36. : ill. 
Szerzı: Szakács László. – Vándorkiállítás a Sk hat fiókkönyvtárában. 

75 A könyvtár egy nagylelkő kanonok adománya == Metro. – ápr. 12., 
Szeged városi mell., p. II. : ill. 
A Sk története. 

76 A költészet napján : Lévai Mária dalestje a könyvtárban / F. Cs. == 
DV. – ápr. 13., p. 4. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Tudósítás a Hk ápr. 11-i rendezvényérıl.  

77 Védikus kultúra == DM. – ápr. 17., p. 4. – (Hírek) 
Bakos Attila elıadása ápr. 17-én a Dbk-ban. 

78 A könyvtár biztosan felépülhet : a konferencia-központ pénze elvileg 
megvan, de továbbra sem tudni, hogy hol / Sulyok Erzsébet == DM. – 
ápr. 18., p. 1., 6. : ill. 
A Szek története és az építkezés. – Ua. DV. – ápr. 18., p. 1., 6. : ill. 

79 Ady-est Szentesen == DV. – ápr. 18., p. 5. – (Hírek) 
Horváth Zoltán elıadóestje ápr. 18-án a Szsk-ban. 

80 Halálközeli élmények == DV. – ápr. 19., p. 8. 
Fodor Erzsébet elıadása ápr. 19-én a Dbk-ban. 
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81 Óvodások hete : a szentesi gyermekkönyvtárban == DV. – ápr. 20., p. 
4. 
Szendéné Winkler Veronika és Lepahiné Murai Teréz elıadása ápr. 22-én. 

82 Versíró verseny Lelén == DV. – ápr. 20., p. 5. – (Hírek) 
A Tavaszköszöntı c. irodalmi pályázat eredményhirdetése a maroslelei könyvtárban 
általános iskolásoknak. 

 

83 Kettıs kiállítás Vásárhelyen : a természetelvő ábrázolás jegyében / F. 
Cs. == DV. – ápr. 24., p. 4. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Tudósítás Halasiné Duzs Julianna és Kovácsné Horváth Katalin 
képzımővészeti kiállításának Hk-beli megnyitójáról. 

84 Szolnoki képek Szentesen == DV. – máj. 3., p. 5. – (Hírek) 
Hídvégi Péter fotókiállításának megnyitása máj. 3-án a Szsk-ban. 

85 Védikus filozófia == DM. – máj. 8. p. 5. – (Hírek) 
Bakos Attila elıadása a Dbk-ban máj. 9-én. 

86 Alkotói est Csongrádon == DV. – máj. 8., p. 5. 
Csongrádi alkotók irodalmi mőhelyének estje máj. 8-án a Csk-ban. 

87 Könyvbemutató == DV. – máj. 9., p. 5. – (Hírek) 
Öt költıvel, íróval találkozhat a közönség máj. 9-én a Hk-ban. 

88 Grünn Orbán üzenete == DorozsMa. – 34. sz. (máj. 10.), p. 9. : ill. 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet nyomdatörténeti elıadása a Sk kiskundorozsmai 
fiókkönyvtárában. 

89 Könyvtári koncert == DM. – máj. 14., p. 5. 
Beethoven-emlékkoncert máj. 15-én a Sk-ban. 

90 Könyvbemutató Vásárhelyen == DV. – máj. 14., p. 4. – (Hírek) 
Oláh-István László szociográfiai köteteinek bemutatója a Hk-ban, máj. 15-én. 

91 Dulity Tibor kiállítása == DV. – máj. 14., p. 4. – (Hírek) 
Megnyitója máj. 14-én a Csk-ban. 

92 Grafikai kiállítás == DM. – máj. 17., p. 4. – (Hírek) 
Tóth Rózsa kiállítása nyílik meg máj. 17-én a Sk-ban. 

93 Informatikai elıadás == DV. – máj. 18., p. 4. – (Hírek) 
Hajdú Ervin elıadása a Hk-ban máj. 22-én. 
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94 Meseklub Csongrádon == DV. – máj. 22., p. 7. – (Hírek) 
Máj. 22-én a Csk gyermekkönyvtárában 

95 A Somogyi mővészi illusztrációi == DM. – máj. 23., p. 4. 
Mővészeti illusztrációk a XVIII-XIX. századból címmel nyílik kiállítás máj. 24-én a Sk 
tápai fiókkönyvtárában. 

96 Polgári esték ’56-ról == DV. – máj. 29., p. 4. 
Balázs-Piri László, Csorba István, Farkas Ferenc elıadása a Hk-ban máj. 31-én. 

97 Amikor összekapaszkodnak a látó kezek / Sulyok Erzsébet == DM. – 
jún. 1., Napos oldal mell., p. I. : ill. 
A Sk Hangos könyvtárában mőködı vakok klubjáról. 

98 A családi könyvtáré a jövı? / Szögi Andrea == DV. – jún. 4., p. 4. 
Soós Csilla mb. igazgató a Hk-ról. 

99 Történelmi est Vásárhelyen == DV. – jún. 4., p. 4. – (Hírek) 
Nagy Kálmán elıadása jún. 4-én a Hk-ban. 

100 Könyvbemutató : a Németh László-könyvtárban == DV.- jún. 5., p. 5. 
Fehér József Fogócska c. gyermekvers-kötetének bemutatója jún. 6-án a Hk-ban, s 
ugyanekkor nyílik meg Hajdu Andrea grafikai tárlata is. 

101 Ötvenöt magyar népmese – Csongrádon == DM. – jún. 6., p. 4. 
Könyvheti rendezvények a Csk-ban jún. 6-8-án. 

102 Védikus kultúra == DM. – jún. 6., p. 5. – (Hírek) 
Bakos Attila elıadása jún. 6-án a Dbk-ban. 

103 Könyvheti mősor == DV. – jún. 6., p. 5. – (Hírek) 
A Hungavox Kiadó bemutatkozása jún. 6-án a Szsk-ban. 

104 Humor és irodalom == DV. – jún. 8., p. 5. – (Hírek) 
Bodajky-Nagy István írói estje jún. 8-án a Csk-ban. 

105 Meglepték a gyermekek a költıt : Fehér József könyvbemutatója 
Vásárhelyen / P. M. == DV. – jún. 10., p. 4. : ill. 
Szerzı: Pál Marianna. - Riport a Fogócska c. gyermekverskötet jún. 6-i Hk-beli 
bemutatójáról. 

106 Téma – oxigén == DM. – jún. 12., p. 7. 
Juhász Péter egészségügyi elıadása a Dbk-ban jún. 12-én. – Ua. DV. – jún. 12., p. 7. 
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107 Grezsa Ferenc még ma is köztünk él : a nagyszerő tudósra emlékeztek / 
Sz. A. I. == DV. – jún. 12., p. 4. : ill. 
Szerzı: Szalontai Attila Imre. – Tudósítás a jún. 11-én a Hk-ban rendezett emlékestrıl. 

108 Irodalmi est == DV. – jún. 12., p. 5. – (Hírek) 
Temesi Ferenc és Veszelka Attila jún. 13-án a Mk-ban. 

109 Életrajzi lexikon == DV. – jún. 12., p. 5. 
Hódmezıvásárhely életrajzi lexikonának bemutatója a Hk-ban jún. 13-án. 

110 Tóth Béla a Somogyiban == DM. – jún. 13., p. 5. – (Hírek) 
A Kutyák, birkák, szamarak c. kötetének bemutatója jún. 13-án. 

111 Csongrádi könyv a város híres szülöttérıl == Népszabadság. – jún. 13., 
Dél-Alföld mell. p. 33. 
Pintér Lajos Katona Imrérıl szóló Ötvenöt magyar népmese c. könyvének bemutatója 
volt a Csk-ban jún. 6-án. 

112 Könyvpremier a Somogyi-könyvtárban == DM. – jún. 18., p. 5. – 
(Hírek) 
Sövényháziné Sándor Judit Ember lenni mindég, minden körülményben c. kötetének 
bemutatója jún. 18-án. 

113 Védikus próféciák == DM. – jún. 18., p. 5. – (Hírek) 
Juhász Csaba elıadása jún. 18-án a Dbk-ban. 

114 Izlandról a Somogyi-könyvtárban == DM. – jún. 19., p. 5. – (Hírek) 
S. László Katalin útikönyvének bemutatója jún. 20-án. 

115 Régi térképek, metszetek == DM. – jún. 19., p. 5. – (Hírek) 
Kiállítás és Szıkefalvi-Nagy Erzsébet elıadása a Sk rókusi fiókkönyvtárában jún. 19-én. 

116 A Somogyi-könyvtár kincsei == DM. – jún. 20., p. 5. – (Hírek) 
Kiállítások a központi épületben és a rókusi fiókkönyvtárban. 

117 Kevés jut könyvre : leltár a mártélyi könyvtárban / P. M. == DV. – jún. 
21., p. 4. 
Szerzı: Pál Marianna 

118 Könyvbemutató == DV. – jún. 22., p. 4. – (Hírek) 
Lehoczky Pál Utolsó fellebbezés c. könyvének bemutatója jún. 24-én, a Hk-ban. 

119 Megyei könyvtáros-találkozó == DV. – jún. 26., p. 4. 
Elızetes a jún. 27-i Hódmezıvásárhelyen rendezett 30. megyei könyvtáros-találkozóról. 
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120 Bugyi István élete == DV. – jún. 26., p. 4. – (Hírek) 
Papp Zoltán kötetének bemutatója jún. 27-én a Szsk-ba. 

121 Közvetítı szerepben a könyvtárak / Sz. A. K. == DM. – jún. 28., p. 4. 
Szerzı: Szögi Andrea. – Tudósítás a jún. 27-i Hódmezıvásárhelyen rendezett 30. megyei 
könyvtáros-találkozóról. – Ua. DV. – jún. 28., p. 4. – Címváltozat: Közvetítı 
könyvtárak. 

122 Hit és tudomány egy nevezın : Szenti Tibor kötete Vásárhelyen / F. 
Cs. == DV. – jún. 29., p. 6. 
Szerzı. Farkas Csaba. – Az Istenhez közelítve c. kötet Hk-beli jún. 18-i bemutatójáról. 

123 Olvasókörök és pulykaólak : könyvbemutató Vásárhelyen / Korom 
András == DV. – jún. 29., p. 6. 
Tudósítás Hajdu Géza Az olvasókörök városa c. kötetének Hk-beli jún. 20-i 
bemutatójáról. 

124 Hátrányos helyzetőek a szegedi Somogyi-könyvtárban / Molnár Mária 
és Palánkainé Sebık Zsuzsanna anyagának felhasználásával készítette 
Gyuris György == Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 6. sz. (jún.), p. 5-7. 

125 CD-ROM-bemutató Csongrádon == DV. – júl. 8., p. 4. – (Hírek) 
Gyermekfoglalkozás a Csk-ban júl. 8-án. 

126 Samsara a könyvtárban == DM. – júl., 15., p. 4. – (Hírek) 
Isvara Krisna elıadása júl. 16-án a Dbk-ban. – Ua. DV. – júl. 15., p. 4. – (Hírek) 

127 Könyvtár nyári nyitva tartása == DV. – júl. 15., p. 5. 
Mártélyon. 

128 Ezer nyelvő Biblia == DM. – júl. 17., p. 4. – (Hírek) 
Júl. 18-án nyílik meg a Sk-ban a könyvritkaságok kiállítása. 

129 Biblia-ritkaságok a Somogyiban : kínai, hindi, eszperantó és ó-jávai 
nyelvő kötetek is láthatók / H. Zs. == DM. – júl. 19., p. 4. : ill. 
Szerzı: Hollósi Zsolt. 

130 Dorozsmai napok, 2002. Könyvek napja / Fekete Ilona == DorozsMa. 
– 36. sz. (júl. 19.), p. 5. 
Jún. 27-én nyílt meg a Sk dorozsmai fiókkönyvtárában a magángyőjtemények régi 
könyveinek kiállítása. 

131 Ritka bibliákat mutat be a könyvtár == Metro. Délkelet-Magyarország. 
– júl. 22., p. 5. 
Kiállítás a Sk-ban. 
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132 Bibliai csodák a Somogyiban / T. L. == Szegedi szépírás. – 7. sz. (júl.), 
p. 5. 
Szerzı: Tandi Lajos. – A Sk Ezer nyelvő Biblia c. kiállításáról. 

133 Szünidıben kevés gyerek olvas könyvet / Szabó Imre == DV. – aug. 
6., p. 5. 
Riport a Mk gyermekkönyvtáráról. 

134 Kevés pénz könyvre / N. A. == Szentesi élet. – 32.sz.(aug. 16.), p. 4. : 
ill. 
Szerzı: Nánási Attila. – Interjú G. Szabó Lenkével. 

135 Marosvidék == DV. – aug. 17., p. 5. – (Hírek) 
A folyóirat új számának bemutatója a Mk-ban aug. 17-én. 

136 Sorsok / Tanács István == Népszabadság. – aug. 21., p. 3. 
A Szek építésérıl. 

137 Koncert Csongrádon == DV. – aug. 22., p. 4. – (Hírek) 
A Naplegenda Társulás hanglemez-bemutatója aug. 22-én a Csk-ban. 

138 Emléktábla-avató == DV. – aug. 22., p. 5. – (Hírek) 
Aug. 23-án, Marton Istvánné emlékére, a Mik-ban. 

139 Emléktáblát avattak : Marton Istvánnéra emlékeztek Mindszenten == 
DV. – aug. 24., p. 4. 
Lantos Györgyi alkotását aug. 23-án avatták föl a városi könyvtárban. 

140 Pocsai Sándor erdélyi természetfotói == DM. – szept. 2., p. 4. 
A Sk északvárosi és rókusi fiókkönyvtárában. 

141 Demográfiai elıadás Vásárhelyen == DV. – szept. 2., p. 5. – (Hírek) 
Kováts Zoltán elıadása szept. 3-án a Hk-ban. 

142 Belvíz után felújították : tizenkétmilliót költöttek a könyvtárra 
Maroslelén / SZ. I. M. == DV. – szept. 21., p. 6. : ill. 
Szerzı: Szabó Imre. 

143 Zene a csongrádi könyvtárban == DV. – szept. 25., p. 5. – (Hírek) 
Szept. 25-én a Kentucky Pub – Lix Bluegrass zenekar lép föl. 

144 Húszforintos könyvek Hódmezıvásárhelyen / F. Cs. == DV. – szept. 
27., p. 6. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Állományból kivont könyvek vására Hk-ban. 
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145 Csend, zaj és muzsika : a zenének meghatározó szerepe van az érzelmi 
nevelésben / Szögi Andrea == DV. – okt. 2., p. 4. : ill. 
Az óvodások hónapjának nyitó rendezvénye okt. 1-jén a Hk-ban. 

146 Zárva lesz a könyvtár == DV. – okt. 2., p. 4. – (Hírek) 
Okt. 4-én, a Hk. 

147 Könyvtár csomagmegırzıvel : Szegeden a város és a régió 
intellektuális mőhelye és központja épül / Ötvös Zoltán == 
Népszabadság. – okt. 2., p. 23. : ill. 
A Szek építkezésérıl 

148 Maroslelei könyvbemutató == DV. – okt. 3., p. 4. – (Hírek) 
Fehér József Üzenet c. verseskötetének bemutatója a könyvtárban okt. 4-én. 

149 Vásárhelyi kiállítás == DV. – okt. 7., p. 4. – (Hírek) 
Máji Etelka alkotásaiból nyílik okt. 7-én, a Hk-ban. 

150 A szkíták nyelve == DV. – okt. 7., p. 4. – (Hírek) 
Dudás Rudolf elıadása a Hk-ban okt. 8-án. 

151 Szegedi mővészek a könyvtárban == DM. – okt. 8., p. 4. 
Kép-könyvtár, könyvtár-kép címmel elıadás- és kiállítássorozat a Sk fiókkönyvtáraiban. 

152 Januártól új igazgató irányítja a könyvtárat [sic!] == Metro. Délkelet-
Magyarország. – okt. 8., p. 5. 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet vezeti – helyesen – dec. 1-jétıl a Sk-at. 

153 Helytörténetrıl a szentesi könyvtárban == DV. – okt. 9., p. 4. 
Konferencia A helytörténeti kutatások eredményei a Vajdaságban címmel okt. 9-én. 

154 Ügyes kezek délutánja == DV. – okt. 9., p. 5. – (Hírek) 
Gyermekfoglalkozás a Csk-ban okt. 9-én. 

155 A könyvtár a tudományegyetem szíve : egyszerre ezerkétszáz hallgatót 
is kiszolgálhat majd az Ady téri épület / Sulyok Erzsébet == DM. – 
okt. 12., p. 8. : ill. 
A Szek készülı új épületérıl. 

156 Csongrád a könyvek városa (is) : jó kézzel írt pályázatok / B. Gy. Gy. 
== DV. – okt. 15., p. 5. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – A Csk-ról. 

157 Pálfy Margit estje Vásárhelyen == DV. – okt. 15., p. 5. – (Hírek) 
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Kondor Béla-emlékest okt. 16-án, a Hk-ban. 

158 Sztravinszkij-emlékest a Somogyiban == DM. – okt. 16., p. 4. – 
(Hírek) 
Okt. 16-án a Sk-ban. 

159 A halál közeli állapotról == DM. – okt. 18., p. 4. – (Hírek) 
Krizsán Margit elıadása okt. 18-án a Dbk-ban. 

160 Kétarcú a Csemegi-könyvtár : információs központ és szellemi mőhely 
/ K. Zs. == DV. – okt. 18., p. 4. 
A Csk-ról. 

161 Helytörténeti győjtemény == DV. – okt. 18., p. 4. – (Hírek) 
A maroslelei könyvtár kezelésében. 

162 Sipka Sándorra emlékeznek holnap == DV. – okt. 24., p. 6. 
A Hk-ban. 

163 Crnjanski-emlékülés Csongrádon: dombormő- és állandó kiállítás a 
könyvtárban == DV. – okt. 25., p. 4. 
Miloš Crnjanski halála 25. évfordulóján, okt. 26-án. 

164 A Kerek istenfája – Algyırıl indul : megyei néprajzi vetélkedı == DV. 
– okt. 25., p. 6. 
Az Algyıi Könyvtár és Tájház szervezésében. 

165 Agrártörténeti kiállítás == DM. – okt. 26., p. 3. 
A Tárkány-Szőcs család gazdasági iratainak kiállítása a Hk-ban, okt. 28-tól. – Ua. DV. – 
okt. 26., p. 3. 

166 A tanárlegendára emlékeztek Vásárhelyen / Korom András == DV. – 
okt. 28., p. 6. 
Tudósítás a Hk okt. 25-i Sipka Sándor-rendezvényérıl. 

167 A szülıváros számon tartja : Crnjanskira emlékeztek Csongrádon / B. 
Gy. Gy. == DV. –  okt. 28., p. 7. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Tudományos ülés és emlékkiállítás a szerb író halálának 
25. évfordulóján, okt. 26-án, a Csk-ban. 

168 A feng shuiról Makón == DV. – okt. 29., p. 5. – (Hírek) 
Kenéz Tünde elıadása okt. 29-én a Mk-ban. 

169 Üzenet a vásárhelyi könyvtárban == DV. – nov. 4., p. 5. 
Fehér József verseskötetének bemutatója nov. 7-én. 
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170 Ismerjük meg hazánkat! == DV. – nov. 4., p. 5. – (Hírek) 
Somorjai Ferenc elıadása a Mk-ban nov. 5-én. 

171 Klubfoglalkozás a Csemegi-könyvtárban == DV. – nov. 5., p. 4. – 
(Hírek) 
A hagyományırzı klub foglalkozása a Csk gyermekkönyvtárában nov. 6-án. 

172 Ikonkiállítás Lelén == DV. – nov. 5., p. 5. – (Hírek) 
Kiállítás nyílik nov. 5-én a maroslelei könyvtárban. 

173 Könyvtári hangverseny : három fiatal muzsikus fellépése == DV. – 
nov. 6., p. 4. 
Antal Mónika, Tóth Péter és Váradi István koncertje a Csk-ban nov. 7-én. 

174 Tonió Csíkyvel == DV. – nov. 6., p. 4. 
Tonió (Tóth Antal) karikaturista és Csíky László szobrász közös kiállítása nyílik nov. 9-
én a Szsk-ban. 

175 A British Council a Somogyiban == DM. – nov. 6., p. 4. 
Az angol nyelvi forrásgyőjtemény megnyitása nov. 7-én. 

176 Öltöztethetı babák a könyvtárban : leendı olvasóit csábítja a 
vásárhelyi könyvtár / Sz. A. K. == DV. – nov. 7., p. t. : ill. 
Szerzı: Szögi Andrea. – Óvodások a Hk-ban. 

177 Új győjteményt avat a könyvtár == Metro. Délkelet-Magyarország. – 
nov. 7., p. 8. 
A British Council angol nyelvi forrásgyőjteménye nyílik a Sk-ban nov. 7-én. 

178 Fiókkönyvtár a garázsban : az M bető fölött szokott beázni a 
mennyezet / Szemes Molnár Balázs == Népszabadság. – nov. 7., Dél-
Alföld mell., p. 29. 
A Sk tarjáni fiókkönyvtáráról. 

179 Alföldi városokról a könyvtárban == DV. – nov. 8. p. 5. 
Blazovich László Városok az Alföldön, a XIV-XVI. században c. könyvének bemutatója a 
Hk-ban, nov. 12-én. 

180 Zenés est Csongrádon : hallgatók nagy sikerő fellépése / B. Gy. Gy. == 
DV. – nov. 9., p. 4. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Tudósítás Antal Mónika, Tóth Péter és Váradi István 
Csk-ban rendezett hangversenyérıl. 

181 A könyvek könyvérıl Szentesen [sic!] == DV. – nov. 9., p. 5. – (Hírek) 
Reisinger János elıadása Jób könyvérıl a – helyesen – Mk-ban, nov. 11-én. 
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182 A teremtés elve == DM. – nov. 11., p. 5. – (Hírek) 
Gauranga dasa elıadása nov. 11-én a Dbk-ban. 

183 Sértıdés, nevetés a politikusok részérıl : görbe tükör a szentesi 
könyvtárban / Balázsi Irén == DV. – nov. 11., p. 6. : ill. 
Tudósítás Tonió (Tóth Antal) karikatúra- és Csíky László szobor-kiállításáról. 

184 Könyvtári teleház == DM. – nov. 13., p. 5. 
Teleházavató a Dbk-ban.  

185 Somogyi-könyvtárról a Kávéházban == DM. – nov. 14., p. 5. – (Hírek) 
Tóth Béla elıadása Palotaépítés címmel nov. 14-én, a Millenniumi Kávéházban. 

186 A városfejlıdés motorjai : borkóstolós könyv-bemutató Vásárhelyen / 
Korom András == DV. – nov. 14., p. 4. : ill. 
Tudósítás Blazovich László Városok az Alföldön a XIV-XVI. században c. könyvének 
Hk-beli bemutatójáról. 

187 Könyvbemutató == DV. – nov. 18., p. 5. – (Hírek) 
Kisvárdai Antalné Fábián Erika és Kisvárdai Antal Dombóvár természeti kincsei c. 
könyvének bemutatója nov. 18-án, a Csk-ban. 

188 Szeged építészetérıl a Somogyiban == DM. – nov. 19., p. 4. – (Hírek) 
Novák István elıadása nov. 19-én a Sk-ban. 

189 Rerrich Bélára emlékeznek == DM. – nov. 19., p. 4. 
Más rendezvények mellett a 70 éve elhunyt építészrıl nyílik kamarakiállítás nov. 19-én, 
a Sk-ban. 

190 A könyvtári szolgáltatás ötven éve == DM. – nov. 19., p. 4. 
Emlékülés a Sk-ban nov. 21-én. 

191 A könyvtárak ötven évére emlékeztek == Metro. Délkelet-
Magyarország. – nov. 21., p. 6. 
Emlékülés a Sk-ban nov. 21-én. 

192 Könyvtárban a rákról == DM. – nov. 22., p. 5. 
Kopornyik Zita elıadása nov. 22-én a Dbk-ban. 

193 Kisvárdaiék újra itthon / B. Gy. Gy. == DV. – nov. 25., p. 4. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Tudósítás Kisvárdai Antalné Fábián Erika és Kisvárdai 
Antal könyvének Csk-beli bemutatójáról. 

194 A réz arcai == DV. – nov. 25., p. 5. – (Hírek) 
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Molnárné Bárdi Anna és Bárdi Istvánné dombormőveibıl és Deli Zoltánné Szabó Éva 
tőzzománcaiból nyílik kiállítás nov. 25-én a Mk-ban. 

195 Orosz est Szentesen == DV. – nov. 26., p. 5. – (Hírek) 
Kulturális est nov. 26-án a Szsk-ban. 

196 Kliglrıl a könyvtárban == DM. – nov. 27., p. 5. – (Hírek) 
Tandi Lajos elıadása Kligl Sándorról nov. 27-én a Sk Csillag téri fiókkönyvtárában. 

197 Gályapadból laboratórium : Németh Lászlóról – a Németh László 
Könyvtárban / F. Cs. == DM. – nov. 29., p. 9. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Ua. DV. – nov. 29., p. 9. : ill. – Tudósítás Németh László 
Magam helyett c. kötetének és a Németh László univerzuma c. CD-ROM bemutatójáról. 

198 Szentesi könyvbemutató == DV. – nov. 30., p. 4. – (Hírek) 
Imre László Negyedik 500 gondolat c. könyvének bemutatója dec. 2-án a Szsk-ban. 

199 Elıadás Görgeyrıl == DV. – nov. 30., p. 4. 
Pintér István elıadása Görgey Artúr 1849. évi téli tevékenységérıl dec. 3-án, a Hk-ban. 

200 Gyermekkönyvhét Felgyın == DV. – dec. 2., p. 4. 
 A községi könyvtár rendezésében 

201 Kerámiák Maroslelén == DV. – Makó és vidéke kiad. – dec. 3., p. 4. – 
(Hírek) 
Erıs Hajna Kata kiállítása a könyvtárban. 

202 Csongrádi mőhely == DV. – dec. 4., p. 5. 
A Csongrádi Irodalmi Mőhely nyilvános összejövetele dec. 5-én a Csk-ban. 

203 Könyvek, CD-k, térképek az ajtónál / Sz. I. M. == DV. – dec. 4., p. 4. : 
ill. 
Szerzı: Szabó Imre. – Bıvült a Mk európai uniós különgyőjteménye. 

204 Gyermekkönyvek Vásárhelyen == DV. – Vásárhely és vidéke kiad. – 
dec. 4., p. 4. – (Hírek) 
Simai Mihály Tündérkarácsony és Virágos kedvemért c. köteteinek bemutatója jan. 5-én 
a Hk gyermekkönyvtárában. 

205 Görgey szerepe : a tankönyvekben még mindig árulónak nevezik / B. 
K. A. == DM. – dec. 9., p. 8. 
Szerzı: Bakos András. – Pintér István történész tartott elıadást Görgey Artúr 1849-es 
téli tevékenységérıl a Hk-ban. 
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206 A tévébemondónık és a sárkány : gyermekversek, mesék Vásárhelyen 
/ F. Cs. == DV. – dec. 10., p. 4. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Tudósítás Simai Mihály Tündérkarácsony és Virágos kedvemért 
c. köteteinek Hk gyermekkönyvtárbeli bemutatójáról. 

207 Feng shui Makón == DV. – dec. 10., p. 5. – (Hírek) 
Kenéz Tünde elıadása dec. 10-én a Mk-ban. 

208 Tornyok és kupolák == DV. – dec. 10., p. 5. – (Hírek) 
Karsai Ildikó naptárainak bemutatója dec. 11-én a Mk-ban. 

 
209 Dombóvári könyves csongrádiak / B. Gy. Gy. == DV. – dec. 10., 

Csongrád és térsége mell., p. II. : ill. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Kisvárdai Antal és felesége Fábián Erika közös 
könyvének bemutatója a Csk-ban. 

 
210 Háromkirályok a könyvtárban : ügyesen rajzoltak a szentesi katolikus 

iskola diákjai == DV. – Csongrád Szentes és vidéke kiad. – dec. 12., p. 
4. : ill. 

 Kiállítás a Szsk gyermekkönyvtárában 
 
211 Türelemre szoktat a gyöngyfőzés : ünnepi készülıdés a Németh László 

könyvtárban [sic!] / Sz. A. K. == DV. – dec. 13., p. 4. : ill. 
Szerzı: Szögi Andrea. – Riport a Hk gyermekkönyvtárából. 

212 És ki az a Pál? == DV. – dec. 16., p. 5. 
Debreczeni Tibor monodrámájának szerzı általi elıadása dec. 17-én a Csk-ban. 

213 Akit egyszerre vonz és eltaszít Vásárhely / SZ. A. I. == DV. – dec. 16., 
p. 6. : ill. 
Szerzı: Szalontai Attila. – Riport Kıszegfalvi Ferencrıl, a Hk ny. helytörténészérıl. 

214 Könyvbemutató == DV. – dec. 17., p. 5. – (Hírek)  
N. Orbán István Férfidolgok c. verseskötetének bemutatója és Piti Katalin festményeinek 
kiállítása a Szsk-ban. 

 
215 Játszóház == DV. – Makó és vidéke kiad. – dec. 
17., p. 4.- (Hírek) 

Karácsonyi játszóház a Mk-ban 
 

216 Szeretetrıl Szentesen == DV. – dec. 18., p. 4. 
 Gıgh Edit és Kiss Mihály orvosok elıadása a Szsk-ban. 
 
217 Kiállítás Mindszenten == DV. – dec. 19., p. 5.  



173 

 Samu Katalin szobrainak kiállítása dec. 20-án nyílik, Ferge Béla A biblia hangjai c. 
zenemővének bemutatójával. 

218 Télen is épül a könyvtár : informatikai beruházás a szegedi egyetemen 
== Népszabadság. – dec. 19., Dél-Alföld mell., p. 23. : ill. 
A Szek építésérıl. 

219 A Somogyi-könyvtár ünnepi nyitva tartása == DM. – dec. 20., p. 4. – 
(Hírek) 
Dec. 23-a és 31-e között. 

220 Mosókonyhában is mőködött : Vásárhely könyvtára és a 
“csomorkányizmusok” / F. Cs. == DV. – dec. 27., p. 5. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Riport a Hk-ról, mely 50 évvel ezelıtt megyei könyvtár lett. 

 

 
Mutató az Írások könyvtárainkról 2002. évfolyamáról 

 
 
 
Mutatónkban egyetlen betőrendben közöljük a személy- és földrajzi, valamint testületi neveket 
és tárgyszavakat. A rendezvény- és könyvcímeket dılt betővel jelezzük. A mutató a 
tételszámra utal. A dılten szedett tételszám az illetı személyrıl szóló írást jelzi. 
 
 
30. Csongrád megyei könyvtáros találkozó [rendezvény]  119  121 
50 éves a megyei könyvtári szolgáltatás [emlékülés]  190  191 
agrártörténeti kiállítás  165 
Algyı  164 
Antal Mónika  173  180 
Artus Duó  69 
 
Bakos András  205 
Bakos Attila  77  85  102 
Balázsi Irén  183 
Balázs-Piri László  96 
Bálint Gyula György  32  49  156  167  180  193 
Bárdi Anna, Molnárné  194 
Bárdi Istvánné  194 
Baucont Rt. (Székesfehérvár)  5 
Beethoven, Ludwig van  89 
Berényi István, K.  25 
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B. Gy. Gy. = Bálint Gyula György 
B. Horváth István  73 
Biblia [könyvkiállítás]  128  129  131  132 
B. K. A. = Korom András 
Blazovich László  179  186 
Bodajky-Nagy István  104 
British Council  175  177 
 
Crnjanski, Miloš  163  167 
Csala Gabriella  16 
Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ (Csongrád)  32  

156  160 
 emlékkiállítás és emlékülés 163 
 gyermekfoglalkozás  46  59  125  154 171 
 hagyományırzı klub  171 
 hanglemez-bemutató  137 
 irodalmi est  33  68  86  104  202 
 képzımővészeti kiállítás  91 
 könyvbemutató  111  187  193  209 
 könyvhét  101 
 meseklub  94 
 monodráma elıadás  212 
 nyilvános interjú  28 
 számítógépes fejlesztés  47-49 
 zenei rendezvény  143  173  180 
CsG = Csala Gabriella 
Csíky László  174  183 
Csongrád = Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ 

(Csongrád); Csongrádi alkotók irodalmi mőhelye 
Csongrád Megyei Hírlap  2 
Csongrád megyei könyvtáros találkozó, 30. [rendezvény]  119  121 
Csongrádi alkotók irodalmi mőhelye  33  68  86  202 
Csorba István  96 
 
Debreczeni Tibor  212 
Dél-alföldi Bibliotéka és Könyvtár (Szeged) 
 elıadás  21  30  44  50  57  77  80  85  102  106  113  126  159  182  

192 
 teleház  184 
Deli Zoltánné Szabó Éva  194 
Délvilág [napilap]  37 
dokumentumkiállítás  41 
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Dudás Rudolf  150 
Dudás Sándor  28 
Dulity Tibor  91 
Duzs Julianna, Halasiné  83 
 
elıadás 
 Hódmezıvásárhely  43  93  96  99  141  150  199 
 Makó  22  168  170 
 Szeged  41  62  88  115  185  188  196 – l. még Dél-alföldi Bibliotéka 

Könyvtár - elıadás 
 Szentes  23  36  40  181 
emlékest  107  162  166 
emlékkiállítás  163  167 
emlékülés  163  167  190  191 
építészeti kiállítás  189 
Erıs Hajna Kata  201 
európai uniós különgyőjtemény  45  203 
 
Fábián Erika, Kisvárdai Antalné  187  193  209 
Faragó Imre  19 
Farkas Csaba  20  43  76  83  198  122  144  206  220 
Farkas Ferenc  96 
Farkas Lászlóné  24 
F. Cs. = Farkas Csaba 
Fehér József  8  9  100  105  148  169 
Fekete Ilona  130 
Felgyı  200 
Ferge Béla 217 
Fodor Erzsébet  80 
folyóiratbemutató  134 
Forgó Géza  22 
fotókiállítás  7  84  140 
francia kultúra estje  52 
Frankó Tamás  20 
 
Gıgh Edit 216 
Görgey Artúr  205 
Grecsó Krisztián  25 
Grezsa Ferenc  107 
Grünn Orbán  27  88 
G. Szabó Lenke  134 
Guaranga dasa  182 
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gyermekfoglalkozás 
 Csongrád  46  59  125  154  171 
 Hódmezıvásárhely  105  176  211 
 Makó  215 
gyermekkönyvhét  200 
gyermekkönyvtárak = Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs 

Központ (Csongrád) – gyermekfoglalkozás; József Attila Városi 
Könyvtár (Makó) – gyermekkönyvtár; Németh László Városi 
Könyvtár (Hódmezıvásárhely) – gyermekfoglalkozás; Szentesi 
Gyermekkönyvtár 

gyermekrajz kiállítás  210 
Gyuris György  124 
 
Hajdu Andrea  100 
Hajdú Ervin  93 
Hajdú Géza  123 
Halasiné Duzs Julianna  83 
Halmágyi Pál  22 
hanglemez-bemutató  137 
hátrányos helyzetőek könyvtári ellátása  26  97  124 
Hegedős Szabolcs  55 
helytörténeti győjtemény  6  161 
helytörténeti konferencia  153 
A helytörténeti kutatások eredményei a Vajdaságban [konferencia]  153 
Hemmert János  56 
Hídvégi Péter  84 
himnusztörténeti kiállítás  10  15 
Hódmezıvásárhely = 30. Csongrád megyei könyvtáros találkozó 

[rendezvény]; Németh László Városi Könyvtár 
(Hódmezıvásárhely) 

Hódmezıvásárhelyi életrajzi lexikon [kiadvány]  109 
Hollósi Zsolt  1  129 
Horváth Dezsı  6 
Horváth István, B.  73 
Horváth Katalin, Kovácsné  83 
Horváth Zoltán  79 
Hungavox Kiadó  103 
H. Zs. = Hollósi Zsolt 
 
idısek éve  18 
Igaz Lajos  71 
Imre László  54  58  198 
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Irhás József  3 
irodalmi est 
 Csongrád  33  68  86  104 
 Hódmezıvásárhely  69  157 
 Makó  73  108 
 Szentes  72  79 
irodalmi pályázat  82 
Irodalom és közélet [vitaest]  61  67 
Isvara Krisna  126 
 
József Attila Városi Könyvtár (Makó) 
 beiratkozási díj  18 
 elıadás  22  168  170  181  207 
 EU-különgyőjtemény  45  203 
 folyóiratbemutató  134 
 fotókiállítás  7 
 gyermekkönyvtár  133  215 
 idısek éve  18 
 irodalmi est  73  108 
 képzımővészeti kiállítás  19  35  71  194 
 Makói Polgári Kör  51 
 naptárbemutató  208 
 számítógépes fejlesztés  65 
 Szirbik Miklós Társaság  11  29  31 
Juhász Csaba  21  30  57  113 
Juhász Péter  106 
 
Kardos Pál  41 
Karsai Ildikó  208 
K. Berényi István  25 
Kecskés László  28 
Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent) 
 Délvilág-est  37 
 emléktábla-avató  138  139 
 helytörténeti győjtemény  6 
 képzımővészeti kiállítás  217 
 teleház  38  42 
 zenei rendezvény  217 
Kenéz Tünde  168  207 
Kentucky Pub –  Lix Bluegrass  143 
Kép-könyvtár, könyvtár-kép [rendezvénysorozat]  151 
képzımővészeti kiállítás 
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 Csongrád  91 
 Hódmezıvásárhely  20  25  83  100  149 
 Makó  19  35  71  194 
 Maroslele  172  201 
 Mindszent  217 
 Szeged  14  92 
 Szentes  63  174  183 
képzımővészeti rendezvény  56  151  196 
Kerek istenfája [néprajzi vetélkedı]  164 
Kesava dasa  44 
Kiss Mihály  216 
Kisvárdai Antal  187  193  209 
Kisvárdai Antalné Fábián Erika  187  193  209 
Kligl Sándor  196 
Kodály Zoltán Mővelıdési Központ (Topolya)  72 
Kopornyik Zita  192 
Korom András  58  70  123  166  186 
Kovácsné Horváth Katalin  83 
Kováts Zoltán  141 
könyvadomány  66 
könyvárusítás  144 
könyvbemutató 
 Csongrád  111  187  193  209 
 Hódmezıvásárhely  3  8  9  25  34  54  58  87  90  100  105  109  118  

122  123  169  179  186  197  204  206 
 Makó  22 
 Szeged  110  112  114 
 Szentes  63  120  198  214 
könyvhét  101  103 
könyvkiállítás  116  128  129  131  132 – l. még Somogyi-könyvtári 

fiókkönyvtárak - könyvkiállítás 
könyvtáros találkozó  119  121 
Kıszegfalvi Ferenc  213 
községi könyvtárak = Algyı; Felgyı, Maroslele; Mártély 
Krizsán Margit  159 
K. Zs.  160 
 
Lantos Györgyi  139 
László Katalin, S.  114 
Lehoczky Pál  118 
Lepahiné Murai Teréz  81 
Lévai Mária  76 
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Lévay Gizella  26 
 
Magyar Építı Rt. (Budapest)  5 
Máji Etelka  149 
Makay Gábor  66 
Makó = József Attila Városi Könyvtár (Makó); Makói Polgári Kör 
Makói Polgári Kör 51 
Maroslele  60  70  82  142  148  161  172  201 
Marosvidék [folyóirat]  135 
Mártély  117  127 
Martínez H., José Luis  66 
Marton Istvánné  138  139 
megyei könyvtáros találkozó  119  121 
Mészáros Rezsı  29  31 
Millenniumi Kávéház (Szeged)  185 
Mindszent = Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent) 
Molnár Balázs, Szemes  178 
Molnár Mária  124 
Molnárné Bárdi Anna  194 
monodráma elıadás  212 
Murai Teréz, Lepahiné  81 
N. A. = Nánási Attila 
Nagy Ádám  15 
Nagy Kálmán  99 
Nánási Attila  134 
Naplegenda Társulás  137 
Németh László  54  58  197 
Németh László Városi Könyvtár (Hódmezıvásárhely)  98 
 1962-ben  2 
 agrártörténeti kiállítás  165 
 dalest  76 
 elıadás  43  93  96  99  141  150  199 
 emlékest  107  162 
 gyermekfoglalkozás  105  176  211 
 irodalmi est  69  157 
 képzımővészeti kiállítás  20  25  83  100  149 
 könyvárusítás  144 
 könyvbemutató  3  8  9  25  34  54  58  87  90  100  105  109  118  122  

123  169  179  186  197  204  206 
 megyei könyvtár  220 
 közéleti beszélgetés  61  67 
 maroslelei est  60  70 
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 nyitva tartás  146 
 óvodások  145 
 zenei rendezvény  145 
N. Orbán István  213 
Novák István  11  188 
nyitva tartás  127  146  219 
 
Oláh-István László  90 
olvasás éve  13  17 
Orbán István, N.  213 
orosz kultúra estje  195 
óvodások a könyvtárban  81  146 
 
Ötvös Zoltán  147 
 
Pál Marianna  105  117 
Palánkainé Sebık Zsuzsanna  124 
Pálfia Istvánné  50 
Pálfy Margit  157 
Papp Zoltán  120 
Pelyach István  36 
Pintér István  199  205 
Pintér Lajos  111 
Piti Katalin  214 
P. M. = Pál Marianna 
Pocsai Sándor  140 
 
Ratkai János  7 
Reisinger János  181 
Rerrich Béla  189 
Romsics Ignác  40 
Rozgonyi Éva  41 
Rózsa Gábor  23 
 
Samu Katalin  217 
Sándor Judit, Sövényházi  112 
Sebık Zsuzsanna, Palánkainé  124 
Simai Mihály  204  206 
Sinkó Edit  50 
Sipka Sándor  162  166 
S. László Katalin  114 
Somogyi-könyvtár (Szeged) 
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 British Council  175  177 
 elıadás  41  185  188 
 emlékkiállítás  41 
 emlékülés  190  191 
 építészeti kiállítás  189 
 fiókkönyvtár – l. Somogyi-könyvtári fiókkönyvtárak 
 fotókiállítás  140 
 hátrányos helyzetőek  124 
 igazgatóváltás  152 
 képzımővészeti kiállítás  14  92 
 könyvbemutató  110  112  114 
 könyvkiállítás  116  128  129  131  132 – l. még Somogyi-könyvtári 

fiókkönyvtárak – könyvkiállítás 
 könyvtártörténet  75 
 nyitva tartás 219 
 olvasás éve  13 
 videószolgáltatás  1  4 
 zenei rendezvény  89  158 
Somogyi-könyvtári fiókkönyvtárak 
 Csillag tér  27  56  196 
 elıadás  62  88  115  196 
 Északváros  62  64  140 
 Hangoskönyvtár  26  97 
 képzımővészeti rendezvény  56  151  196 
 Kiskundorozsma  24  88  130 
 könyvkiállítás  13  27  53  62  64  74  95  115  116  130 
 Rókus  115  116  140 
 Tápé  95 
 Tarján  178 
Somorjai Ferenc  170 
Soós Csilla  98 
Sövényházi Sándor Judit  112 
Sulyok Erzsébet  78  97  155 
Szabó Éva, Deli Zoltánné  194 
Szabó Imre  31  45  65  133  142  203 
Szabó Lenke, G.  134 
Sz. A. I.= Szalontai Attila Imre 
Sz. A. K. = Szögi Andrea Katalin 
Szakács László  74 
Szalontai Attila (Imre)  67  107  213 
számítógépes fejlesztés  47-49  65 
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Szeged = Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár (Szeged); Millenniumi Kávéház 
(Szeged); Somogyi-könyvtár (Szeged); Szegedi 
Tudományegyetem Központi Könyvtára; Vakok Klubja (Szeged) 

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
 alapkıletétel  55 
 építkezés  5  12  16  39  78  136  147  155  218 
 könyvadomány  66 
 könyvtártörténet  78 
Szemes Molnár Balázs  178 
Szendéné Winkler Veronika  81 
Szentes = Szentesi Gyermekkönyvtár; Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 
Szentesi Gyermekkönyvtár  17  81 
Szenti Tibor  122 
Sz. I. M. = Szabó Imre 
Szirbik Miklós Társaság  11  29  31 
Sz. L. = Szakács László 
Szögi Andrea (Katalin)  98  121  145  176  211 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet  62  88  115  152 
Sztravinszkij, Igor Fjodorovics  158 
 
T. A. = Török Anita 
Tanács István  136 
Tandi Lajos  196  132 
Tárkány-Szőcs család  165 
Tavaszköszöntı [irodalmi pályázat]  82 
teleházak  38  42  184 
Temesi Ferenc  108 
T. L. = Tandi Lajos 
Tonio (Tóth Antal)  174  183 
Topolya  72 
Tóth Antal (Tonio)  174  183 
Tóth Béla  110  185 
Tóth Péter  173  180 
Tóth Rózsa  92 
Török Anita  42 
 
ünnepi könyvhét  101  103 
 
Vakok Klubja (Szeged)  26  97 
Váradi István  173  180 
Városi Könyvtár Kht. (Szentes)  134 
 elıadás  23  36  40   
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 fotókiállítás  84 
 gyermekrajz kiállítás  210 
 himnusztörténeti kiállítás  10  15 
 irodalmi est  72  79 
 képzımővészeti kiállítás  63  174  183 
 konferencia  153 
 könyvbemutató  63  120  198  214 
 könyvhét  103 
 kulturális est  52  195 
Vass Vera  14 
Veszelka Attila  108 
videószolgáltatás  1  4 
Vígh Róbert  25 
 
Winkler Veronika, Szendéné  81 
 
zenei rendezvény  76  89  143  145  158  173  180  217 
Zsille Gyızı  63 
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Í R Á S O K  K Ö N Y V T Á R A I N K R Ó L 
(Összeállította: Lovászi Józsefné) 

 

Rövidítések: 

Csk  = Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ 
(Csongrád) 

Dbk  = Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár (Szeged) 
DM  = Délmagyarország 
DV = Délvilág 
DV-CS  = Délvilág Csongrád Szentes és vidéke kiadás 
DV-M  = Délvilág Makó és vidéke kiadás 
DV-V  = Délvilág Vásárhely és vidéke kiadás 
Hk  = Németh László Városi Könyvtár (Hódmezıvásárhely) 
Mik  = Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent) 
Mk  = József Attila Városi Könyvtár (Makó) 
Sk  = Somogyi-könyvtár (Szeged) 
Szek  = Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
Szsk  = Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 
 
 
2003. 
 
1 A hónap könyve a Thuróczy-krónika == DM. – jan. 6., p. 4. : ill. 

A Sk-ban A hónap könyve sorozatának indító kötete Thuróczy János: A magyarok 
krónikája. A bemutatott ritkaság 1488-ban jelent meg Augsburgban. 

 
2 Kikli Tivadar könyvpremierje a Somogyiban == DM. – jan. 7., p. 4. 

A Határkövek c. kötetet Péter László mutatja be, jan. 7-én. 
 
3 A feng shuiról a könyvtárban == DV-M. – jan. 7., p. 4. – (Hírek) 

Kenéz Tünde elıadása jan. 7-én a Mk-ban. 
 
4 Kiállítások Szegeden == DM. – jan. 9., p. 7. – (Hírek) 

Molnár Ferenc és Stendhal emlékkiállítás a Sk-ban, jan. 9 – febr. 12. – Ua. DV. – jan. 9., 
p. 7. – (Hírek) 

 
5 A költészet és a gondolkodás barátainak : Orbán István verseskötete / 

K. P. == Szentesi élet. – jan. 10., p. 4. : ill. 
Szerzı: Kruzslicz Pál. – N. Orbán István Férfidolgok c. kötetének bemutatója 2002. 
karácsonya elıtt a Szsk-ban. 
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6 A hónap könyve a szegedi Somogyi-könyvtárban. A Thuróczy-krónika 

históriája == DV. – jan. 11., p. 13. : ill. 
 
7 Elnapolt összevonás : választani kell a mindszenti háziorvosoknak / T. 

A. == DV. – jan. 18., p.5. 
Szerzı: Török Anita. – Egyelıre nem kerül összevonásra a Mik és a Tisza Mővelıdési 
Ház. 

 
8 Árva Nóra kiállítása Maroslelén == DV-M. – jan. 21., p. 5. 

Festmények és grafikák 
 
9 Lelei mesepályázat == DV-M. – jan. 21., p. 5. 

Vers- és meseíró pályázat a magyar kultúra napja alkalmából. 
 
10 Régi könyveket állítanak ki a Somogyiban == Metro. – jan. 21., p. 4. : 

ill. 
A hónap könyve elsı darabja a Thuróczy-krónika 1488-ban kiadott példánya. 

 
11 Könyvkrimi : bértolvajok járják a bibliotékákat / Halász Miklós == 

Magyar nemzet. – jan. 25., p. 32. 
A Sk és a megyei levéltár helyhiánnyal küzd. 

 
12 Gyöngyfőzés a könyvtárban == DV. – jan. 22., p. 4. – (Hírek) 

Gyermekfoglalkozás a Csk-ban. 
 
13 A magyar kultúra napja alkalmából Hagyományteremtés és 

hagyományápolás Vásárhely agrárkultúrájában címmel Lelkes István 
festımővész elıadása a Németh László Városi Könyvtárban == DV-V. 
– jan. 22., p. 4. – (Hírek) 

 
14 Kultúraápolás, segítséggel : Vásárhelyen lesz az elsı solymászati 

múzeum? / F. Cs. == DV. – jan. 23., p. 4. : ill. 
Szerzı: Farkas Csaba. – Lelkes István kultúranapi elıadása a Hk-ban. 

 
15 A magyar kultúra napján : a mővelıdés értékei a városban / Püski 

Krisztián == Szentesi élet. – jan. 24., p. 1., 4. : ill. 
A Szsk-ról is. 

 
16 Nagy Attila tárlata == DV. – jan. 25., p. 5. – (Hírek) 

Grafikai kiállítás a Hk-ban. 
 
17 Szentesi est Grecsóval == DV. – jan. 28., p. 4. – (Hírek) 

Az anekdota, a pletyka és a nyelv c. est Grecsó Krisztián és Elek Tibor közremőködésével 
a Szsk- ban, jan. 29-én. 
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18 Nagy Attila szobrász grafikái == DV-V. – jan. 29., p. 4. : ill. 

Kiállítás a Hk elıcsarnokában, jan. 27-én. 
 
19 Új igazgató a Somogyi élén : digitalizálják az évszázados értékeket / 

Sulyok Erzsébet == DM. – jan. 30., p. 7. : ill. 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébetrıl. – Ua. DV. – jan. 30., p. 7. : ill. 

 
20 A hónap könyve a szegedi Somogyi-könyvtárban. Bolyai János: 

Appendix == DM. – jan. 31., p. 7. 
 
21 A tiszta tudatú tudatlan fiú : Grecsó Krisztián Caspar Hauser címő 

verseskötetérıl / Blahó Gabriella == DM. – jan. 31., p. 4. 
A szerzı a Szsk-ban rendezett esten. 

 
22 Kiosztották a Kisteleki Ede Alapítvány jutalmait == Honismeret. – 1. 

sz., p. 23. 
A Sk helytörténeti pályázata. 

 
23 Az Appendix lett a hónap könyve == Metro. – febr. 3., p. 4. 

A hónap könyve a Sk-ban Bolyai János mőve. 
 
24 Történelmi est Vásárhelyen == DV. – febr. 3., p. 5. 

Tudósítás Bottlik József elıadásáról a Hk-ban. 
 
25 Kézmőves-foglalkozás == DV. – febr. 4., p. 4. – (Hírek) 

Gyermekfoglalkozás február 5-én a Csk-ban. 
 
26 Csongrádi Mőhely == DV. – febr. 5., p. 5. – (Hírek) 

A Csongrádi Mőhely tagjai a Föveny címő helyi irodalmi lap elsı számát értékelik a Csk-
ban, február 5-én. 

 
27 Kávéház a gyermekkönyvtárban == DM. – febr. 6., p. 4. – (Hírek) 

Február 6-án a Sk gyermekkönyvtárában A véges és a végtelen egymásba fonódása c. 
rendezvény. 

 
28 Elmarad a kiállítás == DV. – febr. 6., p. 5. 

Szabó Orsolya mától hirdetett kiállítását a rossz idı miatt késıbb rendezik meg a Csk-
ban. 

 
29 Sokan magukra ismertek Grecsó Krisztián mőveiben / P. K. == 

Szentesi élet. – febr. 7., p. 6. : ill. 
Püski Krisztián tudósítása a Szsk-ban jan. 29-én megrendezett Az anekdota, a pletyka és a 
nyelv c. irodalmi estrıl, Grecsó Krisztián részvételével. 
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30 Professzorokra emlékeznek == DM. – febr. 11., p. 4. – (Hírek) 
Febr. 12-tıl a Szek-ben Gerecs Árpád, Kemenes Béla és Ortutay Gyula emlékkiállítás. 

 
31 Szerelmes versek == DV. – febr. 11., p. 4. – (Hírek) 

Rózsa Gábor Derzsi Kovács Jenı szerelmes versei c. elıadása a Szsk-ban, febr. 12-én. 
 
32 Hanggyőjtık / T. I. == Népszabadság. – febr. 13., Dél-Alföld, p. I. 

Szerzı: Tanács István. – Koncertsorozat a Sk Hangoskönyvtár javára. 
 
33 Elıadás a meditációról == DM. – febr. 13., p. 5. – (Hírek) 

Elıadás a Dbk-ban 
 
34 Oláh Nóra tárlata Makón == DV. – febr. 13., p. 4. – (Hírek) 

Teremtı és pusztító elemek c. textilplasztikai kiállítás a Mk-ban, febr. 14-tıl. 
 
35 Várostörténet == Szentesi élet. – febr. 14., p. 4. 

Várostörténeti vetélkedıt hirdet 10-14 éveseknek a szentesi gyermekkönyvtár, a Koszta 
Múzeum és a TEAM Számítástechnika. 

 
36 Ölelkezı rímek Szentesen : diákjukba szerelmes tanárokról Valentin-

napon / B. I. == DM. – febr. 15., p. 4. 
Balázsi Irén tudósítása Rózsa Gábor Derzsi Kovács Jenı költészetérıl Szk-ban tartott 
elıadásáról. – Ua. DV. – febr. 15. p. 4. 

 
37 Kemény fagy lassítja az Ady téri építkezést : már elkészült a 

mélygarázs / S. E. == DM. – febr. 17.,p. 1., 4. : ill. 
Szek 

 
38 Akik a fényt hozzák == DM. – febr. 17., p. 5. – (Hírek) 

Caitya-guru das vaisnava lelkész elıadása a Dbk-ban. 
 
39 Világháborús fotókiállítás == DV. – febr. 18., p. 5. – (Hírek) 

Hegyi Endre elsı világháborús fotógyőjteménye a Hk-ban, febr.18-tól. 
 
40 Oláh Nóra teremtı és pusztító elemei / Sz. I. M. == DM. – febr. 18., p. 

4. : ill. 
Szerzı: Szabó Imre. – Textilkiállítás a Mk-ban. – Ua. DV. – febr. 18., p. 4. : ill. 

 
41 A 46-os ezred élete : elsı világháborús fotógyőjtemény / B. K. A. == 

DV-V. – febr. 19., p. 4. : ill.  
Szerzı: Korom András. – Kiállítás Hegyi Endre elsı világháborús fotógyőjteményébıl a 
Hk-ban. 

 
42 Aszálykár a könyvtárban : elporladnak a féltve ırzött régi folyóiratok, 

dokumentumok / M. B. I. == DM. – febr. 25., p.1., 3. : ill. 
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Szerzı: Molnár B. Imre. – Ártalmasan száraz a levegı a Sk-ban. – Ua. DV. – febr. 25., p. 
1., 3. : ill. 

 
43 Harminc év után újra : Dömötör János-könyv Vásárhely szobrairól / B. 

K. A. == DV. – febr. 26. p. 6. : ill. 
Korom András tudósítása a Hk könyvbemutatójáról. 

 
44 Csongrádi Mőhely == DV. – márc. 5., p. 5. – (Hírek) 

Az alkotócsoport összejövetele a Csk-ban, márc. 5-én. 
 
45 Könyvbemutató == DV-V. – márc. 5., p. 4. – (Hírek) 

Farkas Zoltán A csuka és a meztelen nı c. novelláskötetének bemutatója a Hk-ban, márc. 
6-án. 

 
46 A hónap könyve. Günter Grass: Az én évszázadom / Bozsó Katalin == DM. – márc. 6., p. 

6. : ill. 
A Sk-ban. – Ua. DV. – márc. 6., p. 6. 

 
47 Újra lesz közkönyvtár : sajtófal és telekunyhó egy helyen Derekegyházon / Blahó 

Gabriella == DV. – márc. 6., p. 6. : ill. 
 
48 Tekerı és klarinét, az elhalt zenekar : könyv jelent meg Szentes és 

környéke népzenéjérıl / B. G. == DV. – márc. 7., p. 4. : ill. 
Blahó Gabriella tudósítása Szentes és környéke népzenéje és néptánca a XX. században c. 
könyv bemutatójáról a Szsk-ban. 

 
49 Nem ellentét, disputa volt köztük : Széchenyi és Kossuth jól megfért 

egymás mellett / Balázsi Irén == DV. – márc. 10., p. 4. 
Pelyach István történész elıadása a Szsk-ban. 

 
50 Elıadás == DV. – márc. 10., p. 4. 

Gondos Béla İsi templomok a Felvidéken c. elıadása a Hk-ban, március 10-én. 
 
51 Mélybıl fakadó táncok / NT == DV. – márc. 11., Csongrád és térsége, 

p. II. 
Góg János verses kötetének volt bemutatója a Csk-ban, márc. 8-án. 

 
52 Mi a Feng shui... ? : tartalmas esték a könyvtárban == DV. – márc. 11., Csongrád és 

térsége, p. IV. 
A Csk több rendezvényérıl. 

 
53 Ki a nagyobb? : Széchenyi és Kossuth / B. D. == Szentesi élet. – márc. 

14., p. 4. 
Bíró Dániel tudósítása Pelyach István történész Szsk-ban tartott elıadásáról. 

 
54 Tavaszváró a könyvtárban == Szentesi élet. – márc. 14., p. 6. : ill. 

Zenei rendezvény a szentesi gyermekkönyvtárban, márc. 5-én. 
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55 Digitális emlékezet == DV. – márc. 14., p. 4. 

Tímár Ferenc elıadása a Szsk-ban. 
 
56 Algyı a maga kenyerén == DM. – márc. 14., p. 4. 

A könyv bemutatója márc. 14-én. 
 
57 Felvidéki templomok : Csongrád megyében is vannak hozzájuk hasonlók / F. Cs. == DV. 

– márc. 17., p. 6. 
Farkas Csaba tudósítása Gondos Béla Hk-beli elıadásáról. 

 
58 Könyvtár-informatikus bıvítés a SZÉF-en : pályázaton nyerték a pénzt 

/ G. SZ. L. == DM. – márc. 18., p. 5. 
Szerzı: Garai Szakács László. – A SZTE Élelmiszeripari Fıiskolai Kar könyvtárában. 

 
59 Közeli verseit is közzétette Góg János : a csongrádi költı kötetéhez 

Faludy György írt utószót / B. Gy. Gy. == DV. – márc. 20., p. 13. : ill. 
Bálint Gyula György tudósítása a Csk-ban márc. 8-án tartott könyvbemutatóról. 

 
60 Digitális emlékezet == Szentesi élet. – márc. 21., p. 2. : ill. 

Tímár Ferenc elıadása márc. 17-én a Szsk-ban. 
 
61 Kitüntetés == DV. – márc. 25., p. 5. 

Bánffy Miklós-díjat kapott dr. Rózsahegyi János, a Sk igazgatóhelyettese. 
 
62 Gyors munka az Ady téren : látványos szakaszához érkezett a könyvtár 

építése / S. E. == DM. – márc. 26., p. 5. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Szek. – Ua. DV. – márc. 27., p. 6. : ill. 

 
63 A hónap könyve az Európai Unióról / Bereczkiné Nagy Katalin == DM. 

– márc. 27., p. 7. 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. – Ua. DV. – márc. 27., p. 7. 

 
64 Elıadás a feng shui-ról == DV-CS. – márc. 27., p. 4. 

Kenéz Tünde tartotta a Szsk-ban. 
 
65 Rózsahegyi János kitüntetése == DM. – márc. 28., p. 7. 

Bánffy Miklós-díj. – Ua. DV. – márc. 28., p. 7. 
 
66 Dankó-centenárium == DM. – márc. 29., p. 5. 

A rendezvények között kiállítás a Sk-ban, márc. 27–ápr. 30. – Ua. DV. – márc. 29., p. 5. 
 
67 A makói Szent István-templom története : új helytörténeti kötet Tóth 

Ferenctıl / Sz. I. M. == DV-M. – ápr. 1., p. 4. : ill. 
Szabó Imre tudósítása a Mk-beli bemutatóról. 
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68 Jelest kaptak várostörténetbıl : könyvben – képen – interneten / Kis-

Rácz Antalné == Szentesi élet. – ápr. 4., p. 6. : ill. 
A Könyvben – képen – interneten várostörténeti vetélkedı egyik szervezıje a szentesi 
gyermekkönyvtár. 

 
69 Költészet napja == Szentesi élet. – ápr. 4., p. 7.  

Irodalmi est a Szsk-ban, ápr. 11-én. 
 
70 A költészet napja == DV-M. – ápr. 8., p. 4. 

Ez a nyár c. emlékest a Mk-ban, ápr. 9-én. 
 
71 Életveszélyes a könyvtár : Felgyı sikeres pályázatban reménykedik / B. 

Gy. Gy. == DV. – ápr. 9., p. 4. : ill. 
Szerzı: Bálint Gyula György 

 
72 Háromszáz CD a hangoskönyvtárnak == DM. – ápr. 10., p. 4. : ill. 

Adj egy emberi hangot kezdeményezés keretében a Rádió 88 ajándéka a Sk 
Hangoskönyvtárnak. 

 
73 Elıadások az unióról == DV-CS. – ápr. 10., p. 4. 

Ismeretterjesztı elıadások az Európai Unióról Fábiánsebestyénben. 
 
74 Versben Szentesrıl : a költészet napján / L. L. == Szentesi élet. – ápr. 

11., p. 2. : ill. 
Szerzı: Labádi Lajos. – B. Horváth István Szentes c. versének közlésével. 

 
75 Információ a központban : a fábiánsebestyéni könyvtár is az unióba 

készül / B. G. == DV. – ápr. 16., p. 4. : ill. 
Szerzı: Blahó Gabriella. – Információs központként mőködik a községi könyvtár. 

 
76 Féltett kincs a kendı : patika és cipészmőhely a mindszenti 

múzeumban / T. A. == DV. – ápr. 18., p. 4. : ill. 
Szerzı: Török Anita. – Mik és Helytörténeti Győjtemény. 

 
77 Eredményhirdetés == DV. – ápr. 18., p. 4. 

Tavasz 2003 eredményhirdetése a Hk-ban. 
 
78 Emlékülés == DV. – ápr. 24., p. 5. 

Ápr. 25-én a Szirbik Miklós Társaság emlékülése a Mk-ban. 
 
79 Kibírja-e a felgyıi könyvtár? / B. Gy. Gy. == DV-CS. – ápr. 24., p. 4. 

Szerzı: Bálint Gyula György. – Életveszélyessé vált épület. 
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80 A betővetés szeretetére nevelnek : a felgyıi könyvtárban mindig sok a 
látogató / L. L. == Népszabadság, ápr. 24., Dél-Alföld, p. II. : ill. 
Szerzı: Lehoczky Leopoldina 

 
81 Németest Szentesen == DV. – ápr. 28., p. 6. 

Kulturális est a Szsk-ban, ápr. 28-án. 
 
82 Adományok tették világhírővé a Somogyi-könyvtárat / Halász Miklós 

== Sansz. – 4. sz., p. 2. : ill. 
 
83 Az újjászületés ünnepe : kitüntették a könyvtárt és az ENI vezetıjét / I. 

Sz. == DV. – máj. 2., p. 1., 4. : ill. 
Szerzı: Illyés Szabolcs. – Makó Városért kitüntetést kapta a Mk. 

 
84 Huszárok a háborúban == DM. – máj. 5., p. 5. – (Hírek) 

Nagy Kálmán hadtörténész Huszárok a második világháborúban c. elıadása a Hk-ban, 
máj. 6-án – Ua. DV. – máj. 5., p. 5. – (Hírek) 

 
85 A hónap könyve. Árvízi album Szeged javára / Szıkefalvi-Nagy 

Erzsébet == DM. – máj. 7., p. 7. : ill. 
Ua.: DV. – máj. 7., p. 7. : ill. 

 
86 Szerkezetkész a könyvtár : tartható a jövı júniusi átadási határidı / Rafai Gábor == 

Metro. – máj. 8., p. 8. 
Épülı Szek. 

 
87 Németest a szentesi könyvtárban == DV. – máj. 9., p. 5. 

Szerzı: Balázsi Irén. – Német irodalmi est és fotókiállítás. 
 
88 Századszor ünnepelt születésnap : a hosszú élet titka: délben és este 

fröccs / K. T. == DM. – máj. 10., p. 4. : ill. 
Riporter: Kormos Tamás. – Szvetnik Lajosné, a Sk egykori dolgozója. 

 
89 Kiállítás a könyvtárban == DV. – máj. 10., p. 5. – (Hírek) 

Halasiné Duzs Julianna és Kovácsné Horváth Katalin képzımővészek kiállítása a Hk-
ban, máj.12-tıl. 

 
90 Gyorsították az építkezést : tartják a szavukat a kivitelezık / S. E. == 

DM. – máj. 13., p. 5. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Szek új épülete. 

 
91 Árvízkönyv a hónap kötete Szegeden / Bágyoni Szabó István == 

Szabad föld. – máj. 16., p. 23. 
A hónap könyve sorozatról. 
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92 Az asztrológia és az igazság / P. K. == Szentesi élet. – máj. 16., p. 6. : 
ill. 
Szerzı: Püski Krisztián. – Tamáskovits Gyula Tévhitek az asztrológiáról c. elıadása a 
Szsk-ban. 

 
93 A ravatalon : a szegedi Juhász Gyula-kiállítás fényképe alá / Kı András 

== Magyar nemzet. – máj. 17., p. 34. : ill. 
A Sk kiállításáról. 

 
94 Újjászületett a városkalauz : ismét kiadták a “legszögedibb szögedi” 

Szeged-kötetét == DM. – máj. 21., p. 5. 
Tudósít a Sk-ban 20-án lezajlott eseményrıl, melyben Gregor József Liszt Ferenc 
“Revive Szegedin” címő kéziratos kottáját fogadta örökbe. 

 
95 Gregor, az örökbefogadó == Népszava, máj. 21., p. 6. : ill. 

A Sk-ban lezajlott ünnepségrıl. 
 
96 Segíteni kell az irodalmat / Püski Krisztián == Szentesi élet. – máj. 23., 

p. 4. 
Vezényi Pál elıadása a magyar irodalom külföldi megítélésérıl a Szsk-ban, máj. 22-én. 

 
97 Dokumentumok a Somogyi-könyvtárban : kiállítások Batsányiról, 

Hasekrıl és Juhász Gyuláról / H. Zs. == DM. – máj. 23., p. 9. 
Szerzı: Hollósi Zsolt 

 
98 Juhász-emlékkiállítás a könyvtárban == Metro. – Szeged városnapi 

különsz. – máj. 24/25., p. 10.  
Juhász Gyula emlékkiállítás a Sk-ban. 

 
99 Bezárják a felgyıi könyvtárat? / B. Gy. Gy. == DV. – máj. 26., p. 5. 

Szerzı: Bálint Gyula György. – Riasztó állapotba került a faépület. 
 
100 A csongrádi cél az olvasóvá nevelés : bemutatkozott a 

gyermekkönyvtár új honlapja / SZ. Z. == DV. – máj. 27., p. 4. 
Szerzı: Szebeni Zoltán. – Elıadások a Csk-ban a gyermekekrıl. 

 
101 Könyvhét Csongrádon : június 10-tıl 19-ig == DV. – máj. 27., 

Csongrád és térsége, p. II. 
Csk-ban 

 
102 A könyv ünnepe Algyın == DM. – máj. 29., p. 4. – (Hírek) 

A Sk ritkaságait bemutató kiállítás 
 
103 Elıadások a Csemegi-könyvtárban == DV. – máj. 31., p. 4. 

Az elıadások témája a gyermeknevelés és a gyermekkönyvtár. 
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104 Könyvbemutató == DV. – jún. 2., p. 4. – (Hírek) 

Görömbei András Csoóri Sándor c. könyvének bemutatója a Hk-ban, jún. 2-án. 
 
105 Rita családi archívuma : dédszülık, nagyszülık fotográfiai a tablókon / 

T. A. == DV. – jún. 3., p. 4. : ill. 
Szerzı: Török Anita. – Czakó Rita kiállítása a Hk-ban. 

 
106 A hónap könyve. Jókai Anna: A mérleg nyelve I. / Pintér Veronika == 

DM. – jún. 6., p. 7. 
A kötet második részét a Sk-ban mutatja be a szerzı jún. 18-án. 

 
107 Szellemi kalandozás / Püski Krisztián == Szentesi élet. – jún. 6., p. 5. : ill. 

Kalandozások a könyvek birodalmában címmel gyerekeknek mutatták be a Szsk belsı 
életét. 

 
108 Könyvtárfejlesztés ünnepségsorozattal == Napi gazdaság. – jún. 6/7., p. 7. 

Jún. 10-17 között ünnepségek a Csk fejlesztése kapcsán. – Átadják a bokrosi 
fiókkönyvtárat is. 

 
109 Költözik a bokrosi könyvtár : gazdag kínálat Csongrádon az ünnepi 

könyvhétre / Szebeni Zoltán == DV. – jún. 10., p. 4. 
 
110 Aki otthon érzi magát a szegedi Páholyban : a makói P. Bodzsár 

Erzsébet új könyve / Szabó Imre == DV. – jún. 11., p. 4. : ill. 
A Páholy c. kötet bemutatója a Mk-ban, jún. 12-én. 

 
111 Kívül és belül : könyvbemutató a könyvtárban / Bíró Dániel == 

Szentesi élet. – jún. 13., p. 5. 
Beszélgetés Cserna-Szabó Andrással a Félelem és reszketés Nagyhályogon c. könyvének 
Szsk-ban sorra kerülı bemutatója kapcsán. 

 
112 Az újságíró laboratóriuma : bemutatták Bálint Gyula György könyvét 

Csongrádon / B. A. == DM. – jún. 14., p. 4. : ill. 
Szerzı: Bakos András. – A Csk-ban az ünnepi könyvhét megnyitójához kapcsolódóan 
mutatták be az Összetört tükör c. kötetet. 

 
113 Várostörténeti kronológia született : könyvbemutató Vásárhelyen == 

DV. – jún. 16., p. 7. 
Hódmezıvásárhely történeti kronológiája bemutatója a Hk-ban, jún. 16-án. 

 
114 Könyv a kulákokról == DV. – jún. 18., p. 5. – (Hírek) 

Sághy Gyula Kulák golgota c. könyvének filmvetítéssel egybekötött bemutatója a Hk-
ban, jún. 20-án. 
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115 Bokros népe a jövıbe néz : könyvtárszeretetbıl jeles / B. Gy. Gy. == DV. – jún. 19., p. 4. 
: ill. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Jún. 17-én újra nyílt a kibıvített bokrosi könyvtár. 

 
116 A Somogyi porladó értékei : ellenzéki indítványból kormánypárti 

elıterjesztés /Garai Szakács László == DM. – jún. 20., p. 5. : ill. 
Az állományvédelmet szolgáló légkondicionáló-párásító hiánya. 

 
117 Franciska Lankes csongrádi ajándéka : kisplasztika a könyvtár udvarán 

== DV. – jún. 20., p. 4. : ill. 
A német szobrász ajándéka a Csk-nak. 

 
118 Fórum a tájházakról == DV. – jún. 21., p. 5. – (Hírek) 

A Mik-ben, jún. 23-án. 
 
119 Cyrano és Nagyhályog / B. D. == Szentesi élet. – jún. 20., p. 6. : ill. 

Bíró Dániel tudósítása Cserna-Szabó András Félelem és reszketés Nagyhályogon c. 
könyvének bemutatójáról a Szsk-ban, jún 17-én. 

 
120 Leltár a könyvtárban : zárva tart az intézmény . == Szentesi élet. – jún. 

20., p. 2. : ill. 
Szsk, jún. 23–aug. 23. 

 
121 Benkı Gyula képei == DV. – jún. 24., p. 5. – (Hírek) 

Kiállítás a Mk-ban, jún. 26–júl. 30. 
 
122 Győjteménymentés klímaberendezéssel / Bálint József == Magyar 

nemzet, jún. 25., p. 15. 
Sk hiányzó klímaberendezése. 

 
123 Makói emlékek == DV. – jún. 26., p. 5. – (Hírek) 

A Szirbik Miklós Társaság összejövetele a Mk-ban, jún. 27-én. 
 
124 Mádl Ferenc Derekegyházon / B. G. == DV. – jún. 27., p. 4. 

Szerzı: Blahó Gabriella. – A köztársasági elnök a könyvtár avatásán, jún. 27-én. 
 
125 Két hétre bezár a Somogyi == Metro. – jún. 27., Szeged mell., p. III. 
 
126 Mádl Ferenc Derekegyházon / B. G. == DM. – jún. 28., p. 3. : ill. 

Szerzı: Blahó Gabriella. – A köztársasági elnök és Frank József, a megyei közgyőlés 
elnöke adta át az új könyvtárt. – Ua. == DV. – jún. 28., p. 3. : ill. 

 
127 Könyvtárpárti a testület : a szentesi önkormányzat mentességet kér a 

pénzügyminisztertıl / B. I. == DV. – jún. 28., p. 5. : ill. 
Szerzı: Balázsi Irén. – Jogszabályellenes helyzet kht.-ban dolgoztatni 
közalkalmazottakat. 
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128 Benkı Gyula ajándéka a könyvtárnak : akvarell- és pasztellképek / 

munkatársunktól == DV-M. – júl. 1., p. 4. : ill. 
Szerzı: Szabó Imre. – Kiállítása alkalmából két képet ajándékozott a Mk-nak. 

 
129 Két hétig zárva a Somogyi : tizenöt fiókkönyvtár várja az olvasókat / 

M. B. I. == DM. – júl. 2., p. 5. 
Szerzı: Molnár B. Imre 

 
130 Könyvtárpártolás és kiskapuk : jogviszony és ÁFA / L. J. == Szentesi 

élet. – júl. 4., p. 3. : ill. 
Szerzı. Lovas József. – A Szsk mőködési formája és a könyvtárosok közalkalmazotti 
jogviszonya. 

 
131 Egy évvel az átadás elıtt : terv szerint halad az Ady téri építkezés / S. 

E. == DM. – júl. 7., p. 3. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Szek. – Ua. DV. – júl. 7., p. 3. : ill. 

 
132 Könyvtárat is avattak Derekegyházán : az “İsforrás” emlékezete / dt. 

== Városi visszhang (Szentes). – júl. 7., p. 1. : ill. 
Mádl Ferenc köztársasági elnök a községi könyvtár avatásán. 

 
133 Csongrád == DV. – júl. 9., p. 4. – (Körkép) 

Nemezeléssel egybekötött kézmőves foglalkozás gyerekeknek a Csk-ban. 
 
134 Nyári nyitva tartással mőködik a Somogyi == Metro. – júl. 11., Szeged 

mell., p. III. 
 
135 Kész az informatikai központ vázszerkezete == Metro. – júl. 11., 

Szeged mell., p. IV. 
Szek új épülete 

 
136 Könyvek zár alatt / Temesváry Zsolt == Szentesi élet. – júl. 11., p. 4. 

Olvasói levél a Szsk bezárása miatt 
 
137 Leltározunk / G. Szabó Lenke == Szentesi élet. – júl. 11., p. 4. : ill. 

Válasz Temesváry Zsoltnak 
 
138 Közalkalmazottak akarnak maradni : miniszteri döntést várnak a 

szentesi könyvtárosok == DV. – júl. 12., p. 13. : ill. 
 
139 Makó == DV-M. – júl. 15., p. 4. – (Körkép) 

Irodalmi pályázatot hirdet a Mk Gondolatok a könyvtárban – a könyvtárról címmel. 
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140 Nagy utazók utazásai : hosszabb nyitva tartás a Somogyi-könyvtárban / 
M. B. I. == DM. – júl. 16., p. 4. 
Szerzı: Molnár B. Imre. – Nagy utazók – híres utazások c. kiállítás régi könyvekbıl, és 
nyári nyitva tartás a Sk-ban. 

 
141 Két hónapig leltároznak : miért támadják a szentesi könyvtárosokat? / 

Balázsi Irén == DV. – júl. 16., p. 4. : ill. 
 
142 Nagy utazók, könyvekben : kiállítás nyílt a Somogyi-könyvtár 

kincseibıl / S. E. == DM. – júl. 17., p. 4. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Nagy utazók – híres utazások : régi útleírások a Somogyi-
könyvtár győjteményében c. kiállítás, júl. 16 – okt. 15. – Ua. DV. – júl. 18., p. 6. : ill. – 
Címváltozat: Nagy utazók régi könyvekben. 

 
143 Mindszent == DV. – júl. 17., p. 4. – (Körkép) 

Szabadság miatt júl. 29 – aug. 9. zárva lesz a Mik. 
 
144 Mindszent == DV. – júl. 18., p. 4. – (Körkép) 

A vakáció alatt kedvezményesen internetezhetnek a 14 éven aluliak a Mik-ben. 
 
145 Föld körüli utazás – térképeken : könyvritkaságokból nyílt kiállítás a 

Somogyi-könyvtárban == Metro. – júl. 18., Szeged mell., p. II. : ill. 
 
146 Felszedték az alapkövet : jövıre elkészül a szegedi egyetem 

információs és kongresszusi központja / szegedi tudósítónktól == 
Népszabadság. – júl. 19., p. 6. : ill. 
Tudósító: Tanács István 

 
147 Makó == DV-M. – júl. 22., p. 4. – (Körkép) 

Augusztus végéig nyári nyitva tartási rend a Mk-ban. 
 
148 Megemlékezések a századik évfordulón == DM. – júl. 25., p. 4. 

Vaszy Viktor emlékkiállítás nyílik a Sk elsı emeletén, júl. 25-én. 
 
149 Mindszent == DV. – júl. 28., p. 4. – (Körkép) 

Selejtezett könyvek vására a Mik-ban. 
 
150 Mórahalom == DM. – júl. 29., p. 4. – (Körkép) 

Az önkormányzat pályázatot írt ki a könyvtár igazgatói posztjára. 
 
151 Földeák == DV-M. – júl. 29., p. 4. – (Körkép) 

A könyvtár nyári nyitva tartási rend szerint várja az olvasókat. 
 
152 Csongrád == DV. – aug. 1., p. 4. – (Körkép) 

Kézmőves foglalkozás gyermekeknek a Csk-ban, aug. 1-jén. 
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153 Könyvtárzárás == Szentesi élet. – aug. 1., p. 1., 5. 

Aug. 10-ig zárva lesz a szentesi gyermekkönyvtár. 
 
154 Algyı == DM. – aug. 4., p. 4. – (Körkép) 

Betyárvilág címmel aug. 4-9 között olvasótábor a Sk és a Kész-Tetı Egyesület 
rendezésében. 

 
155 Mindszent == DV. – aug. 4., p. 4. – (Körkép) 

Aug. 9-ig zárva tart a Mik. 
 
156 Szeged == DM. – aug. 5., p. 4. – (Körkép) 

A Dbk és a Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár közös olvasótábora. 
 
157 A hónap könyve. Symphonia Hungarorum / Sósné Karácsonyi Mária == 

DM. – aug. 6., p. 7. 
A Sk-ban. – Ua. DV. – aug. 6., p.7. 

 
158 Makó == DV. – aug. 6., p. 4. – (Körkép)  

Székely Géza festımővész Csonkahold c. kiállítása a Mk-ban, aug. 8-28 között. 
 
159 Algyı == DM. – aug. 8., p. 4. – (Körkép) 

Pályázaton nyertek összegeket rendezvényeikre. 
 
160 Csongrád == DV. – aug. 8., p. 4. – (Körkép) 

CD-ROM bemutató a Csk gyermekkönyvtárában, aug. 8-án. 
 
161 Mindszent == DV. – aug. 8., p. 4. – (Körkép) 

A Mik augusztus 12-tıl újra várja az olvasókat. 
 
162 Makó == DV. – aug. 8., p. 4. – (Körkép) 

A Mk-ban is győjtenek aláírásokat a szigorúbb állatvédelmi törvényért. 
 
163 Megtisztul a Somogyi-könyvtár : alpinisták takarítják az épületet == 

Metro. – aug. 8., Szeged mell., p. 2. : ill. 
 
164 Tábor emlékezik Rózsa Sándorra == Metro. – aug. 8., Szeged mell., p. 

4. 
A Sk és a Kész-Tetı Egyesület Betyárvilág elnevezéső olvasótábora Algyın. 

 
165 Mindszent == DV. – aug. 12., p. 4. – (Körkép) 

A Mik mától újra várja az olvasókat. 
 
166 Makó == DV-M. – aug. 12., p. 4. – (Körkép) 

Internet tanfolyam indul szept. 6-tól a Mk-ban. 
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167 Tábor a könyvtárban : négy államforma: demokratikus, diktatórikus, 

királyság és utópisztikus / S. E. == DV. – aug. 13., p. 7. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Olvasótábor a Dbk-ban. 

 
168 Apróságok a gyerekeknek : a gyermekkönyvtár sikeresen pályázott / -

darók- == Szentesi élet. – aug. 15., p. 4. : ill. 
Szerzı: Darók József. – Szentesi gyermekkönyvtár. 

 
169 Maroslele == DV. – aug. 16., p. 4. – (Körkép) 

Török Ibolya képzımővészeti kiállítása aug. 17-tıl. 
 
170 A paprikák szépségversenye : fajtákról, származásról Bokroson == DV. 

– aug. 16., p. 5. 
Elıadások és kiállítás a Csk bokrosi fiókjában, aug. 17-én. 

 
171 Csongrád == DV-CS. – aug. 21., p. 4. – (Körkép) 

Gyermekfoglalkozás a Csk a gyermekkönyvtárában, aug. 21-én. 
 
172 Algyı == DM. – aug. 23., p. 4. – (Körkép) 

Újságszerkesztı és számítógépes tábor gyermekeknek. 
 
173 A szegedi Somogyi-könyvtárban a hónap könyve tankönyv. Comenius: 

Orbis pictus / Horniczky Anikó == DM. – aug. 25., p. 8. : ill. 
A hónap könyve. – Ua. DV. – aug. 25., p. 8. : ill. 

 
174 Csongrád == DV. – aug. 25., p. 4. – (Körkép) 

Nyárbúcsúztató gyermekfoglalkozás aug. 27-én a Csk-ban. 
 
175 Költözhet a fiókkönyvtár == DM. – aug. 26., p. 5. 

Sk béketelepi fiókkönyvtár 
 
176 Kis kézmővesbıl komoly olvasó lehet : programok a csongrádi 

gyermekkönyvtárban / Püski Krisztián == DV. – aug. 26., p. 5. 
Beszélgetés a gyermekkönyvtárról vezetıjével, Gulyásné Forgó Eszterrel. 

 
177 Makó == DV-M. – aug. 26., p. 4. – (Körkép)  

A Mk továbbra is várja a Gondolatok a könyvtárban – a könyvtárról címmel meghirdetett 
irodalmi pályázatra a pályamunkákat. 

 
178 A Győrők Ura 60 kazettán fért el : a látók között is népszerőek a 

hangszalagra rögzített könyvek / Máté Erzsébet == DM. – aug. 28., p. 
5. 
Sk hangoskönyvtára 
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179 Makó == DV. – aug. 28., p. 4. – (Körkép) 
Bereczki Róbert festményeinek kiállítása a Mk-ban, aug. 29–szept. 18. 

 
180 Megváltozott olvasói szokások == DM. – aug. 29., p. 7. 

Sk és fiókhálózata 
 
181 Comenius mőve a hónap könyve == Metro. – aug. 29., Szeged mell., p. 

III. 
A hónap könyve a Sk-ban. 

 
182 Az ODR egy fogadó könyvtár szemszögébıl: A könyvtárközi 

kölcsönzés tapasztalatai a makói József Attila Könyvtárban / Kovács 
Ildikó, Galamb Katalin == Könyvtári levelezı/lap. – 8. sz., p. 5-7. 

 
183 Mórahalom == DM. – szept. 2., p. 4. – (Körkép) 

Újabb öt évre Szőcs Julianna a könyvtár vezetıje. 
 
184 Meditációs képek a könyvtárban : az emberek foglalkozzanak többet 

önmagukkal / B. E. == DV-M. – szept. 2., p. 4. : ill. 
Szerzı: Balázs Edit. – Bereczki Róbert festményei a Mk-ban. 

 
185 Mindszent == DV. – szept. 4., p. 4. – (Körkép.) 

A Mik-ben várják a Mindszent város elsı évtizede c. könyv kronológiai részéhez az 
információkat. 

 
186 Hamarabb nyit a bibliotéka == Metro. – szept. 4., Szeged mell., p. III. 

Sk új nyitva tartási rendje 
 
187 Ívek a könyvtárban / munkatársunktól == DV. – szept. 5., p. 4. 

A Mk-ban is aláírható az állatkínzás bőncselekménnyé nyilvánítását kérı győjtıív. 
 
188 Vásárhely == DV. – szept. 6. p. 4. – (Körkép) 

Sancz Klára Lujza II Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háború történetérıl c. 
elıadása a Hk-ban, szept 8-án. 

 
189 Látványos az átalakulás : a tervek szerint egy év múlva minden a 

helyére kerül az Ady téren / S. E. == DM. – szept. 9., p. 5. : ill. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Szek új épülete 

 
190 Makó –== DV – M. – szept. 9., p. 4. – (Körkép) 

Még várják az írásokat a Gondolatok a könyvtárban – a könyvtárról c. pályázatra a Mk-
ban. 
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191 Hódmezıvásárhely képe a világhálón / B. K. A. == DV-V. – szept. 10., 
p. 1, 4. : ill. 
Szerzı: Korom András. – A címlapon: Világhálón a város képe. – A Hk-ról is. 

 
192 Pénz híján bezár a könyvtár / Lehoczky Leopoldina == Népszabadság. 

– szept. 11., Dél-Alföld mell., p. I. 
Felgyın 

 
193 Mindszent == DV. – szept. 16., p. 4. – (Körkép) 

Új nyitva tartási idı szeptembertıl a Mik-ban. 
 
194 Makó == DV. – szept. 17., p. 4. – (Körkép) 

Yehuda Lahav Sebhelyes élet címő könyvének mutatója a Mk-ban, szept. 17-én. 
 
195 Mártély == DV-V. – szept. 17., p. 4. – (Körkép) 

Fénymásoló vásárlására 300 ezer forintot nyertek. 
 
196 Szeged == DM. – szept. 18., p. 4. – (Körkép) 

A kézmőves-terápiák harmadik országos kiállítása szept. 18-20. között a Dbk-ban. 
 
197 Derekegyház == DV-V. – szept. 18., p. 4. – (Körkép) 

Angol nyelvet lehet tanulni a könyvtárban. 
 
198 Pszichiátriai rehabilitáció kiállítással és vásárral / munkatársunktól == 

DM. – szept. 19., p. 4. : ill. 
Dbk-ban 

 
199 A hónap könyve. Böszörményi Gyula: Gergı és az álomfogók / Szıts 

Katalin == DM. – szept. 19., p. 7. 
Sk-ban 

 
200 Makó == DV-M. – szept. 23., p. 4. – (Körkép) 

Csipkekiállítás a Mk-ban, szept. 23-tól. 
 
201 Maroslele == DV-M. – szept. 23., p. 4. – (Körkép) 

Tárkány Szőcs Imre Gazdaélet a vásárhelyi határban c. könyvének bemutatója, és az Egy 
családi mintagazdaság története a dualizmustól az államosításig c. kiállítás megnyitója, 
szept.25-én. 

 
202 Mindszent == DV-V. – szept. 24., p. 4. – (Körkép) 

Halák László Aludj el szépen, kisvirág c. könyvének bemutatója a Mik-ban, szept. 26-án. 
 
203 Sándorfalva == DM. – szept. 25., p. 4. – (Körkép) 

A Korszerő könyvtárakkal az Európai Unióba c. pályázaton nyert összeg segítségével 
újítják föl a könyvtárt. 
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204 Betörtek a Kálvária sugárúti irodaházba : bajba került a közhasznú szervezet / 

munkatársunktól == DM. – szept. 25., p. 4. 
A Dbk épületében mőködı két szervezet 

 
205 Mindszent == DV. – szept. 25., p. 4. – (Körkép) 

Az országos tájház szövetség tanácskozása szept. 24-én. 
 
206 Szentes == DV-CS. – szept. 25., p. 4. – (Körkép) 

Irodalmi est a Szsk-ban, szept. 25-én. 
 
207 Nagymágocs == DV-CS. – szept. 25., p. 4. – (Körkép) 

Összevonták a mővelıdési házat, a könyvtárt és a helytörténeti győjteményt, vezetıje 
Tóthné Rostás Ágnes. 

 
208 A terápia termékei / tudósítónktól == Népszabadság. – szept. 25., Dél-

Alföld mell., p. II. 
Tudósító: Tanács István. – Kézmőves terápiák 3. kiállítása Dbk-ban. 

 
209 Összefogás a könyvtárakért == DV. – szept. 26., Csongrád és térsége, 

p. 2. 
Csk programjai 

 
210 Fricsay-emlékünnepségek Szegeden == DM. – szept. 29., p. 5. 

A Sk győjteményébıl rendezett emlékkiállítást Szıkefalvi-Nagy Erzsébet igazgató nyitja 
meg az SZTE Zenemővészeti Fıiskolai Karán, szept. 30-án. 

 
211 A Közéleti Kávéház ajánlja: könyvtári barangolás, egy hónapon 

keresztül : rendhagyó ajánlat / Katona Norbert == Szegedi egyetem. – 
szept. 29., p. 12. 
Programok a 120 éves Sk-ban. 

 
212 Vásárhely == DV. – szept. 30., p. 4. – (Körkép) 

Krúdy Gyulára emlékeznek okt. 1-jén a Hk-ban. 
 
213 Csongrád == DV. – szept. 30., p. 4. – (Körkép) 

Klubfoglalkozás a Csk hagyományırzı klubjában. 
 
214 Mindszent == DV. – szept. 30., p. 4. – (Körkép) 

Hosszú forró nyár címmel fotópályázatot hirdetett a Mik. 
 
215 Makó == DV-M. – szept. 30., p. 4. – (Körkép) 

Deák Ferencre emlékeznek okt. 2-án a Mk-ban. 
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216 Százhúsz éves a Somogyi-könyvtár / munkatársunktól == DM. – okt. 
1., p. 4. 
Igazgatói sajtótájékoztató az ünnepségsorozatról. 

 
217 Mindszent == DV. – okt. 2., p. 4. – (Körkép) 

Változott a Mik nyitva tartási ideje. 
 
218 Csongrád == DV-CS. – okt. 2., p. 4. – (Körkép) 

Együtt szervezi meg okt. 5-én a Könyves vasárnapot a Csk és a Szsk. 
 
219 Összefogás indul Szegeden a könyvtárakért : egy hónapos programsorozattal ünnepel a 

patinás könyvtár == Metro. – okt. 3., Szeged mell., p. 3. 
Összefogás a könyvtárakért - 2003 

 
220 Arad kultusza == Szentesi élet. – okt. 3., p. 4. 

Pelyach István elıadása okt. 9-én a Szsk-ban 
 
221 Könyves Vasárnap / munkatársunktól == DM. – okt. 4., p. 4. 

A Sk-ból közvetít okt. 5-én a rádió mindhárom csatornája. 
 
222 Algyı == DM. – okt. 4., p. 4. – (Körkép) 

Csongrád megyében egyedüliként kapta meg a Könyvtárpártoló önkormányzat díjat. 
 
223 Nagyváradi vendég a könyvtárban / munkatársunktól == DV. – okt. 4., 

p. 4. 
Szerzı: Szabó Imre. – Diósszilágyi Éva író-olvasó találkozójával kezdıdött a könyvtári 
hét Makón, okt. 3-án. 

 
224 A vértanúkra emlékeztek : könyves ünnep a Somogyi-könyvtárban, Hiller 75 milliója 

Szegednek == DM. – okt. 6., p. 1. 
Hiller István kulturális miniszter az Összefogás a könyvtárakért – 2003 program 
keretében a Sk-ban, ahol könyvet fogadott örökbe. 

 
225 Hetvenötmilliós támogatás Szegednek : könyvet fogadott örökbe Hiller 

István kulturális miniszter / Timár Kriszta == DM. – okt. 6., p. 4. :ill. 
A kulturális miniszter látogatása az Összefogás a könyvtárakért – 2003 keretében a Sk-
ban. 

 
226 Hiller: 75 milliós támogatás Szegednek / Timár Kriszta == DV. – okt. 

6., p. 5. 
Hiller István kulturális miniszter látogatása a Sk-ban. – Összefogás a könyvtárakért – 
2003. 

 
227 Algyı == DM. – okt. 6., p. 4. – (Körkép) 

Összefogás a könyvtárakért – 2003 keretében könyvtári hetet rendeznek okt. 6–10 között. 
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228 Maroslele == DV. – okt. 6., p. 4. – (Körkép) 
Bıvült a nyitva tartási idı. 

 
229 Vásárhely == DV. – okt. 6., p. 4. – (Körkép) 

Óvodások hete kezdıdik a Hk-ban, okt. 6-án. 
 
230 Az év könyvtára címet okt. 5-én, Hiller István miniszter a Sk 

Összefogás a könyvtárkért rendezvényén adta át a nagykanizsai 
könyvtárnak == Magyar nemzet. – okt. 6., p. 15. 

 
231 Algyı == DM. – okt. 7., p. 4. – (Körkép) 

Berecz András mesemondó mősora a kt-ban, okt. 7-én. 
 
232 Könyvtárosok konferenciája == DM. – okt. 7., p. 4. 

Az Összefogás a könyvtárakért –2003 nyitó konferenciája okt. 6-án a Sk-ban. 
 
233 Maroslele == DV-M. – okt. 7., p. 4. – (Körkép) 

A Diákírók köre által meghirdetett versíró verseny a pályamunkáit a könyvtár győjti, 
eredményhirdetés okt. 10-én. 

 
234 Móra és a szegedi múzsa : rádió / Hanthy Kinga == Magyar nemzet. – 

okt. 7., p. 15. 
A Könyves vasárnap közvetítésérıl a Sk-ból. 

 
235 Algyı == DM. – okt. 8., p. 4. – (Körkép) 

Újabb programok a könyvtári hét keretében. 
 
236 Makó == DV. – okt. 8., p. 4. – (Körkép)  

Békési Magdolna munkáiból nyílik kiállítás okt. 10-én a Mk-ban. 
 
237 Mesemondó == DV. – okt. 8., p. 5. – (Hírek) 

Berecz András mesemondó mősora a Hk-ban, okt. 8-án. 
 
238 Örökbe fogadható szegedi könyvek / tudósítónktól == Népszabadság, 

okt. 8., p. 6. 
Tudósító: Tanács István. – Okt. 5-én Hiller István miniszter könyvet fogadott örökbe a 
Sk-ban. 

 
239 Örökbe fogadható kötetek / Garai Szakács László == DM. – okt. 9., p. 

4. : ill. 
Sk. – Téves képaláírás, a képen Horniczky Anikó könyvtáros. 

 
240 Algyı == DM. – okt. 9., p. 4. – (Körkép) 

Pénteken ér véget a könyvtári hét. 
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241 Makó == DV. – okt. 9., p. 4. – (Körkép) 
Kerekes székkel közlekedık is könnyen be tudnak jutni a Mk-ba. 

 
242 Maros-parti legendák, kötetben az alkotások : alapítványt is 

szeretnének a versek makói barátai / SZ. I. M. == DV. – okt. 9., p. 4. 
Szerzı: Szabó Imre. – Könyvbemutató a Mk-ban a könyvtári napok keretében, okt. 9-én. 

 
243 Megemlékezés == DV. – okt. 9., p. 5. – (Hírek) 

Pelyach István elıadása az aradi vértanúkról a Szsk-ban, okt. 9-én. 
 
244 Óvodásoknak == DV. – okt. 9., p. 5. – (Hírek) 

Óvodások hete a Hk-ban. 
 
245 Mártély, == DV. – okt. 10., p. 4. – (Körkép) 

Író-olvasó találkozón köszöntik Kiss Jánosné Dezsı Jusztinát, az Emberek, tanyák sorsok 
a mártélyi tanyavilágban c. könyv szerzıjét, okt. 10-én. 

 
246 Összefogás a könyvtárakért : Csongrádon és Szentesen / I. N. T. == DV. – okt. 10., 

Csongrád és térsége, p. 1. 
Középiskolások internetes EU-s vetélkedıjét tartották a két könyvtárban. 

 
247 A csongrádi gyermekkönyvtárban 16-án és 21-én gyermekfoglalkozást tartanak == DV. – 

okt. 10., Csongrád és térsége, p. 1. 
 
248 A királylátogatásra emlékeztet a tárlat == Metro. – okt. 10., Szeged 

mell., p. IV. 
A Sk napja rendezvényei okt. 16-án. – Összefogás a könyvtárakért – 2003. 

 
249 A tanettel közösen pályázik a város : e-ügyintézésre készülnek a 

csongrádi hivatalban / B. GY. GY. == DV. – okt. 11., p. 5. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Konzorciumot hozott létre Csongrád önkormányzata a 
Csk és a szentesi Tanet Kft. 

 
250 Nagyváradi írónı estje Makón / Sz. I. M. == DV. – okt. 13., p. 4. 

Szerzı: Szabó Imre. – Okt. 3-án, a makói születéső F. Diósszilágyi Ibolya volt vendége a 
Mk-nak. – A cikk nem közli a helyszínt. 

 
251 Vásárhely == DV. – okt. 13., p. 4. – (Körkép) 

A Peter Pan együttes zenés mősora óvodásoknak a Hk-ban, okt. 15-én. 
 
252 Csongrád == DV. – okt. 13., p. 4. – (Körkép) 

Tudományos ülés Katona Imre néprajztudós emlékére a levéltár, a Csk és az 
önkormányzat szervezésében, okt. 15-én. 

 
253 Szegeden adták át az év könyvtára címet == Szegedi egyetem. – okt. 

13., p. 6. 
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Hiller István miniszter könyv örökbefogadásáról is szól. – Összefogás a könyvtárakért – 
2003. 

 
254 Magyar mátrix : helyzetkép az információs társadalomról / K. Z. G. == 

Szegedi egyetem. – okt. 13., p. 12. : ill. 
Szerzı: Kelemen Zoltán Gergely. – Prazsák Gergı elıadása a Sk-ban rendezett 
Összefogás a könyvtárakért konferencián. 

 
255 Bokros == DV. – okt. 14., p. 4. – (Körkép) 

Zombori Ottó csillagász elıadása okt. 16-án. 
 
256 Levéltári napok == DV. – okt. 14., p. 5. – (Hírek) 

Záró programként helytörténeti matiné a csanádpalotai könyvtárban, okt. 17-én. 
 
257 Egymilliárdos könyvtár Makónak : ezt az épületet is Makovecz Imre 

tervezi / Szabó Imre == DV-M. – okt. 14., p. 1., 4. : ill. 
Az önkormányzat pályázati pénzbıl szeretné megvalósítani a rekonstrukciót. 

 
258 A hónap könyve a hangoskönyv : ma tartják a fehér bot napját / Ny. P. 

== DM. – okt. 15., p. 5. 
Szerzı: Nyilas Péter. – A hónap könyve a Sk-ban. 

 
259 A fehér bot napja :hangoskönyvtárra pályáztak – sikerrel == DV. – okt. 

15., p. 4. 
Csk hangoskönyvtárt hozhat létre pályázati pénzbıl. 

 
260 Mindszent == DV. – okt. 15., p. 4. – (Körkép) 

Mindszent város elsı évtizede c. könyv mutatója a Mik-ban, okt. 17-én. 
 
261 Erdei manók == DV. – okt. 15., p. 5. – (Hírek) 

Fehér József Erdei manók tánca c. verses kötetének bemutatója a Hk-ban, okt. 15-én. 
 
262 Zenés mősor == DV. – okt. 15., p. 5. – (Hírek) 

A Peter Pan együttes zenés mősora gyermekeknek a Hk-ban. 
 
263 Mővészeti bemutató == DV. – okt. 15., p. 5. – (Hírek) 

A szegvári alapfokú mővészeti iskola növendékeinek bemutatkozója a Szsk-ban, okt. 15-
én. 

 
264 Könyveket lehet örökbe fogadni : ritka kiadványokat óvnak Szegeden 

== Metro. – okt. 15., p. 4. : ill. 
Sk-ban 

 
265 Apára és fiára emlékeztek == DM. – okt. 16., p. 5. – (Hírek)  

Szıkefalvi-Nagy Gyula és Szıkefalvi-Nagy Béla-emlékkiállítás nyílt a Szek-ban, okt. 15-
én. 
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266 Csongrád == DV. – okt. 16., p. 4. – (Körkép) 

Meseklub a Csk gyermekkönyvtárában, okt. 16-án. 
 
267 Mártély == DV. – okt. 16., p. 4. – (Körkép) 

Digitális fénymásolót kaptak. 
 
268 Bibliotéka gyengén látóknak is : hangoskönyvtár és öreg betős 

győjtemény Makón / munkatársunktól == DV. – okt. 16., p. 4. 
Szerzı: Szabó Imre 

 
269 Mindszent == DV. – okt. 17., p. 4. – (Körkép) 

Mindszent város elsı évtizede c. könyv bemutatója a Mik-ban, okt. 17-én. 
 
270 Kétnapos konferencia a hangoskönyvtárak segítségérıl == Metro. – okt. 17., Szeged 

mell., p. IV. 
A Sk-ban, okt.13-14. 

 
271 A dorozsmai könyvtárban internetezési lehetıség van == Metro. – okt. 

17., Szeged mell., p. IV. 
 
272 Az Egyetemi Tanács az Ady téri beruházásról / G. Sz. L. == DM. – okt. 

22., p. 4. 
Szerzı: Garai Szakács László 

 
273 Üvegezik a könyvtár épületét : az Ady téri építkezésen jártak az 

Egyetemi Tanács tagjai / G. Sz. L. == DM. – okt. 22., Universitas 
mell., p. 9. : ill. 
Szerzı: Garai Szakács László 

 
274 Négy napig zárva tart a könyvtár == Metro. – okt. 22., Szeged mell., p. 

IV. 
A Sk, okt. 23-26. 

 
275 Algyı == DM. – okt. 24., p. 4. – (Körkép) 

Kitágul a világ, avagy Európa algyıi szemmel címmel pályázatot hirdet az iskolai- és a 
községi könyvtár. 

 
276 Mindszent == DV. – okt. 24., p. 4. – (Körkép) 

Hosszú forró nyár címmel hirdetett fotópályázat kiállítása a Mik-ban. 
 
277 A zsinagóga építése. 2., Zsinagógából könyvtár / Labádi Lajos == 

Szentesi élet. – okt. 24., p. 2. : ill. 
Szsk 
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278 Bokros == DV. – okt. 25., p. 4. – (Körkép) 
Kézmőves klub gyermekeknek a Csk fiókkönyvtárában. 

 
279 Emberevéssel vádolt cigányok == DM. – okt. 29., p. 5. – (Hírek) 

Nagy Pál történész elıadása a Dbk-ban. 
 
280 Maroslele == DV. – okt. 29., p. 4. – (Körkép) 

Író-olvasó találkozó Ocsovszky Lászlóval, okt. 31-én. 
 
281 Vásárhely == DV-H. – okt. 30., p. 4. – (Körkép) 

Fenyvesi Félix Lajos Vásárhelyi képírók c. könyvének bemutatója a Hk-ban, okt. 30-án. 
 
282 Makó == DV. – okt. 31., p. 4.- (Körkép) 

Faragó Imre Ecsettel vadásztam c. kiállítása a Mk-ban, okt. 31-tıl. 
 
283 Katona Imre bronzarca elıtt / B. Gy. Gy. == DV. – okt. 31., Csongrád 

és térsége, p. 2. : ill. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Katona Imre-emlékülés a Csk és a Megyei Levéltár 
rendezésében. 

 
284 Kiállítás == Szentesi élet. – okt. 31., p. 6. : ill. 

A Szegvári Alapfokú Mővészeti Iskola tanulóinak kiállítása a Szsk-ban, okt. 15-tıl. 
 
285 Összefogás a könyvtárakért: kerekasztal-beszélgetés a szegedi 

könyvtárosképzésrıl / (f) == Könyvtári levelezı/lap. – 10.sz., p. 
21. : ill. 
Sk rendezvénysorozatában. 

 
286 Akadémiai könyvszemle == Szeged. – 10. sz., p. 2. 

Kristó Gyula Nem magyar népek a középkori Magyarországon c. könyvének bemutatója 
a Sk-ban, nov. 5-én. 

 
287 Könyvtárak és egyetemisták == Szegedi egyetem. – nov. 3., p. 8. 

Könyvtárhasználati szokások a Szek-ban és a Sk-ban. 
 
288 Szeged == DM. – nov. 4., p. 4. – (Körkép) 

Szeged testvérvárosából, Toledóból érkezett küldöttség a Sk-ban, nov. 3-án. 
 
289 Maroslele == DV. – nov. 4., p. 4. – (Körkép) 

Dinoszaurusz-játékkiállítás nyílt. 
 
290 Szeged == DM. – nov. 5., p. 4. – (Körkép) 

Rostás-Farkas György cigány költı, író politikus Indiától hazáig c. elıadása a Dbk- ban, 
nov. 4-én. 
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291 Új Kristó-könyv == DM. – nov. 5., p. 4. – (Hírek) 

Kristó Gyula Nem magyar népek a középkori Magyarországon c. könyvének bemutatója 
a Sk-ban, nov. 5-én. 

 
292 Csongrád == DV. – nov. 5., p. 4. – (Körkép) 

A Csk-ban tartott vetélkedıvel fejezıdött be a fiatalkorúak veszélyeztetettségérıl 
szervezett ismeretterjesztı programsorozat. 

 
293 Szentes == DV. – nov. 5., p. 4. – (Körkép) 

Katona Tamás Deák Ferenc emlékezete c. elıadása a Szsk-ban, nov. 6-án. 
 
294 Maroslele == DV. – nov. 5., p. 4. – (Körkép) 

Képzımővészeti kiállítás nov. 6-tól. 
 
295 Várják a lokálpatriótákat : Szentes-párti a városszépítı egyesület 

/ B. I. == DV. – nov. 5., p. 1., 4. 
Szerzı: Balázsi Irén. – Városszépítı egyesület alakul, összejöveteleiket a Szsk-ban 
tartják. 

 
296 Költözik a könyvtár / B. Papp László == Népszabadság, nov. 5., 

Diploma mell., p. 5. : ill. 
Szek építése. 

 
297 Üveg-szerelem == DM. – nov. 6., p. 4. – (Hírek) 

Asszonyi Krisztina üveg-képeibıl nyílik kiállítás a Sk-ban, nov. 6-án. 
 
298 Algyı == DM. – nov. 6., p. 4. – (Körkép) 

A néprajzi esték keretében Molnár V. József elıadása, nov. 7-én. 
 
299 Vásárhely == DV. – nov. 6., p. 4. – (Körkép) 

Szabó Ágnes és Lelkes István Hódolat Vincent van Goghnak c. könyvének bemutatója a 
Hk-ban, nov. 10-én. 

 
300 Megszólalnak a regények : a jól pályázó könyvtár / (bt) == DV. – nov. 

7., Csongrád és vidéke, p. 2. : ill. 
Szerzı: Bedı Tamás. – A Csk sok feladatot pályázati pénzbıl old meg. 

 
301 Amerikai Szegeden / G. Sz. L. == DM. – nov. 8., p. 3. 

Szerzı: Garai Szakács László. – Szegedre látogató fiatal amerikai politikusok felkeresték 
a Sk-t. – Ua. DV. – nov. 8., p. 3. 

 
302 Makó == DV. – nov. 10., p. 4. – (Körkép) 

Elıadások a Jelenések könyvérıl sorozat elıadása a Mk-ban. 
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303 Nık lapja == DM. – nov. 11., p. 5. – (Hírek) 

Nov. 14-én a Sk tápéi fiókjának vendége lesz V. Kulcsár Ildikó, a Nık Lapja munkatársa. 
 
304 Csallány Dezsı emléktábla-avatás == DM. – nov. 11., p. 5. 

Sk és Városi Múzeum 1936-44 közötti igazgatójának emléktábla-avatása, nov. 11-én. 
 
305 Diavetítés Makón == DV. – nov. 11., p. 5. – (Hírek) 

Micsoda Európa c. elıadássorozat kezdıdik nov. 12-én a Mk-ban. 
 
306 A Csongrád Megyei Könyvtár hódmezıvásárhelyi évei : (1952. 

december 21-1972. december 31.) / Kıszegfalvi Ferenc == Magyar 
könyvszemle. – 3. sz., p. 289-303. 

 
307 Csallány-portrét kapott a múzeum / munkatársunktól == DM. – nov. 

12., p. 3. 
A Sk és a Városi Múzeum 1936–1944 között igazgatója. 

 
308 Szentes == DV. – nov. 12., p. 4. – (Körkép) 

Balogh Margit Mindszenty a történész szemével c. elıadása a Szsk-ban, nov. 13-án. 
 
309 Hódmezıvásárhelyi Van Gogh-könyv : a festıóriás születésének 150. 

évfordulójára / F. CS. == DV–V. – nov. 12., p. 4. : ill. 
Farkas Csaba tudósítása Szabó Ágnes és Lelkes István Hódolat Vincent van Goghnak c. 
könyvük Hk-beli bemutatójáról. 

 
310 Maroslele == DV. – nov. 12., p. 4. – (Körkép) 

Magánszemélyek könyvet ajándékoztak. 
 
311 Egészségnapok == DV. – nov. 13., p. 4. – (Hírek) 

Ingyenes vérnyomásmérés és egészségügyi elıadások a könyvtárban. – Az nem derül ki a 
híradásból, hogy melyik községben. 

 
312 Vásárhely == DV. – nov. 14., p. 4. – (Körkép) 

Fenyvesi Félix Lajos Vásárhelyi képírók c. kötetének bemutatója a Hk-ban, nov. 14-én. 
 
313 Maroslele == DV. – nov. 14., p. 4. – (Körkép)  

A Maroslelei Diákírók Köre felolvasó délutánja, nov. 14-én. 
 
314 Algyı == DM. – nov. 15., p. 4. – (Körkép) 

Én és Európa címmel pályázatot hirdetett az algyıi könyvtár és tájház. 
 
315 Mindszent == DV. – nov. 15., p. 4. – (Körkép) 

Megjelent Fuchszné Benák Katalin Egy közmővelıdési könyvtár megújulása a 
rendszerváltozás idején c. könyve. 
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316 Kiállítás == DV. – nov. 17., p. 5. 

Mónus Szilvia és Kovácsné Mónus Renáta alkotásaiból nyílik kiállítás a Hk-ban. 
 
317 Faragó ecsettel vadászik / B. E. == DV-M. – nov. 18., p. 4. 

Szerzı: Balázs Edit. – Faragó Imre kiállítása a Mk-ban. 
 
318 Mónusék festményei és üvegmővei : két kiállítás a vásárhelyi 

könyvtárban / Farkas Csaba == DM. – nov. 20., p. 7. : ill. 
Mónus Szilvia és Kovácsné Mónus Renáta kiállítása a Hk-ban. – Ua. DV. – nov. 20., p. 
7. : ill. 

 
319 Maroslele == DV. – nov. 20., p. 4. – (Körkép) 

Képzımővészeti kiállítás nyílik. 
 
320 Sporttörténet == DV. – nov. 20., p. 5. – (Hírek) 

Kerekasztal-beszélgetés Fejezetek Makó sporttörténetébıl címmel a Mk-ban. 
 
321 Makói vázlatok == DV. – nov. 20., p. 5. – (Hírek) 

Gyurkovics Hunor szabadkai képzımővész Makói vázlatok c. kiállítása a Mk-ban, nov. 
21–dec. 8. 

 
322 Csemegi hangoskönyvtár : új szolgáltatás gyengén látóknak, vakoknak 

/ Bálint Gyula György == DV-CS. – nov. 20., p. 4. : ill. 
Pályázaton nyert pénzbıl alakítják ki a Csk új szolgáltatását. 

 
323 Thürmer Vásárhelyen == DV. – nov. 21., p. 5. – (Hírek) 

Európa baloldali szemmel c. elıadás és fórum a Hk-ban. 
 
324 Kecskés László, könyvtáros tanár : Közmővelıdési díj – 2003 / (bt) == 

DV. – nov. 21.,Csongrád és térsége, p. 2. : ill. 
Szerzı: Bedı Tamás 

 
325 Reneszánsz est a könyvtárban : Balassi és kortársai / Mészárosné 

Surányi Olga == Szentesi élet. – nov. 21., p. 4. 
Nov. 27-én, a Szsk-ban. 

 
326 Maroslele == DV. – nov. 24., p. 4. – (Körkép) 

Gyermekvers kötete jelent meg a könyvtár mővelıdésszervezıjének, Fehér Józsefnek. 
 
327 Elıadások Jézusról == DV. – nov. 24., p. 4. – (Hírek) 

Elıadások a Jelenések könyvérıl c. sorozatban Reisinger János elıadása a Mk-ban, nov. 
24-én. 
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328 Nagy ugrás a XXI. századba : logisztikai tanulmányt igényel az 
egyetemi könyvtárköltöztetés / Sulyok Erzsébet == DM. – nov. 25., p. 
7. : ill. 
Beszélgetés Mader Béla igazgatóval. – Ua. DV. – nov. 25., p. 7. : ill. 

 
329 A hónap könyve novemberben. II. Rákóczi Ferenc emlékiratai / 

munkatársunktól == DM. – nov. 25., p. 7. : ill. 
A Sk-ban. – Ua. DV. – nov. 25., p. 7. : ill. 

 
330 Kertész-monográfiák == DV. – nov. 25., p. 4. – (Hírek) 

Szirák Péter valamint Vári György Kertész Imrérıl írott monográfiájának bemutatója a 
Hk-ban, nov. 25-én. 

 
331 Vásárhely == DV. – nov. 26., p. 4. – (Körkép) 

Tárkány Szőcs Imre Gazdaélet a vásárhelyi határban c. könyvének bemutatója a Hk-ban, 
nov. 26-án. 

 
332 Album == DV. – nov. 26., p. 5. – (Hírek) 

Hódmezıvásárhely régi képeslapokon c. album második kiadásának bemutatója a Hk-
ban, nov. 27-én. 

 
333 Deák-vetélkedı == DV. – nov. 27., p. 5. 

Deák Ferenc-vetélkedı a Csk-ban, nov. 27-én. 
 
334 Mindszentiek Adyfalván : ezren látogattak a 165 lakosú településre == 

DV. – nov. 28., p. 4. 
Mik szervezésében kis küldöttség járt Érdmindszenten Ady születésnapja alkalmából. 

 
335 A Sorstalanság titkai / F. Cs. == DM. – nov. 28., p. 7. 

Farkas Csaba tudósítása Szirák Péter és Vári György Hk-beli könyvbemutatójáról. – Ua. 
== DV. – nov. 28., p. 7. 

 
336 Az egyetem mindennapjairól : min dolgozik Szentirmai László 

könyvtáros, olvasáskutató? / S. E. == DM. – nov. 28., p. 7. : ill. 
Riporter: Sulyok Erzsébet. – Beszélgetés a Szek címzetes igazgatójával. – Ua. DV. – nov. 
28., p. 7. : ill. 

 
337 Rongyosra olvasott ponyvaregények : Csongrád megye minden 

településén mőködik könyvtár / Szabó C. Szilárd == DM. – nov. 29., p. 
20. 
Beszélgetés Szıkefalvi-Nagy Erzsébettel, a Sk igazgatójával. – Megyei példákkal. 

 
338 Mindszent == DV. – nov. 29., p. 4. – (Körkép) 

A Csongrád Megyei Agrárkamara agrárinformációs központjaként mőködik a Mik. 
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339 Honlapnézıben : megyei könyvtáraink az interneten. 2., ... Somogyi-
könyvtár... / Fejıs László, Payer Barbara == Könyv, könyvtár, 
könyvtáros. – 11. sz., p. 12-16. : ill. 

 
340 Hangoskönyvtárak Magyarországon : konferencia a 120 éves 

Somogyi-könyvtárban / Molnár Mária == Könyvtári 
levelezı/lap. – 11. sz., p. 34-35. 

 
341 Algyı == DM. – dec. 1., p. 4. – (Körkép) 

Gyermekkönyvhét 2003 dec. 1-5. 
 
342 Algyı == DM. – dec. 2., p. 4. – (Körkép) 

Szatmáry Károly csillagász elıadása, dec. 2-án. 
 
343 Felgyı == DV. – dec. 2., p. 4. – (Körkép) 

Barkóczi Csaba rendkívüli órája madarakról a gyermekkönyvhét keretében, dec. 2-án. 
 
344 Hódmezıvásárhely régi képeslapokon : könyv- és CD-ROM-bemutató 

a könyvtárban / munkatársunktól == DV. – dec. 2., p. 4. 
Kruzslicz István Gábor, Máyer Jenı Hódmezıvásárhely régi képeslapokon, és 
Kıszegfalvi Ferenc, Borus Gábor, Szepesi Judit Vásárhelyi veduták – Képeslapok a 19-
20. századból c. munkák bemutatója a Hk-ban, nov. 27-én. 

 
345 A többi iskolából is várják az olvasókat : idegen nyelvi könyvtár nyílt a 

szentesi Klauzálban / B. G. == DV. – dec. 2., p. 4. : ill. 
Szerzı: Blahó Gabriella 

 
346 Balkezes honfoglalók == DV. – dec. 2., p. 5. – (Hírek) 

A balkezesség kérdése a honfoglaló magyarság hadviselésében c. elıadás a Hk-ban. 
 
347 Felgyı == DV. – dec. 3., p. 4. – (Körkép) 

Én is voltam kisdiák c. pályázat eredményhirdetése. 
 
348 Szegvár == DV. – dec. 4., p. 4. – (Körkép) 

Bıvült a könyvtár folyóirat állománya. 
 
349 Az Ázsiakutató élete == DV. – dec. 4., p. 5. – (Hírek) 

Szederkényi Tibor elıadása Szederkényi Ferencrıl a Hk-ban, dec. 4-én. 
 
350 Levél a Mikulásnak == DV. – dec. 4., p. 5. – (Hírek) 

Gyermekfoglalkozás a Csk gyermekkönyvtárában, dec. 4-én. 
 
351 Algyı == DM. – dec. 5., p. 4. – (Körkép) 

A gyermekkönyvhét zárásaként 14 éven aluliak ingyen internetezhetnek, dec. 5-én. 
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352 Gyermekkönyvhét Felgyın == DV. – dec. 5., Csongrád és térsége, p. 1. 
 
353 Programok gyermekeknek == DV. – dec. 5., Csongrád és térsége, p. 2. 

Gyermekkönyvhét a Csk-ban. 
 
354 Pénzhiánnyal számol Felgyı : aggasztó a könyvtár helyzete / B. Gy. 

Gy. == DV. – dec. 5., Csongrád és térsége, p. 4-5. 
Szerzı: Bálint Gyula György. – Nem újítható fel az elavult faépület. 

 
355 Csöppnyi természet == DV. – dec. 8., p. 4. 

Szeri Zsuzsanna kiállítását Lelkes István nyitja meg a Hk-ban, dec. 8-án. 
 
356 Vásárhely == DV. – dec. 8., p. 4. – (Körkép) 

B. Horváth István Ballagó évszakok c. mősora a Hk gyermekkönyvheti programjában, 
dec. 8-án. 

 
357 Minden nyelvtanuló diákot várnak : idegen nyelvi könyvtár nyílt a 

Klauzál-iskolában / Darók József == Szentesi élet. – dec. 5., p. 5. : ill. 
Szentesen 

 
358 Felgyı == DV. – dec. 9., p. 4. – (Körkép) 

A Szegedi Miniszínház Robinson Crusoe c. elıadása a gyermekkönyvhéten. 
 
359 Garaboncia-mősor == DV. – dec. 9., p. 5. – (Hírek) 

Gyermekelıadások a Csk és bokrosi fiókkönyvtára programjában, dec. 9-én. 
 
360 Maroslele == DV. – dec. 10., p. 4. – (Körkép) 

Iparmővészeti kiállítás 
 
361 Ünnepi hangulatban == DV. – dec. 10., p. 4. – (Hírek) 

A makói foltvarró kör kiállítása nyílik a Mk-ban. 
 
362 Tárlat Szentesen == DV. – dec. 10., p. 4. – (Hírek) 

Szabó Sándor amatır festı kiállítása nyílik a Szsk-ban, dec. 11-én. 
 
363 Felgyı felújítaná könyvtárát / B. GY. GY. == DV-CS. – dec. 11., p. 4. : 

ill. 
Szerzı: Bálint Gyula György 

 
364 Fújnak a könyvtárépületre : nem lehet nyomtalanul eltüntetni a 

graffitiket / Molnár B. Imre == DM. – dec. 12., p. 1., 5. : ill. 
Címlapon: Fújják a könyvtárat, de nem gördeszkások. – A Sk épületét. 

 
365 Nem lesz dísztér az Ady térbıl : túl sokba kerülne az új egyetemi 

könyvtár elıtt álló házak kisajátítása / M. B. I. == DM. – dec. 12., p. 5. 
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: ill. 
Szerzı: Molnár B. Imre 

 
366 Mártély == DV. – dec. 12., p. 4. – (Körkép) 

Benkı Brigitta Utcamanó kalandjai c. könyvének bemutatója, dec. 12-én. 
 
367 Makó == DV. – dec. 12., p. 4. – (Körkép) 

Karsai Ildikó kiállítása nyílik a Mk-ban, dec. 12-én. 
 
368 Mindszent == DV. – dec. 12., p. 4. – (Körkép) 

Mesemondó verseny a Mik-ban, dec. 12-én. 
 
369 Baka-kötet Belfastból == DM. – dec. 13., p. 4. 

Kabdebó Tamás szerkesztésében megjelent angol nyelvő kötetet bemutatója a Sk-ban, 
dec. 13-án. 

 
370 Rosszul érintik az intézményeket az áfaváltozások / S. E. == DM. – 

dec. 13., p. 7. 
Szerzı: Sulyok Erzsébet. – Mővelıdési intézmények, közöttük a Sk várható vesztesége – 
Rózsa [!] Rózsahegyi János nyilatkozatával. – Ua. DV. – dec. 13., p. 7. 

 
371 Makói vetélkedı az unióról / Torma Ottó == DM. – dec. 13., p. 6. 

Középiskolásoknak rendezett vetélkedı a Mk-ban. – Ua. DV. – dec. 13., p. 6. 
 
372 Baks == DM. – dec. 16., p. 4. – (Körkép) 

A képviselı-testület l7-ei ülésén téma lesz a könyvtári feladatok ellátása is. 
 
373 Röszke == DM. – dec. 17., p. 4. – (Körkép) 

A képviselı-testület ülésén téma lesz a könyvtári feladatok ellátása is. 
 
374 Bömböltek a kémények : ismét tudnak aludni az Ady tér környékén / G. 

SZ. L. == DM. – dec. 17., p. 4. 
Szerzı: Garai Szakács László. – A kazánok próbaüzemét tartották az épülı Szek-nál. 

 
375 Lapos a felgyıi buksza / B. GY. GY. == DV. – dec. 17., p. 1. 

Szerzı: Bálint Gyula György. – Felgyı rogyadozó könyvtára helyett újat csak állami 
segítséggel tudna építeni. 

 
376 Mindszent == DV. – dec. 17., p. 4. – (Körkép) 

Tizedik alkalommal rendeztek a Mik-ban mesemondó versenyt. 
 
377 Maroslele == DV. – dec. 17., p. 4. – (Körkép) 

Fehér József Erdei manók tánca c. gyermekvers kötetének bemutatója, dec. 18-án. 
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378 Deszkás fiatalok a graffiti ellen : a rendırség nyomoz, a fiatalok 
takarítanak / Molnár B. Imre == DM. – dec. 18., p. 4. : ill. 
Összefirkált Sk épülete. 

 
379 Tanfolyam nyugdíjasoknak : a számítógéppel ismerkednek a 

nagymamák / Akácz István == Népszabadság. – dec. l8., Dél-Alföld 
mell., p. I. 
A magánkezdeményezés szeretné a munkát a Sk-ban folytatni. 

 
380 Változik a könyvtári nyitva tartás == Metro. – dec. 18., Szeged mell., p. 

IV. 
A Sk ünnepi nyitva tartása. 

 
381 Somogyi Károly és Béla háborúja : utcanév-magyarázó táblák: vissza 

az eredetihez! / NY. P. == DM. – dec. 19., p. 5. : ill. 
Szerzı: Nyilas Péter. – A Somogyi utcát eredetileg Somogyi Károly könyvtár-alapító 
kanonokról nevezték el. 

 
382 Foltvarrók a könyvtárban / B. E. == DV. – dec. 19., p. 4. 

Szerzı: Balázs Edit. – Ünnepi hangulatban címmel nyílt kiállítás a Mk-ban. 
 
383 Könyvbemutató / B. Gy. Gy. == DV. – dec. 19., p. 4. 

Szerzı: Bálint Gyula György. – Valentini Zsuzsa Lábad nyomába ha lépnék c. kötetének 
bemutatója a Batsányi Gimnázium könyvtárában. 

 
384 Orbán a könyvtárban == Szentesi élet. – dec. 19., p. 3. 

N. Orbán István Kis városi köd c. kötetének bemutatója a Szsk-ban, dec. 22-én. 
 
385 A könyvtár évszázada / F. CS. == DM. – dec. 20., p. 6. 

Szerzı: Farkas Csaba. – A Hk-ban bemutatták Kıszegfalvi Ferenc Könyvtári évszázad c. 
tanulmánykötetét. – Ua. DV. – dec. 20., p. 6. 

 
386 Szentes == DV. – dec. 22., p. 4. – (Körkép) 

N. Orbán István Kisvárosi köd c. könyvének bemutatója dec. 22-én, Dr. Csíky László A 
csodálatos Firenze c. elıadása dec. 23-án a Szsk-ban. 

 
387 Kétszázféle könyv az Európai Unióról : különgyőjteményt hoztak létre Makón / SZ. I. M. 

== DV. – dec. 22., p. 4. 
Szerzı: Szabó Imre. – Beszélgetés a Mk állományáról és rendezvényeirıl Mátó Erzsébet 
igazgatóval. 

 
388 CD-ROM képeslapokból / B. K. A. == DV-V. – dec. 24., p. 4. 

Szerzı: Korom András. – Vásárhelyi veduták – Képeslapok a 19-20. századból címmel 
jelentette meg a Hk. 
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389 A hónap könyve. Keiichi Tahara: Az európai szecesszió / 
munkatársunktól == DM. – dec. 27., p. 6. : ill. 
A Sk-ban. – Ua. DV. – dec. 27., p. 6. : ill. 

 
390 Örökségét adta a Sipka testvérpár : több ezer könyvet kapott ajándékba 

a hódmezıvásárhelyi könyvtár / SZ. C. SZ. == DM. – dec. 29., p. 4. : 
ill. 
Szerzı: Szabó C. Szilárd. – Sipka Rózsa és Sipka Sándor ajándéka. – Ua. DV. – dec. 29., 
p. 4. : ill. 

 
391 Az információszabadság fogalma többféle megközelítésben : 

konferencia a szegedi Somogyi-könyvtárban 2003. október 18. / Juhász 
Zoltánné == Könyvtári levelezı/lap. – 12. sz., p. 16-17. : ill. 
Összefogás a könyvtárakért – 2003. 

 
392 A civil társadalom hagyományai Dániában – az egyén döntési és 

befolyásolási lehetıségei / Marion Thøgersen == Könyvtári 
levelezı/lap. – 12. sz., p. 18-20.  
A Somogyi-könyvtárban okt. 18-án elhangzott elıadás. – Összefogás a könyvtárakért – 
2003 keretében. 

 
393 Hangoskönyvtárak Magyarországon – tapasztalatok, problémák, 

megoldások : 2003. 10. 13-14., Szeged / Hadnagy Róbert == Zalai 
könyvtári figyelı. – ½. sz., p. 67-68. 
Konferencia a Sk Hangoskönyvtárában, az Összefogás a könyvtárakért – 2003 keretében. 

 
394 Hangoskönyvtárak Magyarországon – tapasztalatok, problémák, 

megoldások / Czagány Gizella == Könyvtári kis híradó : a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei könyvtárak lapja. – 4. sz., p. 15. 
Összefogás a könyvtárakért – 2003. – Konferencia a Sk Hangoskönyvtárában. 

 

 
Mutató az Írások könyvtárainkról 2003. évfolyamáról 

 
 
Mutatónkban egyetlen betőrendben közöljük a személy- és földrajzi, valamint testületi neveket 
és tárgyszavakat. A rendezvény- és könyvcímeket dılt betővel jelezzük. A mutató a 
tételszámra utal. A dılten szedett tételszám az illetı személyrıl szóló írást jelzi. 
 
 
áfa  370 
agrárinformációs központ  338 
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Akácz István  379 
Algyı  56  102  154  159  164  172  222  227  231  235  240  275  298  341  
342  351 
Árva Nóra  8 
Asszonyi Krisztina  297 
 
Bágyoni Szabó István  91 
Bakos András  112 
Baks  372 
Balázs Edit  184  317  382 
Balázsi Irén  36  49  87  127  141  295 
Bálint Gyula György  59  71  79  99  112  115  249  283  322  354  363  375  
383 
Bálint József  122 
Balogh Margit  308 
Barkóczi Csaba  343 
B. D. = Bíró Dániel 
Bedı Tamás  300  324 
Békési Magdolna  236 
Benkı Brigitta  366 
Benkı Gyula  121  128  
Berecz András  231  237 
Bereczki Róbert  179  184 
Bereczkiné Nagy Katalin  63 
B. G. = Blahó Gabriella 
B. Gy. Gy. = Bálint Gyula György 
B. I. = Balázsi Irén 
Bíró Dániel  53  111  119  
Blahó Gabriella  21  47  48  75  124  126  345 
Bodzsár Erzsébet, P.  110 
Bolyai János  20  23   
Borus Gábor  344 
Bottlik József  24   
Bozsó Katalin  46  
Böszörményi Gyula  199 
 
Caitya-guru das  38 
CD-ROM bemutató  160  344  388 
Comenius, Johannes Amos  173  181 
családi gazdaság kiállítás  201 
Csallány Dezsı  304  307 
Csanádpalota  256 
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Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ (Csongrád) 
 bokrosi fiókkönyvtár  108  109  115  170  255  278  359 
 CD-ROM bemutató  160 

Csongrádi Mőhely (irodalmi alkotók köre)  26  44 
 elıadás  100  103 
 emlékülés  283 
 gyermekfoglalkozás  12  25  133  152  171  174  247  266  350 
 gyermekkönyvhét  353  359 
 gyermekkönyvtár  176 
 hagyományırzı klub  213 
 hangoskönyvtár  259  322 
 irodalmi est  44 
 képzımővészeti kiállítás  28 
 kisplasztika  117 
 könyvbemutató  51  59  112 
 könyvhét  101  109 
 Összefogás a könyvtárakért  209  218  246 
 pályázat  300 
 rendezvények  52 
 számítógépes fejlesztés  249 
 tudományos ülés  252 
 vetélkedı  292  333 
Cserna-Szabó András  111  119  
Csíky László  386 
Csongrád = Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ 
Csongrád megyei könyvtárak  337 
Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtár  156  
Csongrádi Mőhely (irodalmi alkotók köre)  26  44 
Czagány Gizella  394 
Czakó Rita  105 
 
Darók József  168  357 
Dél-alföldi Bibliotéka és Könyvtár (Szeged) 
 egészségügyi kiállítás  196  198  208  

elıadás  33  38  279  290 
 olvasótábor  156  167 
Derekegyház  47  124  126  132  197 
Diákírók Köre  233  313 
Diósszilágyi Ibolya, F.  250 
Dömötör János  43 
 
Egy közmővelıdési könyvtár megújulása a rendszerváltozás idején  315 
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Elek Tibor  17   
Élelmiszeripari Fıiskola Könyvtára = Szegedi Tudományegyetem 
Élelmiszeripari Fıiskolai Kar Könyvtára 
elıadás 
 Algyı  342 
 Csongrád  100  103  255 
 Fábiánsebestyén  73 
 Hódmezıvásárhely  13  14  24  50  57  84  188  323  346 
 Makó  3  302  305  327 
 Szeged  33  38  279  290  391  392  393 

Szentes  49  53  55  60  64  92  96  220  243  293  308  386 
emlékest  215 
emlékkiállítás  4  30  66  93  97  98  148 
Én és Európa  [pályázat]  108 
európai uniós információs központ  75 
európai uniós internetes vetélkedı  246 
 
Fábiánsebestyén  73  75 
Faragó Imre  282  317 
Farkas Csaba  14  57  309  318  335  385   
Farkas Zoltán  45  
F. Cs. = Farkas Csaba 
Fehér József  261 326 377  
Fejıs László  339 
Felgyı  71  79  80  99  192  343  352  354  363  375 
Fenyvesi Félix Lajos  281  312 
filmvetítés  114 
fotókiállítás  39  41  87  276 
fotópályázat  214 
Földeák  151 
Föveny [csongrádi irodalmi újság]  26 
Frank József  126 
Fuchszné Benák Katalin  315 
 
Galamb Katalin  182 
Garai Szakács László  58  116  239  272  273  374 
Góg János  51  59   
Gondolatok a könyvtárban – a könyvtárról [irodalmi pályázat]  139  177  
190 
Gondos Béla  50  57 
Görömbei András  104 
Grass, Günter  46  
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Grecsó Krisztián  17  21  29 
Gregor József  94 
G. SZ. L. = Garai Szakács László 
Gulyásné Forgó Eszter  176 
gyermekfoglalkozás 
 Csongrád  12  25  133  152  171  174  247  266  278  350 
 Felgyı  343 
 Makó   
 Szeged  27 
 Szentes  54  68 
gyermekkönyvhét  341  342  343  351  352  353  356  358  359 
gyermekkönyvtárak = Csemegi Károly Városi Könyvtár és 

Információs Központ (Csongrád); József Attila Városi 
Könyvtár (Makó); Német László Városi Könyvtár 
(Hódmezıvásárhely); Somogyi-könyvtár (Szeged); Szentesi 
Gyermekkönyvtár 

gyermekmősor  262 
Gyurkovics Hunor  321 
 
Halák László  202 
Halasiné Duzs Julianna  89 
Halász Miklós  11  82 
hangoskönyvtár  32  72  178  241  259  268  270  322  340  393  394 
Hanthy Kinga  234 
Hegyi Endre  39  41   
helytörténeti matiné  256 
helytörténeti pályázat  22 
Hiller István  224  225  226  230  238  253 
Hódmezıvásárhely történeti kronológiája  113 
Hollósi Zsolt  97 
A hónap könyve = Somogyi-könyvtár A hónap könyve 
Horniczky Anikó  173  239 
Horváth István, B.  74  356 
Horváth Zoltán  63 
Hosszú forró nyár [fotópályázat]  214  276 
 
idegennyelv-oktatás  197 
Illyés Szabolcs  83 
Internet  144  271  339  351 
 e-ügyintézés  249 

tanfolyam  166 
vetélkedı  35  68  246 
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irodalmi est  17  21  29  31  36  44  69  70  74  87  206  212  231  237  325 
irodalmi pályázat  9  139  275 
író-olvasó találkozó  223  245  280 
iskolai könyvtár  345  357  383 
I. SZ. = Illyés Szabolcs  
 
játékkiállítás  289 
Jókai Anna  106  
József Attila Városi Könyvtár (Makó) 
 aláírás győjtés  162  187 
 csipkekiállítás  200 
 elıadás  3  302  305  327 
 emlékest  215 
 EU-különgyőjtemény  387 
 EU-vetélkedı 371 
 hangoskönyv  268 
 hátrányos helyzetőek könyvtári ellátása  241 
 internet tanfolyam  166 
 irodalmi est  70 

irodalmi pályázat  139  177  190 
képzımővészeti kiállítás  34  40  121  158  179  236  282  317  321  

 367 
könyvbemutató  67  110  194  242  250 
könyvtári napok  242 
könyvtárközi kölcsönzés  182 
Makó Városért (kitüntetés)  9  83 

 nyitva tartás  147 
 rekonstrukció  257 
 Szirbik Miklós Társaság  78  123 
Juhász Zoltánné  391 
 
Kabdebó Tamás  369 
Karsai Ildikó  367 
Katona Imre  252  283 
Katona Norbert  211  
Katona Tamás  293  
Kecskés László  324 
Kelemen Zoltán Gergely  254 
Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény (Mindszent) 
 agrárinformációs központ  338 
 fórum  118 
 fotópályázat  214  276 
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 helytörténeti győjtemény  76 
 internet használat  144 
 intézmény összevonás  7 
 könyvtártörténet  315 
 könyvvásár  149 
 könyvbemutató  202  260  269 
 küldöttség  334 
 mesemondó verseny  368  376 
 Mindszent város elsı évtizede  185 
 nyitva tartás  143  155  161  193  217 
 tájházi tanácskozás  205 
Kenéz Tünde  3  64 
képzımővészeti kiállítás 
 Csongrád  28 
 Hódmezıvásárhely  16  18  89  316  318  355 
 Makó  34  40  121  158  179  236  282  317  321  367 
 Maroslele  8  169  294  319 
 Szeged  297 
kerekes székkel közlekedık  241 
kiállítás 
 családi gazdaság  201 

egészségügy  196  198  208 
 fotó  39  41  87  276 
 iparmővészeti  360 
 képzımővészeti = képzımővészeti kiállítás 
Kikli Tivadar  2 
Kis-Rácz Antalné  68 
Kiss Jánosné Dezsı Jusztina  245 
Kisteleki Ede Alapítvány  22 
Kitágul a világ, avagy Európa algyıi szemmel  275 
konferencia  270 
Kormos Tamás  88 
Korom András  41  43  191  388 
Kovács Ildikó  182 
Kovácsné Horváth Katalin  89  
Kovácsné Mónus Renáta  316  318 
Kı András  93 
könyvbemutató 
 Algyı  56 
 Csongrád  51  59  112 

Hódmezıvásárhely  43  45  104  113  114  261  281  299  309  312  
330  331  332  335  385 
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Makó  67  110  194  242  250 
Maroslele  201  377 
Mártély  245  366 
Mindszent  202  260  269 
Szeged  369 
Szentes  5  48  111  119  384 

Könyves vasárnap  218  221  234 
könyvhét  101  109  112 
könyvkiállítás  102  142  145 
könyvtár avatás  124  126  132 
könyvtár bemutató  15 
könyvtárhasználati szokások  287 
Könyvtári évszázad  385 
könyvtárközi kölcsönzés  182 
Könyvtárpártoló önkormányzat  222 
Kıszegfalvi Ferenc  306  344  385  
községi könyvtárak = Algyı; Derekegyház; Fábiánsebestyén; Felgyı; Földeák; Maroslele; 

Mártély; Nagymágocs; Röszke; Sándorfalva; Szegvár 
Kristó Gyula  286  291  
Kruzslicz István Gábor  344 
Kruzslicz Pál  5   
Kulcsár Ildikó, V.  303 
K. Z. G. = Kelemen Zoltán Gergely 
 
Labádi Lajos  74 
Lankes, Franciska  117 
Lahav, Yehuda  194 
Lehoczky Leopoldina  80  192 
Lelkes István  13  14  299  309 
L. J. = Lovas József 
L. L. (Népszabadság) = Lehoczky Leopoldina 
L. L. (Szentesi Élet) = Labádi Lajos 
Lovas József  130  
 
Mader Béla  328 
Mádl Ferenc  124  126  132  
Makó Városért (kitüntetés)  83 
Maroslele  8  9  169  201  228  233  280  289  294  310  313  319  326  360  

377 
Mártély  195  245  267  366 
Máté Erzsébet  178  
Mátó Erzsébet  387 
Máyer Jenı  344 
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M. B. I. = Molnár B. Imre 
mesemondó verseny  368  376 
Mészárosné Surányi Olga  325 
mezıgazdasági kiállítás és elıadás  170 
Mindszent város elsı évtizede  185  260  269 
Molnár B. Imre  42  129  140  364  365  378 
Molnár V. József  297 
Mónus Szilvia  316  318 
Mórahalom  150  183 
 
Nagy Attila  16  18  
Nagy Kálmán  84 
Nagy Pál  279 
Nagymágocs  207 
Németh László Városi Könyvtár (Hódmezıvásárhely)  191 
 CD-ROM bemutató  344  388 
 elıadás  13  14  50  57  84  188  323  346 
 eredményhirdetés  77 
 filmvetítés  114 
 gyermekkönyvhét  356  

irodalmi est  212  237 
 képzımővészeti kiállítás  16  18  89  316  318  355 
 könyvadomány  390 

könyvbemutató  43  45  104  113  114  261  281  299  309  312  330  331  332  335  
385 

 megyei könyvtár  306 
 óvodások  229  244  251 
 zenei rendezvény  251  262 
N. Orbán István = Orbán István, N. 
Nyilas Péter  258  381 
nyitva tartás  125  129  135  140  143  155  161  186  193  217  274  380 
 
Ocsovszky László  280 
Oláh Nóra  34  40  
olvasótábor  154  156  164  167 
Orbán István, N.  5  384 
óvodások a könyvtárban  229  244  251 
 
Összefogás a könyvtárakért 
 Algyı  227 
 Csongrád  209  218  246 
 Szeged (Sk)  219  224  225  226  230  232  234  248  253  254  285  
 391  392  393  394 
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 Szentes  218  246 
 
Papp László, B.  296 
Pelyach István  49  53  220  243 
Peter Pan együttes  251  262 
Pintér Veronika  106 
P. K. = Püski Krisztián 
Prazsák Gergı  254 
Püski Krisztián  15  29  92  96 
 
Rafai Gábor  86 
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II.  329 
Reisinger János  327 
Rostás-Farkas György  290 
Rózsa Gábor  31  36 
Rózsahegyi János  61  65  370 
Röszke  373 
 
Sághy Gyula  114  
Sancz Klára Lujza  188 
Sándorfalva  203 
S. E. = Sulyok Erzsébet 
Sipka Rózsa  390 
Sipka Sándor  390 
Somogyi Károly  381 
Somogyi-könyvtár (Szeged)  82  163  211 
 állományvédelem  42  116  122 
 elıadás  391  392 
 emlékkiállítás  4  66  93  97  98  148  248 
 gyermekfoglalkozás  27 
 helyhiány  11 
 A hónap könyve  1  6  10  20  23  46  64  85  91  106  157  173  181  
 199  258  329  389 
 igazgatóhelyettes  61  65 

igazgatóváltás  19 
 képzımővészeti kiállítás  297 
 Kisteleki Ede Alapítvány  22 
 könyv örökbefogadás  95  224  225  238  239  264 
 könyvbemutató  2  286  291  369 
 Könyves Vasárnap  221  234 
 könyvkiállítás  140  142  145 
 nyitva tartás  125  129  135  140  186  274  380 
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 nyugdíjas  88 
 olvasói szokások  180  

olvasótábor  164 
Összefogás a könyvtárakért 219  224  225  226  230  232  253  254  

 285  391  392 
 számítógép tanfolyam  379 

ünnepségsorozat  216 
 zenei kiállítás  210 
Somogyi-könyvtári fiókkönyvtárak  129 
 Béketelep  175 

elıadás  393 
Hangoskönyvtár  32  72  178  270  340  393  394 
Kiskundorozsma  271 
Tápé  303 

Sósné Karácsonyi Mária  157  
Sulyok Erzsébet  37  62  90  131  142  189  336  370 
Szabó Ágnes  299  309 
Szabó C. Szilárd  390 
Szabó Imre  40  67  110  128  242  250  257  268  387 
Szabó Lenke, G. 137 
Szabó Orsolya  28  
Szabó Sándor  362 
Szebeni Zoltán  100  109  
Szederkényi Tibor  349 
Szeged = Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár; Somogyi-könyvtár; Szegedi 

Tudományegyetem Központi Könyvtára; Szegedi 
Tudományegyetem Élelmiszeripari Fıiskolai Kar Könyvtára 

Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Fıiskolai Kar Könyvtára  58 
Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
 emlékkiállítás  30  265 
 építkezés  37  62  86  90  131  134  146  189  272  273  296  365  
 374 
 költöztetés  328 
 könyvtárhasználati szokások  287 
Szegvár  348 
Székely Géza  158  
Szentesi Gyermekkönyvtár  54  68  153  168 
Szentirmai László  336  
Szepesi Judit  344  
Szeri Zsuzsanna  355 
Szirák Péter  330  335 
Szirbik Miklós Társaság (Makó)  78  123 



227 

Szıkefalvi-Nagy Béla  265 
Szıkefalvi-Nagy Erzsébet  17  85  210  337 
Szıkefalvi-Nagy Gyula  265 
Szıts Katalin  199 
Szőcs Julianna  183 
Szvetnik Lajosné  88 
SZ. Z. = Szebeni Zoltán 
 
Tahara, Keiichi 389 
Tamáskovits Gyula  92  
Tanács István  32  146  238 
Tárkány Szőcs Imre  201  330 
teleház  47 
Temesváry Zsolt  136  137 
Thøgersen, Marion  392 
Thuróczy János  1  6  10   
Thürmer Gyula  323 
Tímár Ferenc  55  60  
Tímár Kriszta  225  226  
Torma Ottó  371 
Tóth Ferenc  67  
Török Anita  7  76  105 
Török Ibolya  169 
tudományos ülés  252 
 
újságszerkesztı és számítógépes tábor  172  
 
Valentini Zsuzsa  383 
Vári György  330  335 
Városi Könyvtár Kht. (Szentes)  15 107 
 állományellenırzés  120  136  137  141 
 elıadás  49  53  55  60  64  92  96  220  243  293  308  386 
 fotókiállítás  87 
 irodalmi est  17  21  29  31  36  69  74  87  206  325 
 könyvbemutató  5  48  111  119  384  386 
 közalkalmazotti jogviszony  127  130  138 
 kulturális est   
 mővészeti iskola bemutatkozó  263  284 
 Összefogás a könyvtárakért  218  246 
 városszépítı egyesület  295 
 várostörténeti vetélkedı  35  68 
 zsinagógából könyvtár  277 
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Vásárhelyi veduták – Képeslapok a 19-20. századból  388 
Vaszy Viktor  148 
A véges és a végtelen egymásba fonódása  27 
versíró verseny  233 
Vezényi Pál  96    
 
zenei rendezvény  54  251  262 
Zombori Ottó  255 
 

 
 

 


