
Könyvtárunkat szerdai napon belsõ munkála- ük Sajnos az akadálymentesités még nem meg- ..
',.

tok miatt zárva tartjuk a nagyközönség elõtt. Az oldott, de a tervek már elkészültek. ,'~c

említett csoportok ezeken a napokon jönnek Erõsít jük az említett szervezetek mûködését,
össze. Mindegyiknek megvan a "saját szerdája", hiszen tagjaiknak a sérüléseik révén sokkal na-
amikor tervszerû, konkrét program részesei le- gyobb összefogásra, támogatásra van szükségük
hetnek az érintettek. helyzetük jobbra fordításában, mint egészséges

Általában a kora délutáni idõpontok a ked- embertársaiknak. Úgy gondolom, mi is hozzájáru-
veitek, mivel a tagok nemcsak jászberényiek, ha- lunk a magunk eszközeivel ahhoz, hogy szuverén
nem a kistérség, a Jászság településeirõl is többen módon, saját életüket élhessék. Nem sajnálatra,
bekapcsolódnak a szervezetek munkájába. hanem aktív szolidaritásra van szükségük.

Ezután felvetõdik a kérdés: Mit teszünk mi, A parlamenti ünnepség után, de minden olyan
könyvtárosok az érdekükben, azon kívül, hogy összejövetel után is, ahol fogyatékossággal élõ
"fedelet adunk a fejük fölé"? emberekkel találkozunk, úgy érezhetjük, mintha

1985 novemberében érkezett az elsõ hangos- tükröt tartanánk magunk elé, amelyben meglát-
könyvcsomag a könyvtár állományába. Az juk jobbik énünket. Emlékeztet bennünket arra,
OSZK-KMK támogatásával a magyar és a világ- hogy kötelezettségeink vannak egymás iránt.
irodalom remekei váltak élvezhetõvé a nem lá- Szabó Jánosné igazgató
tók számára. A mûvek hallgatása során színvo-
nalas produkciók részesei lehetnek még a látók "Alszanak-e éjjel
is. A hangoskönyvek felvételeit pedagógusok is k 88 ;]{?"
igénybe veszik az órai munka színesítésére. A a onyve .

kezdetek óta pályázat, vásárlás vagy ajándéko- Könvvtári napok Tiszaújvárosban
zás útján gyarapodik az állomány, az érdeklõdõk W

teljes megelégedésére. Eltérõen az országos gyakorlattól, könyvtárunk
Segítséget tudunk nyújtani programok szer- minden év októberében rendez könyvtári napo-

vezésében, elõadók felkérésében, kirándulások kat. Az idén október 7. és 11. között intézmé-
szervezésében. Egyre több pályázati lehetõség nyünk számos érdekes programmal várta az 01-
adódik a civil szervezetek részére. Egyrészt fel- vasókat, érdeklõdõket. Kínálatunkban mind a
hívjuk erre a figyelmüket, másrészt segítünk a felnõttek, mind a gyerekek találhattak számukra
megírásban és az értékelésben. érdekes programot, s a szórakozásról, kikapcso-

Az információhoz való hozzáférés, az esély- lódásról is gondoskodtunk
egyenl<;)ség biztosítása számukra nagyon fontos A Külügyminisztérium közvélemény-felkészí-
feladata a közgyûjtemények dolgozóinak. Szol- tési stratégiája keretében 2001-ben támogatást

gáltatásaink igénybevételekor kedvezményben nyertünk európai uniós különgyûjtemény létre-
részesülnek. Teremhasználatért nem kell fizetni- hozására. E pályázat feltételeként vállaltuk az

uniós témában való széleskörû tájékoztatást. Ezért
döntöttünk úgy, hogy ez alatt a hét alatt két elõ-
adást is szervezünk e témában. Az európai in-
formációs napra október 7-én került sor, témái:
az európai uniós csatlakozás törvénykezési elõz-
ményei,' EU-információkat nyújtó intézmények be-
mutatása, a civil szervezetek szerepe, jelentõsé-
ge az EU-ban. Meghívott elõadónk volt Kovács
Tibor (országgyûlési képviselõ), Tormássy Zsu-
zsanna (Külûgyminisztérium), Kontra Beáta
(EIP, Miskolc), dr. Nagy Aladár (ETK, Miskolc),
Simonné Tarnóczy Katalin (Városi Könyvtár,
Szerencs), Tóthné Hegyi Judit (Városi Könyv-
tár, Tiszaújváros). Meghívót kaptak a város és a

környezõ települések önkormányzatai, iskolái,
civil szervezetei.

Könyvtári levelezõ/lop. 2002. december. 31



A másik tanácskozást a Borsodi Kereskedel- a "Mikulás" hoz majd el a gyõztesnek. (E díj
mi és Iparkamara Tiszaújvárosi Képviseletévei természetesen "csak" erkölcsi elismerést jelent.)
közösen rendeztük október 9-én, témája: Kiske- Egy, a városban mûködõ, fiatalokból álló zenei
res/cedelmi vállalkozások az Európai Unióban csoport, a Club '96 adott ízelítõt repertoárjából
(lehetõségek, feladatok a csatlakozásig). A meg- az est folyamán, majd a megyei önkormányzat
hívott elõadó Szabóné Molnár Márta (Gazdasá- fõosztályvezetõje, Hideg Imre invitált játékra
gi és Közlekedési Minisztérium) és Barátné felnõttet és gyereket. Sok-sok kacagtató, jó han-
Haraszti Andrea (EIC, Nyíregyháza) volt. gulatú, érdekes játékot kitalálva csábított mind-

Október 8-án a gyerekek egy igen érdekes annyiunkat arra, hogy újra gyereknek érezhessük
elõadást hallhattak Fõzy Istvántól (Természettu- magunkat, felszabadultan játsszunk és mindeköz-
dományi Múzeum) Dinoszauruszok nyomában ben -könyvtárról lévén szó -mûvelõdjünk.
címmel. Ezen az elõadáson kiderült, hogya gye- Az est "sztárvendége" Németh Kristóf (a
rekek olyannyira járatosak ebben a témában, hogy Barátok közt Kertész Gézája) volt. Elõadására
mi, felnõttek csak kapkodtuk a fejünket: egymást Erotika az irodalomban címmel 23 órakor ke-
túllicitálva ismerték fel a különbözõ dinoszauru- rült sor. Karinthy Frigyes-Kosztolányi Dezsõ-
szokat, mondták ki nehezen megjegyezhetõ latin Halmos Ilonka szerelmi háromszögének erotiká-
nevüket, kérdésekkel halmozták el az elõadót. tól sem mentes levelezésébõl összeállított drá-

Október 10-e szintén a gyerekek napja volt. majátékot adott elõ. A késõi idõpont ellenére szép
Egy korábbi sikeres program folytatásaként (ahol számmal összegyûlt közönség az elõadás után
a város prominens személyiségei olvastak mesé- autogramért, közös fényképezésért rohamozta meg
ket a gyerekeknek) Nagymamák és unokák cí- a nagyon kedves, barátságos mûvészt. Az elõadás
men óvodásoknak szóló mesedélutánt szervez- után beszélgetés, tortaevés (melyet Németh Kristóf
tünk. Itt a nagymamák unokáikkal együtt olvas- "avatott fel") zárta e rendhagyó napot.
ták fel az unoka legkedvesebb meséjét, mondták És ezzel zárult a hét is: sok-sok tanulsággal,
el a gyermek legkedvesebb versét. Nagyon hálás újabb ötletekkel, lélekben megerõsödött kollé-
közönség fogadta e "produkciókat". A legkiseb- gákkal. Jövõre folytatjuk!
beket a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete egy Tóthné Hegyi Judit
kis édességgel ajándékozta meg. .,. .

Október ll-én merész vállalkozásba kezdtünk: RegIonalIs SZakmaI nap
éjs7aka is nyitva ta~ott~. A .~zo~ásos sz?~gál- Székesfehérváron
tatasok mellett (konyvkolcsonzes, folyolrat- .
olvasás, internetezés, videokölcsönzés stb.) ér- Az informatikai fejlesztések lehetséges irányait
dekes programokkal vártuk olvasóinkat. 18 órá- és pályázati forrásait igyekezett bemutatni az ér-
tól játékos vetélkedõkön, ügyességi játékokon deklõdõ kollégáknak az a szakmai fórum, ame-
mér~ették össze tudásukat a gyerekek. 20 órától lyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
az Grökös könyvtári tag címet adtuk át egyik valamint a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
olvasónknak. 1 999-tõl immár hagyományosan az tár rendezett november 28-án Székesfehérváron,
õszi könyvtári napok alatt adjuk át e díjat. Sze- a megyei könyvtár olvasótermében. Az elõadá-
retnénk ezzel azon olvasóink hûségét megköszön- sok többsége egy-egy könyvtár gyakorlatát, nyer-
ni, akik évek óta rendszeresen járnak könyvtá- tes pályázatát, illetve azok megvalósulását mu-
runkba, igénybe veszik szolgáltatásainkat, eljár- tatta be az ötven-hatvan fõbõl álló közönségnek.
nak rendezvényeinkre, tartozás aik nincsenek stb. Elsõként Galambosi András, az Informatikai
A címmel együtt jár az örökös ingyenes könyv- és Hírközlési Minisztérium osztályvezetõje is-
tári tagság, a rendezvényeinkre való ingyenes mertette a kormányzat informatikai fejlesztési

meghívás, szolgáltatásaink ingyenes igénybevé- elképzeléseit és a kapcsolódó minisztériumi pá-
tele. Eddig hét olvasónk kapta meg e címet. lyázatokat. Elmondta, hogy a felmérések szerint

E napon hirdettük meg Mosoly Díj pályáza- hatalmas a szakadék az informatika területén
tunkat. Olvasóinkat arra kértük, értékeljék a hazánk és az Európai Unió tagországai között.
könyvtárosaink hozzájuk való viszonyát, hozzá- Ennek fõként anyagi okai vannak, de megdöb-
állását, segítõkészkészségét. A legtöbb szavaza- bentõen magas azoknak az embereknek az ará-
tot kapott kolléga nyeri a Mosoly Díjat, amelyet nya (ötven százalék), akik szerint nincs szükség

32 .Könyvt6ri levelezõ/Iap. 2002. december


