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mutatni az internet változatos világát. A leglelke-
sebbnek ebben az évben is az általános és közép-
iskolás diákok bizonyultak. Számukra a jövõben
lehetõséget kínálunk – az olvasói tagsággal in-
gyenesen igénybe vehetõ internetezéssel – a vi-
lágháló még alaposabb megismerésére. A felnõtt
korosztály számára pedig a könyvtárunkban 2000
óta folyó alapfokú internethasználói tanfolyamunk
kínálja a világháló megismerésének, az informá-
ciós és kommunikációs technikák megtanulásá-
nak lehetõségét.

Kecskeméten nagyon népszerû az Internet
Fiesta, ezért biztos, hogy a következõ évben is
csatlakozunk a nemzetközi és hazai felhíváshoz.

Rédai Árpádné Angéla

Megtaláltuk Jászberény
kedvenc regényét

Olvasóink nagy része már csak céltudatosan az
elõírt „szakirodalmat” olvassa. A regényolvasás,
az olvasás élményéért való olvasás egyre inkább
a háttérbe szorul. Ezért is örültünk és jelentkez-
tünk A Nagy Könyv programba.

Még mielõtt az országos szavazás elkezdõdött
volna, városunkban egy önálló akciót indítottunk.
Ezt elõször a helyi Jászkürt újságban hirdettük
meg. Kíváncsiak voltunk, mi lesz városunk ked-
venc regénye. Tíz regénybõl álló listával lehetett
részt venni ebben a szavazásban, amelyet reklá-
moztunk a helyi médiában, szórólapokon, plaká-
tokon. A szavazásban részt vevõk közül egy sze-
rencsés nyertest jutalmaztunk. Tízezer forint érté-
kû könyvcsomagot vehetett át ünnepélyes kere-
tek között, a helyi kábeltévé jelenlétében.

Érdekesen alakult a szavazás Jászberény kedvelt
regényére. A magyar szerzõk közül Gárdonyi Géza

Egri csillagok címû mûve nyert. A külföldiek közül
Rovling Harry Pottere lett a kiválasztott (nem vet-
tük külön az egyes köteteket).

Nagy örömünkre szolgált Jókai Mór regénye-
inek szeretete. Sokkal többen szavaztak rájuk (67-
en), mint az elõzõ két szerzõre, csak a sok jó mû
között megoszlottak a szavazatok. A kõszívû
ember fiai 21, Az aranyember 17, az Egy magyar
nábob 8 szavazatot kapott.

A második Gárdonyi Géza lett 41 szavazattal,
amibõl a vezetõ az Egri csillagok, de kapott sza-
vazatot A láthatatlan ember (8), az Isten rabjai
(7), az Ábel és Eszter (1) címû mû is.

A harmadik helyre Fekete István került 31
szavazattal. Regényei közül a Tüskevár 12 sza-
vazatot kapott.

A ma élõ magyar szerzõk között Szabó Mag-

da 26, Kertész Imre Sorstalansága 18 szavazattal
elõkelõ helyet foglalt el.

Móricz Zsigmond 26, Mikszáth Kálmán 21,
Rejtõ Jenõ 17 szavazatos jelenléte a klasszikusok
iránti vonzalmat mutatta.

A külföldi regények és szerzõk versenyében
elõkelõ helyet ért el Robert Merle 25, Doszto-

jevszkij 14 (Bûn és bûnhõdés 11), Tolkien 13 (A
gyûrûk ura 11), Garcia Marquez 13 és Alexandre

Dumas 13 (Monte Cristo grófja 8) szavazattal.
A helyi szavazás befejezõdött, de kértünk

mindenkit, hogy szavazzon a most már folyamat-
ban lévõ országos akcióban kedvenc regényére, s
kísérje figyelemmel a további eseményeket. Több
alkalommal készült beszélgetés jászberényi lako-
sokkal általában a regényekrõl, az olvasásról, az
országos programról. Ezek olvashatók voltak a
napilapokban, hallhatók voltak a különbözõ rá-
dióadásokban is. Mindenesetre, több évtizede
dolgozó könyvtárosoknak újra élmény könyvek-
rõl, szépirodalomról, olvasásról beszélni, megosz-
tani gondolatainkat másokkal.

Mága Ágnes

könyvtáros, a program felelõse
Városi Könyvtár és Információs Központ

Jászberény

Magyarország képes
történelmi kronológiája
a Sulinet Digitális
Adatbázisban

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a
mindennapok és az ünnepek eseményeit, tárgyi
és írásos emlékeit követhetjük nyomon a kezde-
tektõl a második évezred végéig. Az idõrendben
felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kul-
túra emlékeivel, korabeli és késõbb született kép-
zõmûvészeti alkotásokkal illusztrálták.

A Magyarország Képes Történelmi Kronoló-
giája címû adatbázis elsõsorban az oktatás és az
ismeretterjesztés céljait szolgálja a tudományos-
ság igényével.

Az adatbázis a Széchenyi Terv Információs

Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Program


