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Búcsúzom…

Az utóbbi hónapokban leveleztünk, telefonon
ritkábban beszéltünk. Feladatokat osztottunk
meg nagyon sok törődéssel, szeretettel.
Januárban a 93. születésnapját és a Verseghy Kör
(Verseghy Irodalmi Kör) 90 évvel ezelőtti
indulását együtt ünnepeltük. Csak a Verseghy
Kör 90 éves évfordulójára figyelmeztetett,
nehogy kimaradjon a megemlékezések sorából és
nem tudta, hogy bizony az Ő születésnapjára is
készülünk. Megkaptuk azt az ajándékot, hogy az
ünnepelt tartott előadást az ünneplőknek.
Szenzációs történeti áttekintés volt!
Sokan eljöttek a rendezvényre, egykori kollégák,
tisztelők, ismerősök. A torta első szeletét
megvágta, azután a feladat többi részét
megkaptam. Sokan köszöntötték, s ennek nagyon
örült, mosolyogva emlékezett az egykori
munkatársi történetekre. Megtisztelő volt, hogy
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony
üdvözlő sorait felolvashattam, s Szalay Ferenc
polgármester
köszöntőjét
Fejér
Andor
alpolgármester úr tolmácsolta.
Ezen idő tájt beszélgettünk arról, hogy szeretné,
ha a bibliográfiájának a második kötete is
elkészülne. A Számvetés c. mű 1998-ban a 75.
születésnapja alkalmából készült el, ez
tartalmazta az addig megjelent műveinek
bibliográfiáját, s néhány írását is. Kíváncsi volt,
vajon hány tétel keletkezett 2016-ig? Több mint
száz! Bár csak kéziratban kapta meg, hogy
tanulmányozza a tételeket a balatoni nyaralása
alatt, így is örömet tudtunk nyújtani, mert ezt
írta: „Kedves jó Julika! Hálás köszönettel megkaptam
a bibliográfia összeállítást. Már eddig is óriási munkát
végzett, a java pedig még csak ezután következik. A
tervezetet nagyon jónak találom. Elképzeléseivel
mindenben egyetértek. (…) Néhány hetet szeretnék a
lányommal és a Zsebi kutyával Révfülöpön tölteni.
Mielőtt elutazunk jelentkezni fogok.
Ismételten megköszönve gondosságát, figyelmességét
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tisztelettel és szeretettel küldöm kézcsókom. Ernő
bácsi”
Sokat tervezgettük a 2017-ben megrendezésre
kerülő
Verseghy-emlékév
kapcsán
a
tudományos emléknap (április 3.) tartalmát.
Biztatott, hogy jelenjen meg a Verseghy
Kiskönyvtár sorozat 5. kötete, mert a
negyedik kötet 2008-ban látott napvilágot. Ez
a kötet K. Tóth Lenke válogatott művei
címmel Szurmay Ernő gyűjtése, válogatása,
szerkesztése volt. A bevezetőt is Ő írta. Most
arra kaptam ígéretet, hogy a következő kötet
bevezetőjét megírja, de a többi feladat már az
enyém…
A Verseghy Kör ez évi közgyűlésén is részt
vett, minden tagtársunk nagy örömére.
Április 4-én közösen koszorúztunk a
Verseghy-emléktáblánál. Mindig megérdeklődte, hogy vár-e rá valami feladat, s mi
örömmel
kértük
a
megemlékezés
megtartására. A többit Júlia elintézi? volt a
kérdés, ami annyit jelentett, hogy a koszorú is
a rendelkezésére áll, a tájékoztatást is
kiküldjük az érdeklődőknek…
A koszorúzást követő nap már írt is nekem:
„Drága Julika! Hálásan köszönöm a Verseghy
emléktábla koszorúzásakor nyújtott segítségét. A
mai, tehát az április ötödikei Új Néplap száma
egyébként fényképet is közöl a koszorúzásról….”
Gyakorlatilag csütörtökön még „beszéltünk”,
a lánya adta át az üzenetemet, hogy várom a
Kaptárba a következő írását szeretettel és
bizony az ígért bevezetőt is tervezgesse. A
kéziratainak sorsát is fontolgattuk, s örömmel
nyugtázta, hogy a könyvtárban megtaláljuk a
méltó helyét és feldolgozzuk az anyagokat.
Majd a Verseghy Kör elrendezi, mosolygott,
mint a képen is…
Szombaton jött a hír. Julika, ne várd a
bevezetőt, apu már nem írja meg…
Tudtuk, tudtam, hogy betöltötte a 93-at, hogy
egyszer már nem fogja elmondani Verseghy
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Ferenc életútját, amit olyan végtelen tisztelettel,
szeretettel tett meg és gondozott. A legszolnokibbb
magyar csodálatosan gondozta a Verseghy
kultuszt, s most továbbadta ezt a feladatot,
mindannyiunknak.
Sok tevékenységéről nem tettem említést, a
hivatalos nekrológokban, dokumentumokban
minden megtalálható. Csak néhány személyes,
utóbbi hónapokra koncentrált emléket osztottam
meg, mert a történetünk – ha szabad így
fogalmazni – 1979 tavaszán kezdődött, amikor
alaposan szemügyre vett és közölte, hogy
érettségi után augusztus elsején jelentkezzen
munkára…
Tisztelettel köszönöm a bizalmát és a barátságát.
Illés Julianna
VFK, a Verseghy Kör elnöke

Kitüntetés Cibakházán
Gál Zoltánné a 2016. augusztus 20-i ünnepségen Cibakháza község kultúrájáért elismerésben
részesült az elmúlt 20 év munkájáért.

GRATULÁLUNK!

A Zárdától a katolikus iskoláig
1886-2016; 1991-2016
Útjára
indítottuk
a
Jászberényi
Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola
és
Gimnázium
történetéről,
eseményeiről szóló könyvet. Ilyen formában,
ilyen terjedelemben még nem jelent meg
nyomtatott dokumentum erről a nagy múltú,
több évtizedet megélt iskoláról. Két jeles
évforduló adta a támpontot az íráshoz. A
Zárda alapításának 130. évfordulója, valamint
a rendszerváltás után induló katolikus iskola
25. évfordulója.
Az iskola története három fejezetre osztható:
A Zárda története – 62 év, az államosítás után
– 43 év, a rendszerváltás után – 25 év. Kiemelt
fejezet az első és az utolsó. Ez nem jelenti azt,
hogy
a
középső
negyvenhárom
év
eredménytelen lett volna. Azokban az
években is voltak kiváló vezetők, elismert
tanárok, akiknél első helyen szerepelt a tudás
átadása, a gyermekek jóra való, közösségi
szellemben történő nevelése. S voltak diákok,
akik fogékonyak voltak minderre.
Ismert mondás: „Ha ezek a falak beszélni
tudnának…”. A falak nem, de a könyv lapjai,
bízunk benne, beszédesek. Ez a munka nem
iskolai évkönyv – az adott tanév minden
jellemző adatával, értesítőkkel, érdemjegyekkel, versenyeredményekkel –, hanem
jubileumi kiadvány. Nem adatok közlése volt
a cél, hanem a megélt élmények átadása.
Nem törekedtünk a teljességre sem. A
történeti összefoglalók rámutatnak a kor
legfontosabb
eseményeire,
az
egyházmegyében és városunkban meghozott, az
oktatáshoz kapcsolódó döntésekre, melyek
élvezői, olykor szenvedői voltak ez iskola
vezetői, pedagógusai. Fontosnak tartottuk,
hogy a médiában megjelent tudósítások is
helyet kapjanak az események sorában.

4

A válogatott cikkek igazi kordokumentumok.
A főszereplők természetesen a gyermekek, az
iskola régi és jelenlegi tanulói. Figyelmet
szenteltünk a több évtizeddel korábban végzett,
valamilyen területen – tudás, munka, hobbi –
híressé, ismertté vált tanulóinkra. Hiszen
egyrészt példaképek lehetnek a mai diákoknak,
másrészt az iskola pedagógusainak elkötelezett,
kiváló munkáját jelzik. Ide sorolhatjuk azokat a
jelenlegi tanárokat is, akik az általános iskola
nyolc évét is ebben az épületben töltötték. Nem
véletlenül lesz valaki régi iskolája tanítója,
tanára. Meggyőződésem, hogy ennek az
intézménynek az eredményessége abban is
rejlik, hogy a tantestület magját a régi diákok
adják. Így öröklődik át az a szellemiség, mely
évtizedek óta, teljesen mindegy milyen érában,
jellemző volt az iskolára. Sokan sokféle anyagot
bocsájtottak
rendelkezésünkre,
viszont
sajnáljuk, ha valaki bármilyen okból is
kimaradt ebből a gyűjteményből!
Kerestünk olyan „öregdiákokat”, akik még a
Zárdában tanultak, vagy ott voltak óvodások.
Sajnos, már egyre kevesebben vannak, de
sikerült olyan régi történetekhez, fotókhoz
jutnunk, melyek ékes bizonyítékai az akkor
történt eseményeknek, az ott folyó munkának.
Köszönjük számos jászberényi lakos értékes
információit, régi dokumentumait. Köszönjük
dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna munkáját,
akitől az iskolánkban tanító Szatmári Irgalmas
Nővérek teljes névsorát megkaptuk egyéb
kiegészítő adatokkal együtt. Fontos része
könyvünknek, melynek latinból való fordítását
Varga Kamill OFM végezte. Köszönjük
rendszerváltó igazgatónk és régi, valamint
jelenlegi tanáraink közreműködését, amely
nélkül hiteltelen lett volna ez a kiadvány. A
régi helyi újságok anyagát a Városi Könyvtár
helyismereti könyvtárosaitól kaptuk. Végül, e
helyen is köszönjük Dr. Novák István tb.
kanonok, plébános úrnak, iskolánk főigazgató-
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jának biztató szavait és a könyv kiadása
érdekében tett intézkedéseit. A visszaemlékezések nekem személy szerint is nagy
élményt jelentettek, az órákig tartó beszélgetések számomra új ismereteket, barátságokat
hoztak.
Hálásak vagyunk a támogatók segítségéért,
mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a mű.
Nevük a könyv elején olvasható. Országosan
egyedülálló, kifejezetten jászsági jelenség az
előfizetők gyűjtése. Az ő segítségük is nélkülözhetetlen, könyvkiadásunk alapját képezik. Az
előfizetőkről a könyv utolsó lapjain tájékozódhatunk. A nyomdai előállítás a jászberényi
ARTANDER Kft. és a Signal-Print Kft.
munkája.
Könyvünk szeretettel, izgalommal készült.
Gyűjtöttünk, kutattunk, írtunk, fotóztunk, s
reméljük, betölti a neki szánt szerepet. Tudjuk,
hogy még nagyon sok mindenről lehetett volna
írni. Amellett, hogy a könyv terjedelme véges,
sajnos számos, a történeteket kiegészítő
információ nem került a birtokunkba, melyek
fontosak lettek volna. Ennek ellenére, bízunk
benne, hogy jubileumi kiadványunk méltó
helyet foglal el a magyarországi katolikus
iskolák kiadványai sorában. Gazdagítja mind
számában, mind tartalmában a jászberényi
helytörténeti kiadványokat is.
A fotókkal illusztrált
könyvet szeretettel
ajánljuk könyvtárosoknak és a téma
iránt
érdeklődő
olvasóknak. A könyv
készítői
nevében
Szabó
Jánosné
Taczman Mária ny.
könyvtárigazgató, a
könyv szerkesztője
tudósított.
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Elképzelés vs. valóság
(Egy kulturális közfoglalkoztatott szemével)
Mielőtt 2016 márciusában elkezdtem dolgozni a
cibakházi
Nagyközségi
Könyvtárban,
elképzeltem azt, hogy milyen lehet az élet ebben
az intézményben. Gyermekkoromban sokat
jártam könyvtárba kölcsönözni, olvasni valamint
az iskolai osztályommal is foglalkozásokon
vettem részt. A könyvtáros néni mindig nagyon
kedvesen és szeretettel fogadott minket. Játékos
feladatokat
készített
nekünk,
könyveket
olvashattunk, meséket nézhettünk, kellemes és
nyugodt környezetben. Volt egy kialakult képem
és
szemléletem
a
könyvtári
életről,
tevékenységről, bár a háttérmunkába nem láttam
bele.
Ezekkel a szép gyerekkori emlékekkel,
élményekkel érkeztem Cibakházára dolgozni.
Elképzeltem egy csendes, nyugodt környezetet,
ahol rend és harmónia uralkodik. Kedves,
kiegyensúlyozott, olvasni vágyó és szerető
embereket képzeltem el.
Kedves emberek fogadtak, nagy szeretettel,
segítő szándékkal. „Mintha ezer éve idejárnék
közéjük, mintha mindennapi vendég lennék.”
Bemutatták az intézmény összes termét, olvasószobáját. Körbejárva az épületet a régi emlékek,
élmények jelentek meg előttem. „Egy kicsit újra
gyerekként éreztem magam.” Mindenféle
segítséget megkaptam, hogy a munkámat
lehetőségeimhez és lehetőségeimen felül el
tudjam végezni. Jó érzés volt belépni az
épületbe, a csendbe, a nyugalomba, ki gondolná
„kívülálló szemmel, hogy milyen munka is zajlik
a háttérben.
Az elsődleges feladat minél több ember
olvasóvá, használóvá „nevelése”. Ez a feladat
általában gyermekkorban kezdődik. Rengeteg
lehetőséggel,
sokrétű
programmal,
gyermekeknek tanórai és tanórán kívüli
foglalkozással, versennyel próbáljuk megszeret-
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tetni az olvasást és egyáltalán a könyvtárba
járást.
Úgy gondolom, hogy a jó könyvtári dolgozó
nem csak a könyvekkel foglalkozik, hanem
emberekkel
kommunikál,
gyermekekkel
foglalkozik. Törekszik a lehető legjobb
kommunikációra, odafigyel az elvégezendő
feladatára és abból a „lehető legjobbat hozza
ki”.
Az „olvassatok minden nap” című vetélkedő
sok iskoláskorú gyermeket, osztályokat,
pedagógusokat vonzott a könyvtárba. A
verseny
6 hónapos időtartama
alatt
foglalkozásokon, játékos könyvtárhasználati
órákon,
vetélkedőkön,
kézműves
foglalkozásokon
bizonyították rátermettségüket, ügyességüket. Legszorgosabb kis
olvasóink, valamint tanítóik jutalomban
részesültek, egyéni és osztályszinten is.

A Verseghy Ferenc Könyvtárból érkezett
számítógépek segítségével a gyermekek
könnyebben elsajátíthatták a Corvina integrált
rendszer használatát, katalógusban való
keresést, a virtuális könyvtárat, valamint az
internet felfedezésére is lehetőségük nyílt.
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Nagy sikere volt a KönyvtárMozinak, melyen
sok vendégünk, olvasónk vett részt. Örömmel
fogadták ezt a jó lehetőséget is.

Ritka,
már-már
elfeledett
népi
mesterségekkel
ismerkedhetnek
meg
könyvtárunk látogatói. Többek között a
papírfonással,
mely
újságpapírból,
újrahasznosítással készül. Sok iskolás korú
gyermek sajátította el a fonás rejtelmeit.
Nagyon szép ceruzatartókat, kosarakat
alkottak, melyeket boldogan vittek haza
magukkal.
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Egy
másik
mesterséggel
is
megismerkedhettek kedves látogatóink: a
szappanöntéssel. Egy előadás keretében
Miklósi Judit mutatta be az általa, természetes
anyagokból készített szappanokat.
Az egyenlő bánásmód, mindenkit megillet
című
előadás
keretében
szakemberek
látogattak el hozzánk, hogy felvegyék a
kapcsolatot az itt élő érintetteken kívül, az ép
emberekkel is. Tájékoztató és érzékenyítő
előadást tartottak a fogyatékkal élőkön túl, a
családtagoknak, szakembereknek és minden
érdeklődőnek. Könyvtárunk bevonja a
közösségi életbe a fogyatékkal élő embereket,
hogy ne érezzék kirekesztettnek magukat.
A nagy sikerre való tekintettel már másodszor
látogatott meg bennünket Mancs a terápiás
kutya. Sok gyermek és felnőtt is egyaránt
részt vett ezen az előadáson, melyen sokat
tanulhattak „kicsik és nagyok” a közlekedés
veszélyeiről,
valamint
a
biztonságos
közlekedés szabályairól a kutyus segítségével.

Az elképzeléseimhez képest sok mindent
sikerült és számos feladatot, tervet, programot
a közeljövőben próbálunk lehetőségeinkhez,
helyi adottságainkhoz, dolgozói létszámunkhoz mérten megvalósítani.
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A könyvtár élete mozgalmasnak mondható,
hiszen
rengeteg
és
hasznos
program
kínálkozott, mind a gyermekek és mind a
felnőttek
részére.
Az
előadásokat,
foglalkozásokat szerencsére nagy számban
látogatták az érdeklődők. Örülünk a rengeteg
pozitív visszajelzésnek, reméljük a jövőben is
ugyanilyen sikeresen tudjuk tovább folytatni
munkánkat ebben a KSZR-ben működő
könyvtárban.
Pintér Orsolya
kulturális közfoglalkoztatott, Cibakháza

60 éve történt
Szolnoki várostörténeti vetélkedő
A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltára, a Damjanich János
Múzeum és a Verseghy Ferenc Könyvtár közös
helytörténeti vetélkedőt hirdetett a 2016/2017-es
tanévben a szolnoki középiskolások számára. A
programot
az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
emlékbizottság támogatja, és "A magyar
szabadság éve" elnevezésű programsorozat
keretében valósult meg.
A 60 éve történt várostörténeti vetélkedő célja
az volt, hogy a 14 és 18 éves korosztály a
tanórákon tanultakon kívül megismerkedjen a
város történelmével. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc helyi eseményeit és a megtorlás
időszakát – a feladatokon keresztül –
feldolgozva megismerkedtek a korszak jeles
személyiségeivel,
valamint
a
városi
helyszínekkel és emlékjelekkel.
A verseny során a feladatok megoldása, a
könyvtári és internetes kutató-gyűjtő munka
mellett a csoportmunka, a feladatmegosztás, a
közös
munkavégzés
kompetenciáit
is
fejleszthették a versenyzők, hiszen közös
munkaként küldték be a feladatsorok
megoldásait.
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A vetélkedő kiírása és az online fordulók az
1956.vfmk.hu
honlapon
kaptak
helyet,
amelynek adminisztrátori feladatait a könyvtár
munkatársai végezték. A könyvtár honlapján,
az 1956-os emlékév hivatalos honlapján,
valamint az intézmény közösségi oldalain
propagáltuk a rendezvényt. A Kedvenc
Városom
Szolnok
Facebook-oldalon
is
folyamatosan tájékoztatást adtunk, online
elérhető forrásokat ajánlva segítettük a
csapatok felkészülését.
Az első két online fordulóra 15 csapat
jelentkezett 8 helyi középiskolából. A 10 legjobb
eredményt elért csapat jutott be a döntőbe,
amelyre 2016. október 20-án került sor. A
szóbeli döntőn a zsűriben egy szakmai elnök
(Gulyás Katalin történész, muzeológus, a
Damjanich János Múzeum osztályvezetője), egy
művészet delegált (Nagy Katalin Matild
grafikus, a Szolnoki Művésztelep oktatási
szakreferense), valamint a helyi emlékévi
rendezvényeket összefogó 56-os emlékbizottság
és a város képviselője (Falusi Vajk, az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) foglalt
helyet. Bojtos Gábor főlevéltáros volt az
izgalmas és pörgős döntő játékmestere.

Molnár Iván önkormányzati képviselő nyitotta
meg a versenyt.
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Bízunk benne, hogy a diákok az értékes
nyeremények mellett a játék során megszerzett
tudással is gazdagabbak lettek.
A vetélkedő weblapjára
(http://1956.vfmk.hu/vetelkedo/) is felkerült a
döntő teljes anyaga, így módszertani segítségül
is szolgálhat azon pedagógusok vagy
könyvtárosok számára, akik hasonló versenyt
szerveznek.
Ezúton szeretném megköszönni a kollégák
közreműködését.
Adatközlésükkel
és
fényképek közreadásával hozzájárultak a
megyei 1956-os emlékoldal frissítéséhez.

2016. 3.

Útjukat jó nagy hírverés kísérte, hiszen nem
mindennapi esemény volt ez. Beszámolt róla az
újság, két rádió, a helyi és az országos televízió
is, az utóbbi élő adásban. Szó se róla, volt miről
beszélni, csuda jól mutattak a könyvek az
újonnan átadott gyermekosztály szép polcain.
A kis betegek, a nővérek és az orvosok is
nagyon
megörültek
a
sok
színes
mesekönyvnek. Végre jobban fog telni az idő a
bezártságban! Még a nagyobbak is felkapták az
ujjukat a telefonjukról és a levegőben felejtették,
amikor meglátták, hogy mit hoztak a
foglalkoztató terembe.

Károly Nóra
helyismereti könyvtáros
Verseghy Ferenc Könyvtár

Egyszer volt, hol nem volt…
Az előző (2016. 2.) számban megjelent
könyvheti beszámolóm lezárásához tartozom
egy történettel. Íme:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
könyvesbolt és egy könyvtár. Az ott dolgozók a
könyvek szerelmesei voltak, tudták, hogy az
olvasás milyen fontos ahhoz, hogy az emberek
jobban érezzék magukat.
Elhatározták hát, hogy segítenek szomorú,
beteg gyermekek napjait vidámabbá tenni.
Összefogtak, és bevonva a város apraja-nagyját,
könyvgyűjtési akciót hirdettek a kórház kis
betegeinek.
A nagy nyári könyves ünnep idején az emberek
adakozók voltak, és száznegyven könyv gyűlt
össze. Ezt még megtoldották a saját
könyveskamrájuk
mélyén
lapuló
olvasnivalókkal is, így százhatvan példány
került a dobozokba. Az egész rakományt
kocsira pakolták, és meg sem álltak a
gyógyítókig.

A
könyvesboltos
és
a
könyvtáros
megbizonyosodván, hogy valóban nagy
meglepetést és boldogságot okoztak az
ajándékkal, megfogadták, hogy ezentúl minden
évben fognak gyűjteni és adományozni.
Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, járjon
utána:
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=39017

Szereplők:
Hetényi Géza Kórház Gyermekosztálya
Libri
Könyvkereskedelmi
Kft.
Szolnoki
Könyvesboltja
Verseghy Ferenc Könyvtár
Czakóné Gacov Katalin
Verseghy Ferenc Könyvtár, igazgató
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Öt év a könyvtár szolgálatában
2016. szeptember 29-én Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlésének döntése alapján engem
ért az a megtiszteltetés, hogy a Verseghy Ferenc
Könyvtár
és
Közművelődéi
Intézmény
igazgatója lehetek 2016. október 1. napjától
2021. szeptember 30. napjáig.
A feladat óriási kihívás és lehetőség, hiszen
szakmánk átalakulóban van már évek óta, és
szinte nap mint nap új követelményeknek kell
megfelelnünk.
Úgy tűnik, a könyvtár szerepe az emberek
életében egyre csökken, hiszen megváltozott a
világ, rengeteg élmény, inger, technikai eszköz
veszi el a teret és az időt az olvasástól, az
igényes szórakozástól.
Legfőbb célkitűzésem megújítani az intézményt
annak
érdekében,
hogy
megtartsuk
szerepünket Szolnok kulturális életében. Mint a
megyei könyvtár vezetőjének felelősségem és
kötelességem, hogy a megye valamennyi
könyvtárát is segítsük ezen az úton, hiszen
együtt harcolunk olvasóinkért. (Tudom, hogy a
ma már a „látogatóinkért” szót kellene
használnom, de én jobban szeretem, ha
olvasnak is, nem csak látogatnak  )
Ennek tükrében dolgoztam ki szakmai
programomat, melynek legfőbb pontjai a
következők:
Digitális megújulás
Mind a szolgáltatások, mind az eszközök
tekintetében. Ennek eredményeként a modern
technológiai eszközöket a társadalom azon
rétegeihez is el tudjuk juttatni, akik egyébként
nem férnének hozzá (például: hátrányos
helyzetű
gyermekek,
fiatalok,
idősek,
munkanélküliek, fogyatékkal élők).
Olvasási, szövegértési és digitális
kompetenciafejlesztő programok bevezetése
Ezzel segítjük a gyermekeket, hogy a
tanulásban jobb eredményeket érjenek el,
illetve azokhoz a hátrányos helyzetű
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gyermekekhez is eljuttatjuk a digitális világ
vívmányait, akiknek otthon ez nem áll
rendelkezésre, így elsajátíthatják ezeket a
napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket.
Megyei
könyvtári
feladatok
ellátásának erősítése
A törvényi változások nagyobb feladatot,
jogosultságot adnak a települési könyvtárak
szakmai
támogatására,
továbbképzések
tartására. Így a korábbiaknál több figyelmet és
erőforrást fogok fordítani erre a területre, mind
a
nyilvános
könyvtárakban,
mind
a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
szolgáltató helyein.
Időskorúaknak, fogyatékkal élőknek
speciális szolgáltatások kialakítása
Az igényeik alapján olyan szolgáltatások,
programok kidolgozása, amik megfelelnek az ő
elvárásaiknak. Például: könyv-házhozszállítás,
otthoni e-tanácsadói szolgáltatások mobil
eszközökkel. Célom segíteni őket, hogy
könnyebben hozzáférjenek az információkhoz,
a kultúrához, az irodalomhoz, a technikai
eszközökhöz.
Fókuszban a fiatalok: középiskolás
korosztály
számára
új
szolgáltatások
bevezetése,
mind
könyvtári,
mind
közművelődési területen
Közösségfejlesztés: a fiataloknak vonzó ún.
„harmadik hellyé” válni, ahol szívesen töltik
szabadidejüket. Érdeklődésüknek megfelelő
klubokat működtetni, közösségeket kialakítani,
mindezt
az
internet,
okos
eszközök,
applikációk használatával támogatva.
Fókuszban a család
A könyvtárlátogatás közös családi élménnyé
alakítása a programok egymáshoz igazításával.
Pl.: felnőtt programok idejére gyermekprogram, gyermekfelügyelet a gyermekkönyvtárban; jellemzően „női” témájú klub
időpontjában jellemzően „férfi” témájú klub
indítása; generációk összekapcsolása.
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Fókuszban
Szolnok:
lokálpatriotizmus, a szolnoki identitás erősítése
A helyismereti tevékenység erősítése a helyi
értékek megőrzéséért, a helyismereti dokumentumok digitalizálásának folytatása. A
létrehozott érték megismertetése a lakosokkal,
ezekre alapozott új szolgáltatások kialakításán
keresztül.
Saját
kiadású
dokumentumok
számának növelése.
Ezek csak minőségi szolgáltatás és
szervezetfejlesztéssel egybekötve valósulhatnak meg.
Feltett szándékom, hogy folytatjuk a korábban
megkezdett minőségbiztosítási munkát és három
éven belül megmérettetjük magunkat a
Minősített Könyvtár cím elnyeréséért.
Úgy gondolom, az intézmény akkor működhet
sikeresen, vonzhat be több használót, és nyújthat
minőségi szolgáltatást, ha elindul az átalakulás
útján.
Igazgatóként
munkatársaimmal
együtt
gondolkodva, a rendelkezésre álló lehetőségek,
erőforrások
kihasználásával
arra
fogok
törekedni, hogy az intézmény nagyban
hozzájáruljon ahhoz, hogy Szolnok az itt élők és
az idelátogatók számára továbbra is vonzó,
pezsgő kulturális életű város legyen.
Sokan felteszik a kérdést, hogy mi az a plusz,
amit a könyvtár a könyveken túl nyújthat az
embereknek a XXI. században?
Erre én azt szoktam válaszolni, hogy a
hagyományos, reális értékrend, a kultúra
megőrzésével, közvetítésével hozzájárulunk
ahhoz, hogy gyermekeink egy élhetőbb világban
éljenek, hiszen a fiatalok az értékrendet a
felnőttektől tanulják.

„A tudás nem elég; a tudást alkalmaznunk kell. Az
akarat nem elég; a dolgokat tennünk kell.”mondta Goethe. Én is ebben hiszek, ezért
biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő
öt évben a Verseghy Ferenc Könyvtár
szakmailag kiemelkedő teljesítményt fog
nyújtani, segítve ezzel a megye összes
települési könyvtárát is.
Czakóné Gacov Katalin
Verseghy Ferenc Könyvtár, igazgató
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