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III. évf. 10. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. október

KÖNYVTÁROS A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

(Részletek Pappné dr. Angyal Ágnes 1994. október 10-én a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban elhangzott előadásából)

(...) sokan mondják, hogy vannak az állandóan változó életünkben is úgynevezett közös pontok, változatla-
nul aktuális pontok és egy ilyen pont, egy ilyen változatlan, egy ilyen változtathatatlan maga a könyvtár. Sokan
vallják azt az elképzelést, hogy a könyvtár az idők folyamán sohasem változott, hiszen kezdettől fogva mindvé-
gig (...) az volt a feladata, hogy az emberi tudást összegyűjtse, gyűjteménnyé szervezze, közkinccsé tegye. (...)
Ezek szerint a könyvtárnak nem kell változnia? A változó világban is ugyanazokat a feladatokat kell ellátnia?
Tulajdonképpen, ha ezt a szempontot nézzük, hogy összegyűjteni a tudást, megszervezni a gyűjteményt és
közkinccsé tenni, akkor valóban változatlan a mi feladatunk. Azonban, hogy a különböző koroknak mi az
igénye, mit kell összegyűjteni számukra, mit kell megszervezni és közkinccsé tenni, itt bizony már komoly
változásoknak vagyunk tanúi. (...)

(...) a XIX. század vége óta, mióta mi az angolszászoktól átvettük a public library közművelődési
könyvtármodellt, azóta nagyon sokféle korszakot (...) kellett kiszolgálni. Azzal próbáltam bevezetni a
mondandómat, hogy minden korszaknak megvan a maga kihívása, a maga imperatívusza, amelynek meg kell
felelni. Ezek a kihívások olykor időtállónak bizonyulnak, olykor kevésbé időtállónak, de a könyvtárosnak
mindenképpen válaszolnia kell ezekre a kihívásokra. Még abban az esetben is, (...) ha ő maga is úgy érzi
bizonyos igényekről, hogy ezek nagyon tiszavirág életűek. (...) Mire gondolok? (...) Az a közművelődési
könyvtár, amely Magyarországon már a II. világháború előtt létrejött, sőt a két világháború között egy egészen
.prosperáló formát mutatott föl 1945, de különösen 1948 után az aktuális politikai kívánalmak hatására igen
furcsa módon kezdett átalakulni. (...) Tessék elővenni a Könyvtáros majd egy jó évtizeddel ezelőtti számait,
amely az '50-es évek elején íródott sajtó, könyvtári témájú szemelvényeiből válogat. Egyszerűen fantasztikus,
hogy mi mindent kívántak meg a könyvtárostól: reggel menjen ki a helyi TSz-be és mielőtt megkezdődik a
mezőgazdasági munka, legalább félórás felolvasást tartson a dolgozóknak az arra a napra kijelölt, lehetőleg
szovjet irodalomból és akkor ugrásszerűen meg fognak növekedni a termelési mutatók. (...) ez abban az
időszakban is iszonyúan nagy blődlinek számított, de mivel az akkori politikai helyzet ezt megkövetelte a
könyvtárostól, nem volt mese, csinálni kellett.

A későbbiekben némiképp enyhült a helyzet, (...) már csak szocialista brigádokat szerveztünk, (...)
rendezvényt rendezvényre szerveztünk, mert akkor éppen az volt a művelődéspolitikai kívánalom, hogy minél
több rendezvénye, minél több kiállítása legyen a könyvtárnak.

(...) Aztán egyre tisztult a kép, egyre inkább olvasó embernek, művelt embernek tetsző állományt tudtunk a
polcokra rakni, kínálni (...) és igyekeztünk megfelelni az újabb kihívásnak, hogy tudniillik egy közművelődési
könyvtáros legfontosabb feladata az, hogy az általános műveltséget fejlessze ki az olvasóiban (...) Hatalmas
feladat, (...) mert amikor azt a kérdést tettük fel, (...) hogy jó-jó megcsináljuk, de tessék mondani mi az, hogy
általános műveltség, hogyan definiálható, (...) akkor bizony igen-igen zavarban volt a hivatalos művelődéspoli-
tika. (...) Egyesek az általános műveltség fogalmát kifejezetten a humán műveltség tartalmával azonosították (...)
[mások szerint ez] olyan enciklopédikus műveltséget jelent, ahol a reáliák legalább olyan komolyan bejátszanak
a képbe mint a humán területek (...), következésképpen a szakirodalom gyűjtése (...) egyre inkább erősebbé vált
a közművelődési könyvtárban. (.••) Volt olyan időszak a közelmúltban, (...) és ez az időszak részben még
mindig tart, hogy a közművelődési könyvtár a maga mégiscsak humán irányba tolódó állományával egyszer
csak a reáliákat kezdte egyre jobban kiszolgálni, a szakirodalom gyűjtése, a szakirodalmi információ nyújtása
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vált fő feladatkörévé (...)
Egyre inkább egyensúlyba kerül a könyvtári gyűjtemény, egyre nagyobb biztonságban kezdi érezni magát a

könyvtáros, úgy néz ki, hogy most már uralja a terepet, most már kifejlesztette magában azokat a készségeket,
képességeket, amelyekkel egy ragyogóan jó könyvtárat csinál, s akkor jött a rendszerváltás... [Ennek] azt
hiszem, hogy részben nagyon örültünk, részben viszont nagyon megijedtünk tőle, tudniillik a rendszerváltás
azzal is járt, hogy a központi irányítás nagyon sok területen megszűnt, az önkormányzatokhoz került bizonyos
esetekben a döntés, többek között az a kérdés is, hogy kell-e az önkormányzatnak könyvtár vagy sem? Azt
hiszem, mindnyájan emlékeznek a kollégák a néhány évvel ezelőtti nagy bizonytalanságra és a bizonytalanság
eredményeként arra a kapkodásra, amikor azt sem tudtuk, hogy most az önkormányzathoz szaladjunk könyö-
rögni, vagy védegyletet alakítsunk, vagy milyen formáját találjuk meg annak, hogy a könyvtárat, mint intézményt
továbbra is fenntartsuk, elfogadtassuk és ezzel saját magunkat, könyvtárosokat is, mint nélkülözhetetlen embe-
reket elfogadtassuk.

Ki számára? Az olvasó ember számára nekünk soha nem kellett bizonyítani azt, hogy fontosak vagyunk. (...)
Rendszeresen könyvtárba járó, rendszeresen könyvtárat használó ember előtt ez egy pillanatig sem kétséges.
Csakhogy olyan tapasztalataink is vannak (...) hogy a hajdani tanácsok, mostani önkormányzatok összetétele
ebből a szempontból is vegyes. Mert bizony akadt a hajdani tanácselnökök, mai polgármesterek között, ho-
natyák között, helyi képviselők között olyan is, aki a könyvtárat korábban mint abszolút fölöslegeset, de elke-
rülhetetlenül szükséges rosszat kezelte. Föntről megjött az ukáz, hogy a könyvtárat fenn kell tartani, a működé-
séhez szükséges anyagi keretet biztosítani kell, (...) rendben van. Igen ám, de amikor önkormányzati hatáskörbe
kerül az intézmény, akkor már félő, hogy nem a kultúra fog győztesen kikerülni ebből a bokszmeccsből, hanem
az olyan szemlélet, amely kultúra nélkül is megpróbálja elképzelni a világot. (...) Azt hiszem, újabb kihívásokkal
állunk szemben és ez az újabb kihívás azt jelenti, hogy bármennyire is kultúrapártiak vagyunk, egy kicsit oda
kell figyelnünk a másik oldal igényeire (...) ahhoz, hogy számukra, akik nem olvasó emberek, akik nem kultúra-
pártiaknak is elfogadhatóvá tegyük a könyvtárat, nélkülözhetetlenné tegyük az intézményt. Ha ez nem megy
szépirodalommal, nem megy a művészeti irodalom kínálatával, akkor megy azzal a koncepcióval ami a mai
világot egyre erőteljesebben jellemzi, nevezetesen, hogy az információ, az üzleti, kereskedelmi, pénzügyi,
gazdasági információk hatalmas értéket jelentenek, s minél gyorsabban kapom ezeket az információkat, annál
értékesebbek. Ujabb kihívás, hogy mi, a közművelődési könyvtárakat gondozók erre a feladatkörre is
berendezkedjünk, ezt is megtanuljuk. Ha a körülöttünk levő világ egyre inkább a praktikum irányába tolódik el
(...) akkor nekünk a könyvtárunkat - legalábbis egy részét - ezeknek a praktikus információknak a szolgáltatásá-
ra kell átszervezni, (...) amelyre az is igényt tart aki esetleg a régi, enciklopédikus, az örök jelképet képviselő
könyvtárat nem sokra értékeli (...) Ha az olvasótábornak, potenciális olvasótábornak csak egy részét tudtuk
megnyerni azzal, hogy kultúrát kínálunk, a másik részét most meg kell nyernünk azzal, hogy praktikus informá-
ciókat kínálunk. (...) Óssze kell gyűjteni, hogy ha 5 bolt működik a településen, melyikbe a legolcsóbb a cukor,
hova érdemes elmenni kenyeret venni, lisztet venni. Naprakésznek lenni, hogy az orvosi rendelő mettől meddig
tart nyitva, hogy aznap ki az ügyeletes, hogy milyen telefonszámon érhető el a lelkisegélyszolgálat, hogy milyen
buszjáratok indulnak a településekről, hogy a vonat mikor indul, ha a fővárost vagy a megyeszékhelyet, vagy ezt
vagy azt a települést akarom elérni. Ha a háziasszony berohan a könyvtárba, hogy ő most szóját akar főzni,
azonnal legyen kéznél 5-6 szójareceptem, ha a fiatal házaspár színházba akar menni aznap este, akkor a
könyvtár tudja, hogy ki vállal gyermekfelügyeletet a településen. (...)

Egy kicsit távol esik ez a művészekre, a humán értékekre koncentráló könyvtári gyűjeménytől, de biztos,
hogy szükséges, biztos, hogy igénylik tőlünk ezt a feladatkört, tehát erre a mai könyvtárnak be kell
rendezkedni. És még akkor nem szóltam arról, hogy az önkormányzat figyelmét is úgy tudjuk felhívni ha (...)
rendszeresen bekérjük az önkormányzati ülések jegyzőkönyvét, hogy az oda betérő állampolgár azt megláthas-
sa, hogy az önkormányzat dokumentumai hiánytalanul ott legyenek a könyvtárban (...) Ha mint könyvtáros
továbbítom az önkormányzathoz az állampolgárok kérdéseit, akkor előbb-utóbb az önkormányzatnak rá kell
jönnie, hogy ez a könyvtár nem egy fölösleges rossz, hanem egy olyan intézmény, amely nélkülözhetetlen egy
település életében. (...) Azt hiszem, hogy ezekre a feladatokra fel kell készülnünk, s ezek a feladatok nemcsak új
tulajdonságokat feltételeznek a könyvtárosról, - hogy egy kicsit agilisabb, egy kicsit szemfülesebb, egy kicsit
kevésbé szerény legyen -, hanem új ismereteket is kell gyűjtenünk (...), hogy ezeknek a feladatoknak megfe-
leljünk. (...) Nem szabad a ló másik oldalára átesünk, és csak a pratikumra koncentrálni. (...) Teremtsük meg a
kellő egyensúlyt a tevékenységi körök között és gyújtsunk magunknak minél több szövetségest. Szövetséges az
olvasó, aki mindig is használta a könyvtárat, szövetségesünkké válhat a könyvtárlátogató, aki a praktikus
információszolgáltatásainkra fog ráharapni, szövetségesünkké válhat az az önkormányzat, aki számára ügyesen
szervezzük ezt a tevékenységet (...) és merjünk egy kis reklámot is csinálni a saját tevékenységünknek. (...) Ez is
könyvtárosi feladat, hatalmas, nagyon sok örömmel járó és nagyon sok sikerélményt kínáló feladat, amelyhez a
többi elmondott mellett nagyon sok erőt, nagyon sok kitartást és nagyon sok örömet kívánok. Köszönöm
szépen.

A szakmai nap társelőadóínak korreferátumait későbbi számainkban közöljük.

fa szerkj
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BEMUTATJUK
A BÉKÉSCSABAI MEGYEI KÖNYVTÁR

"LEXIKONPÓTLÁSOK"
adatbázisát

Feltehetően minden hosszabb ideje a szakmában
dolgozó könyvtáros ismerte és használta a hajdani
"Könyvtáros"-ban megjelent "Lexikonpótlások" c. so-
rozatot. A leggyakrabban használt lexikonjainkban
szereplő személyek két adatát - kitüntetéseiket vala-
mint elhalálozásuk tényét, helyét, idejét - lehetett se-
gítségével "évrekésszé" tenni, ha volt idő, türelem és
kellő igény(esség) az adatpótlásra.

Az éves közléseket a VFMK később kumulálta,
kiadta. Ezek a füzetek így lehetőséget adtak a ponto-
sabb tájékoztatásra ott is, ahol a pótlások bejegyzését
nem tudták elvégezni.

Több kumuláció azonban nem lesz! Az ügy új mi-
nőséget nyert a békéscsabai Megyei Könyvtár jóvol-
tából, ahol egy TEXTAR alapú adatbázis kialakításá-
val - egyenlőre 1991. 12. 31-gyei bezárólag - az
adatpótlások visszakeresésének gyorsabb, korsze-
rűbb, számítógépes lehetőségét teremtették meg.

Az adatbázisban keresni a személyek neve, a halá-
lozás helye és ideje, a személyhez fűzött megjegyzés
és ennek szavai, díjak és lexikonok kódjai szerint
lehet. így tehát az adatváltozásokon túl kikereshetőek
pl. az egy településen, v. egy időpontban elhaltak
adatai, a megjegyzés és annak szavai alapján a bi-
zonyos funkciókat betöltők adatai (ha azok a lexikon
kiadása óta változtak!), az azonos díjakat kapottak és
az azonos lexikonban szereplők adtai is.

Kikereshetőek természetesen a díjak és lexikonok
kódjai, sőt az is. hogy melyik évben milyen díjak
átadásáról ül. milyen díj melyik évekbeni átadásáról
szerzett tudomást az adatbázis építője.

A keresések összekapcsolásával a lehetőségek
még bővíthetőek, de ne legyünk telhetetlenek. Ezeket
a funkciókat az évről évre megjelenő listák, vagy
ezek kumulációi nem tudták ellátni, az előrelépés ta-
gadhatatlan. Amikor az adatbázist a megye könyvtá-
rainak figyelmébe ajánlom, mégis van bennem egy
kis rosszérzés. Tisztában vagyok azzal, hogy ez az
intézményeknek csak igen kis - számítógéppel ren-
delkező - körét érinti. Az ún. "kiskönyvtárak" e talán
legfontosabb tájékoztató eszközei ismét csorbulnak,
ez a lehetőség ilyen formában számukra - egyenlőre -
elérhetetlen.

E hátrányt a megyei könyvtár egy új szolgáltatás
felkínálásával tudja enyhíteni. Az adatbázis lehetősé-
get ad arra is, hogy az egyes lexikonokban, lexikon-
csoportokban szereplő személyek adatváltozásait ki-
nyomtassuk.

Azoknak a könyvtáraknak, amelyek szeretnék
használóiknak ezeket az adatokat hozzáférhetővé
tenni felajánljuk, hogy önköltségi áron (oldalanként
ez 3,50 Ft-ot jelent) az általuk karbantartani kívánt,
leggyakrabban használt lexikonokhoz listákat készí-
tünk és küldünk. (Tájékoztatásul: az Akadémiai kis-
lexikon 216 adatpótlását 43 oldalon nyomtatta ki a
gép.)Lehet kérni 1-2 lexikon adatait, lehet kérni ezek
1985 óta megváltozott adatait (1985-tel zárultak a
kumulációk), a későbbiekben - az adatbázis to-
vábbépítése esetén pedig - lehet majd kérni csak az
1991 után bekövetkezett változások listáját is (és
persze minden olyan variációt, ami most nem jutott
eszembe).

- takáts -

EGYESÜLETI HÍREK

1994. a választások éve. Tisztújításokra kerül sor
az MKE országos elnökségében és megyei szerveze-
tünkben is.

Egyéni javaslatait ki-ki rég elküldhette már az
országos tisztségviselőkre, megyei szervezetünk el-
nöksége az alábbi neveket javasolta felvenni a jelölt-
listára:

Elnök: Sonnevend Péter

Elnökségi tagok: Orosz Bertalanná
Mondok Ildikó (VFMK)
Papp István
Kiss Gábor
Csobai László
Kocsis István

Ellenőrző bizottság elnöke: Tóth Gyula
Ellenőrző bizottsági tagok: Elekes Eduárdné

Gaál Sándor (Tiszafüred, Városi
Könyvtár)

Léczesné Mesterházi Nagy Márta
Román Lászlóné

A választás november 24-én lesz. Eredményeként
reméljük, hogy olyan csapat kerül a könyvtáros egye-
sület vezérkarába, amelyik minden típusú könyvtár
érdekeit képviseli.

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerveze-
tének vezetősége (Dr. Bellon Tiborné, Batáné Máté
Mária, Szalontainé Padár Mária, Gregorné Földi Má-
ria, Gaál Sándor és jómagam) novemberben szintén
leköszön.

A tagok joga és egyben felelőssége is, hogy a kö-
vetkező négy évre kiválasszák/megválasszák azt a
néhány embert (7 fő), akikben megbíznak, akikről
tudják, hogy egyéniségük, képességeik alapján mél-
tóak és alkalmasak a könyvtáros szakma érdekeinek
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érvényesítéséért, védelméért dolgozni.
Szervezetünk új vezetőségének tisztségviselőire

október 31-ig tehetnek (tegyenek!) javaslatot. A re-
gisztált tagok közül mindenki jelölhető. Ehhez a
megfelelő nyomtatványt és a szükséges információt
minden tagunk külön-külön megkapja.

A vezetőségválasztó taggyűlést november 21-én,
d.e. 10 órára tervezzük összehívni.

Elnökségünk szeptember 28-i ülésén a választások
előkészítésével, lebonyolításával megbízta Gulyás
Erzsébetet (Városi Könyvtár, Jászberény), B.Budai
Juditot (Városi Könyvtár, Túrkeve) és Gregorné Föl-

di Máriát (Verseghy F.Megyei Könyvtár). Ők hárman
alkotják szervezetünk választási bizottságát. Az álta-
luk végzett munkáról beszámolnak a vezetőségvá-
lasztó taggyűlésen.

Az elnökség nevében is ezúton köszönöm a tagság
kitüntető bizalmát. Őszintén igyekeztünk ennek meg-
felelni. A végzett munkáról a taggyűlésen számot
adunk.

Csáti Péterné
elnök

A KÖNYVTÁRI KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA ÉS
A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSRÓL SZÓLÓ ÚJ

TÖRVÉNY

(Megjelent a Könyv-Könyvtár-Könyvtáros 1994.
szeptemberi számában

- részletek -

1. Az Országgyűlés 1994. április 6-án alkotta meg
a bírósági 'végrehajtásról'szóló 1994 évi LIII. törvény
(rövidítve: Vht.), amely ez év szeptember l-jén lép
hatályba; 1995. január l-jén pedig az új típusú, önálló
bírósági végrehajtói szervezet is megkezdi a műkö-
dését.

Ez időszerűvé teszi, hogy áttekintsük: a könyvtá-
rak hogyan hajthatják be azokat a követeléseiket,
amelyek abból erednek, hogy egyesek nem adják
vissza a könyvtárból kölcsönvett könyvet, hangle-
mezt, magnó-, illetőleg vidókazettát vagy más kultu-
rális jellegű tárgyat. A továbbiakban a felsorolás
helyett az egyszerűség kedvéért röviden csak
"könyvről" lesz szó, de az arra vonatkozó megállapí-
tások a könyvtártól kölcsönvett többi kulturális jelle-
gű tárgyra is vonatkoznak. (...)

Hogy (...) a követelés behajtása minél könnyebb
legyen, erre már a könyvtárat igénybe vevővel törté-
nő első kapcsolatfelvételnél gondolni kell. Ezért a
könyvtáros kötelessége, hogy amikor a kölcsönvenni,
kívánó személy ebből a célból a könyvtárosnál je-
lentkezik, a könyvtáros rögzítse a kölcsönvevőnek
azokat a személyi és egyéb adatait, amelyekre később
szükség lehet. Ezek az adatok a következők:

a) Név, születési hely és idő vagy az utóbbi helyett
az anyja neve, a személyi igazolvány száma. A név
mellett ezekre a további adatokra különösen akkor
van szükség, ha gyakran előforduló nevű személyről
van szó. (...)

b) Állandó lakóhely: helység, utca, házszám, eme-
let, ajtó.

c) Foglalkozás, munkahely (vállalat, gazdasági
társaság, szövetkezet, intézmény stb.), nyugdíjasnál,
rokkantnyugdíjasnál ez a jelleg.

d) Önálló foglalkozásúnál (vállalkozó, iparos, ke-
reskedő, ügyvéd stb.) a tevékenység gyakorlásának
helye (székhely, telephely), bankszámlájának száma,
esetleg az adószáma.

Ha a kölcsönvevőért valaki kezességet vállalt,
akkor a kezestől is be kell kérni a felsorolt adatokat.

Ezek az adatok azért kellenek, mert nélkülük - ha
szükség lesz rá - a könyvtár nem tudja követelését a
bíróságnál érvényre juttatni.

2. A kölcsönvevőt a könyvtár tájékoztatja arról,

hogy meddig lehet nála a könyv, mikor kell azt
visszaadnia, és a késedelemért milyen hátrányok érik
a kölcsönvevőt. Ha a kölcsönzés határideje lejárt, a
gyakorlat szerint a könyvtár rendszerint vár még né-
hány napot, de ezt követően kötelessége, hogy felhív-
ja a kölcsönvevőt a könyv visszaadására.

Az első felhívásban a könyvtár arra hívja fel a
kölcsönvevőt, hogy a könyvet haladéktalanul adja
vissza, és egyúttal a késedelemért kilátásba helyezett
összeget is fizesse meg, mert ha ennek a felhívásnak
nem tesz eleget, a könyvtár az igényét bírósági úton
érvényesíti, aminek a költségei a kölcsönvevőt terhe-
lik.

Ezt követően a könyvtár a postai kézbesítés idejét
is szem előtt tartva vár egy bizonyos ideig, majd pe-
dig - ha az első felhívás elküldésétől számítva mint-
egy 2 hét eredménytelenül telt el - második felhívást
bocsát ki.

A második felhívásban a könyvtárnak már közöl-
nie kell azt az összeget, amelyet a könyv visszaadá-
sának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel.
Ez az összeg mindenekelőtt a könyv árát foglalja ma-
gában. Ennek a megállapításánál figyelembe kell
venni a gazdasági élet változásait is. Egy régebben
megjelent és pl. antikváriumban vagy egyébként be-
szerezhető könyv esetén tehát nem a könyv eredeti
ára az irányadó, hanem a jelenlegi beszerzési árat
kell figyelembe venni. A már antikváriumban sem
beszerezhető, fontos könyvnél pedig azt a költséget
kell figyelembe venni, amelybe a könyv fénymásolása
(műszaki reprodukálása) kerül.

A költségekhez tartozik továbbá az ún. késedelmi
díj (pótlék) és a postai költség is. Mindkét felhívást
ui. ajánlott levélként kell a mulasztó részére kézbesí-
teni.

A második felhívásban tehát arra kell felhívni a
mulasztót, hogy a könyvet haladéktalanul adja vissza.
Ha ezt megteszi, akkor őt csak a járulékos költségek
terhelik (késedelmi díj, postai költség). Ha azonban
a felhívásnak nem tesz eleget, akkor emellett a könyv
összegszerűen megjelölt árát is meg kell fizetnie, és
ha mindezeket a költségeket 15 napon belül nem fi-
zette meg, a könyvtár a bírósághoz fordul követelé-
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sének érvényesítése végett, az ebből eredő költségek
pedig a kölcsönvevőt terhelik.

Mindez megfelelően irányadó akkor is, ha nem
könyvről, hanem más kulturális jellegű tárgyról van
szó, vagy pedig ha a kölcsönvevőt a könyv stb.
megrongálásáért terheli felelősség. (...)

3. Ha tehát a második felhívás is eredménytelen
maradt, a könyvtár köteles a bírósághoz fordulni
abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt a könyvtári
követelés megfizetésére kötelezze. Nincs ui. lehető-
ség arra, hogy az állam, önkormányzat stb. tulajdonát
ért kár miatt keletkezett követelés érvényesítését a
könyvtár mellőzze (a követelést elengedje).

Minthogy az említett könyvtári követelések az
50000 Ft-ot rendszerint nem haladják meg, a követe-
lést fizetési meghagyással kell érvényesítenie...)

A fizetési meghagyás benyújtása végett a könyvtár
a hozzá legközelebb eső városi, kerületi (röviden:
helyi) bíróságtól kérhet nyomtatványt, és azt kitöltve
3 példányban a kötelezettnek (a kölcsönvevőnek) az
állandó lakóhelye szerinti helyi bíróságnál kell be-
nyújtania.

A fizetési meghagyásban követelésként fel kell
tüntetni a második felhívásban közölt összeget és
annak - évi 20 %-os kamat figyelembevételével - e
felhívás kézhezvételétől a fizetési meghagyás benyúj-
tásáig kiszámított kamatát. Illetéket a művelődési
könyvtárnak mint költségvetési szervnek nem kell
lerónia, erre a körülményre azonban a fizetési meg-
hagyásban utalnia kell.

A fizetési meghagyásban röviden le kell írni, hogy
a kötelezett mikor, mit vett kölcsön a könyvtártól, azt
kétszeri felhívás ellenére sem adta vissza, ezzel
mekkora összegű kárt okozott. Csatolni kell - máso-
latban - azt az iratot, amelyből kitűnik, hogy a köte-
lezett mit, mikor vett kölcsön; csatolni kell továbbá a
két felhívásnak és az ajánlott küldeményként történt
feladásukról szóló postai feladóvevények a másola-
tát.

A fizetési meghagyást a bíróság kézbesíti a könyv-
tárnak és a kötelezettnek, aki 15 napon belül ellent-
mondással támadhatja meg a fizetési meghagyást. Ha
nem élt ellentmondással, a fizetési meghagyás joge-
rőssé és végrehajthatóvá válik, és olyan a hatálya,
mint a bíróság ítéletének.

Ha a kötelezett ellentmondást nyújtott be, az
ügyből polgári per lesz, és a bíróság az ebben hozott

.határozatával (rendszerint ítéletével) fogja kötelezni
a kölcsönvevőt az összeg megfizetésére.

A fizetési meghagyásos eljárást a polgári perrend-
tartásról szóló 1952. évi III. törvény XIX fejezete sza-
bályozza.

4. Ha a kölcsönvevő a fizetési meghagyásban -
vagy per esetén a bíróság ítéletében, illetőleg más
határozatban - foglalt kötelezettségének az ott meg-
állapított teljesítési határidő, rendszerint 15 nap alatt
sem tett eleget, a könyvtár feladata, hogy követelésé-
nek behajtatása iránt intézkedjék.

Ez egyszerű eljárással történhet akkor, ha a köte-
lezetnek pénzforgalmi bankszámlája van. Ilyen szám-
lája van az önálló kereső foglalkozást folytatónak, a
vállalkozónak, de gyakran az iparosnak, kereskedő-
nek is.

Ha a könyvtár ismeri ezt a számlát (...) akkor
azonnali beszedési megbízással kell behajtani a kö-
vetelést. Ehhez megfelelő nyomtatványt ad az a pénz-
intézet, amely a könyvtár bankszámláját vezeti. Az
azonnali beszedési megbízáshoz kell csatolni a joge-
rősítési és végrehajthatósági záradékkal ellátott fize-

tési meghagyás (bírósági határozat) egy kiadmányát.
A róluk készített másolat tehát nem elég, a kiadmányt
attól a bíróságtól kell kérni, amely a fizetési megha-
gyást kibocsátotta.

Az azonnali beszedési megbízás alapján az adós
számláját vezető pénzintézet a követelés összegét - az
adós hozzájárulása nélkül is - haladéktalanul átutalja
a könyvtár számlájára.

Az azonnali beszedési megbízásos eljárás még
nem bírósági végrehajtás, ezért ilyenkor nincs végre-
hajtási költség sem.

Az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos
részletes szabályokat a pénzforgalomról és bankhi-
telről szóló 39/1984.(XI.5.) MT rendelet, valamint a
pénzforgalomról szóló 3/1992. (MK 34'.) MNB ren-
delkezés tartalmazza.

5. Ha az adós a fizetési meghagyásban - illetőleg
per esetén a bíróság határozatában - megállapított
teljesítési határidő alatt önként nem tett eleget a kö-
telezettségének, és azonnali beszedési megbízás
benyújtására nem volt lehetőség (mert adósnak nincs
pénzforgalmi bankszámlája), illetőleg az azonnali
beszedési megbízás nem vezetett eredményre (mert
az adós bankszámláján nem volt pénz), akkor bíró-
sági végrehajtás útján kell behajtani a könyvtári kö-
vetelést.

A könyvtár a bíróság által megállapított 15 napos
teljesítési határidő letelte után már nem köteles újból
felhívni az adóst a teljesítésre, mert az a bíróság hatá-
rozatából jól tudja, hogy mi a kötelezettsége. A telje-
sítési határidő letelte után tehát a könyvtár köteles a
bírósági végrehatás elrendelését kérni az alábbiak
szerint:

a) Közvetlen bírósági letiltás kibocsátását kell
kérni akkor, ha az adós munkaviszonyban, szolgálati
viszonyban áll, ha tehát a munkája után rendszeresen
munkabért, illetményt, szövetkezeti munkadíjat kap,
továbbá akkor is, ha nyugellátásban részesül.

A letiltáshoz szükséges nyomtatványt bármely he-
lyi bíróságtól kérni lehet, és azt kitöltve ahhoz a bíró-
sághoz kell 4 példányban benyújtani, amely a fizetési
meghagyást kibocsátotta, illetőleg amely per esetén
első fokon járt el.

A bíróság a letiltó végzés egy-egy példányát
megküldi a könyvtárnak, az adósnak és az adós
munkáltatójának (az adós részére járandóságot fo-
lyósító szervnek). Ez utóbbi köteles az adós járandó-
ságából a könyvtár követelésének megfelelő összeget
levonni és átutalni a könyvtárnak. A levonás a havon-
ta esedékes munkabér, járandóság 33 %-áig terjed-
het, az öregségi nyugdíjminimumnak megfelelő
összeg azonban - jelenleg havi 7480 Ft - mentes ma-
rad.

A közvetlen bírósági letiltás illetéke a behajtható
összeg 1 %-a, de legalább 1000 Ft. Ezt a könyvtárnak
- minthogy személyes illetékmennyisége van - nem
kell lerónia, az illeték összegét azonban a közvetlen
letiltásról szóló nyomtatványon fel kell tüntetni, mert
az illetéket az adóstól behajtják, és átutalják a megfe-
lelő illetékbevételi számlára.

A közvetlen letiltással lefolytatott végrehajtási
eljárás egyszerű és olcsó, ezért a könyvtárnak arra
kell törekednie, hogy lehetőleg így hajtsa be a köve-
telését.

b) Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetőség (mert
pl. az adósnak nincs rendszeres munkabére, egyéb
járandósága), vagy a letiltás nem vezetett eredmény-
re (mert az adós munkaviszonya időközben meg-
szűnt, illetőleg az adós munkabérét olyan követelés -
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pl. tartásdíj - terheli, amely a kielégítési sorrend
szempontjából a könyvtár követelését megelőzi), ek-
kor a könyvtár köteles a bíróságtól végrehajtási lap
kiállítását kérni'abból a célból, hogy az adós min-
denféle vagyontárgyát: ingóságát, mással szemben
fennálló követelését, jogát, esetleg ingatlanát is vég-
rehajtás alá vonják.

A végrehajtási lap nyomtatvány is bármely helyi
bíróságtól beszerezhető, és ezt a könyvtár kitöltve, 4
példányban a fizetési meghagyást kibocsátó (az ügy-
ben elsőfokon határozatot hozó) bíróságnál köteles
benyújtani. Az illeték összege itt is ugyanannyi, mint
közvetlen bírósági letiltás esetén, de azt a könyvtár-
nak ilyenkor sem kell lerónia.

A bíróság a végrehajtási lap kiállítása után annak
egy kiadmányát megküldi a könyvtár részére, és az
önálló bírósági végrehajtó is megkapja az eljárásához
szükséges kiadmányokat. Az ingó- és ingatlanvégre-
hajtást ui. az az önálló bírósági végrehajtó folytatja le,
aki a fizetési meghagyást kibocsátó (a végrehajtó ha-
tározatot hozó") helyi bíróság mellett működik. A
könyvtár a végrehajtási lap kézhezvétele után tehát
ehhez a végrehajtóhoz köteles fordulni.

Az önálló bírósági végrehajtó eljárásának költsé-
gét a végrehajtást kérő könyvtár köteles előlegezni.
de a költséget az adóstól behajtják, és azt a könyvtár
visszakapja. (...) A végrehajtói munkadíj összege álta-
lában néhány ezer forint, ehhez jönnek még a végre-
hajtási eljárás folyamán felmerülő készkiadások. (...)

Feltehetően ritkán kerül sor a könyvtári követelés
behajtása céljából ingatlanvégrehajtásra. Ha azonban
az adósnak az egyéb vagyontárgyaiból a követelést
nem sikerül behajtani, a Vht. szerint ingatlanvégre-
hajtásra is lehetőség van tekintet nélkül arra, hogy
mekkora a behajtandó összeg.

A könyvtárnak, mint végrehajtást kérőnek nem-
csak az a feladata, hogy a bíróságtól a végrehajtás
megindítását kérje. A végrehajtási eljárást később is
figyelemmel kell kísérnie, sőt helyes, ha az egyes
végrehajtási cselekményeknél a könyvtár képviselője
(kiküldöttje) részt vesz, mert a végrehajtást kérőnek a
Vht-ban szabályozott jogait így tudja gyakorolni. (...)

Dr. Vida István

H Í R E K

Karcag

Szeptember 28-án a karcagi Városi Könyvtárban
tartotta meg ülését a MKE megyei egyesületének
elnöksége. Az összejövetel történéseit Csáti Péterné
foglalta össze lapunk számára, azt előző oldalaink
egyikén olvashatják.

***
Kunszentmárton

A Városi Könyvtár két munkatársa első fokon
megnyerte közalkalmazotti besorolása megváltozta-
tásáért indított perét. Kíváncsian várjuk, miként és
mikor kerül végre pont az "F" kategóriák körül
kialakult problémákra.

Szajol

A könyvtár még 1993-ban megvásárolta az INIT
Kft. könyvtári programját. Mivel ennek használata so-
rán több probléma felmerült, szükségessé vált a
megyei könyvtár számítógépes munkatársának köz-
reműködése. A napokban reméljük megkezdődhet a
könyvállomány számítógépes feltárása.

***
Szolnok

Október 10-én szakmai napot rendeztünk a me-
gyei könyvtárban a közkönyvtárakban dolgozó mun-
katársaink részére. "Könyvtáros a változó világban"
címmel Pappné Dr. Angyal Ágnes (Hajdú-Bihar Me-
gyei Könyvtár) tartott előadást. (Ebből közöltünk
részleteket lapunk 1-2. oldalán.) A társelőadók, Ko-

vács Zsuzsanna (Zagyvarékas), Síposné Nagy Julian-
na (Tószeg), Sugár Istvánné (Jászfényszaru), Szakái
Jánosné (Jászkisér), Vonáné Szelindi Sarolta (Kőte-
lek), Zámbori Jánosné (Jánoshida) korreferátumait
későbbi számainkban közöljük.

Megjelent "Kutatások (Jász-Nagykun) Szolnok
megyében" címmel Ladosné Varjú Irén (VFMK) két
bibliográfiája az MTA RKK ATI Szolnoki Társada-
lomkutató Csoportja és a J-N-Sz Megyei Verseghy
Könyvtár közös kiadásában. A kiadvány előszava
szerint: "elsősorban a társadalmi innováció problé-
maköréhez kapcsolódik; a helyi társadalom állapo-
tát, tér és társadalom összefüggéseit tárgyaló munká-
kat gyűjti össze, különös tekintettel a művelődési és
gazdasági kérdésekre, az önkormányzatiság problé-
makörére, valamint a kitörési pontokat is számbave-
vő településfejlesztési írásokra."

A fent leírt témakörökban írt kéziratokat és kézi-
ratjellegű munkákat regisztrálja a kiadvány első ré-
sze, itt rövid annotáció is segíti a tájékozódást. A má-
sodik rész, a publikált művek ajánló bibliográfiája az
elsőhöz hasonlóan időrendi beosztású, de itt az
összeállító a könyveket és tanulmányokat szétválasz-
totta. A műben való tájékozódást szerzők és cím sze-
rinti, valamint földrajzi és tematikus mutató segíti.

Zagyvarékas

A Könyvtári Védegylet a Pro Renovanda Cultura
Hungáriáé Alapítvány Karácsony Sándor emlékére
kiírt szakalapítvány pályázatán 30.000.- Ft-os támo-
gatást nyert az intézmény helyismereti gyűjteményé-
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nek bővítéséhez, fejlesztéséhez. Ehhez a könyvtár
dolgozói - első lépésként - a megyei könyvtár he-
lyismereti gyűjteményétől kértek segítséget.

*********

Szeptember 27-én tartotta a Közgyűjteményi és
közművelődési Dolgozók Szakszervezete III. Orszá-
gos Értekezletét. A rendezvényről szóló tájékoztatót
lapunkkal egyidőben küldjük el minden kollégánk-
nak.

A Mozgókép Alapítvány 1.000.000.- Ft-os támoga-
tását nyerte el a TELEVIDEO Kiadó. A támogatás
nyomán művelődési intézmények kedvezményes
áron juthatnak hozzá a filmművészet klasszikusainak
alkotásaihoz. Érdeklődni a kiadónál lehet: 1096 Bu-
dapest, Lenhossék u. 35. (tel.: 216-4915, 215-0409
/22-es mellék).

***

ÚJ JOGSZABÁLYOK

(Magyar Közlöny 90-100. szám)

1994:LIX.tv. A gyógyszertárak létesítéséről és
működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi
LIV. törvény módosításáról (MK 90.)

1994:LX.tv. A Magyar Köztársaság 1994. évi
költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény
módosításáról, a pártok központi költségetési
támogatásának átrendezése céljából (MK 90.)

1994:LXI.tv. A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949 évi XX. törvény módosításá-
ról (MK 98.1.)

1994:LXX-tv. A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi
LXIV. törvénymódosításáról. (MK 98.1.)

1994: LXIII. tv. A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
(MK98.I.)

1994: LXIV. tv A polgármesteri tisztség ellátá-
sának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról (MK 98. I.)

DOS TANFOLYAM

Ismét jelentkezett igény arra, hogy a VFMK DOS
tanfolyamot szervezzen. Az indítás feltétele

azonban legalább 10 fő jelentkezése. Kérjük,
akik ilyen tanfolyamon részt szeretnének venni

(4-5 alkalom 2.000-2.500 Ft)
jelezzék igényüket!

A hónap idézete:

"A közoktatásügyi népbiztonság áitaJ a magyar könyvtárügy intézésére felhatalmazott
könyvtárügyi megbízottak felhívják mindazokat az olvasókat és kutatókat, akik a Forradalmi
kormányzótanács területén lévó bármely közgyűjteményből való könyveket két hónapnál
hosszabb idő óta tartanak maguknál, hogy azokat akár szükségük van rájuk továbbra is, akár
nincsen, haladéktalanul szolgáltassák vissza. (...) A hátralékosok forradalmi törvényszék elé
idéztetnek."

(A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. Forrásgyűjtemény. Bp., 1959. 81. o.J

DÁNIÁBAN JÁRTUNK

A Dán Könyvtárostanárok Szervezete jóvoltából október elején az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének 12
tagja tanulmányozhatta a méltán híres dán iskolai könyvtárakat. Megyénkből Kalmárné Morcsányi Rozália
szaktanácsadó és Erdősné Márta Mária a Pedagógiai Intézet könyvtárosa vett részt a gazdag szakmai
programban.

A kilencéves alapfokú iskolákban, ahol derűs, nyugodt légkörben folyik az oktatás, az iskolai könyvtárak
elismerten fontos, gondosan fejlesztett intézmények. Szinte teljes egészükben számítógépes hálózatban mű-
ködnek, így gyors és megbízható válaszokat tudnak adni az olvasók által feltett kérdésekre. Az adminisztrációs
munka nagy részét az erre a célra létrehozott központok végzik el. A kölcsönzés vonalkóddal és fényceruzával
történik. A visszahozott könyvekkel kapcsolatos teendőket (számítógépes nyilvántartás, visszarakás a polcra),
díjazás ellenében, az iskola felsőbb osztályaiba járó tanulók végzik. így marad ideje a könyvtárosnak (általában
2 fő és férfiak is!), hogy közreműködjön az ún. "témahetek" (projektek) előkészítésében és lebonyolításában, a
tanulók könyvtári feladatainak segítésében, hogy rendszeresen konzultáljon a szaktanárokkal, és megismerked-
jen a könyvtárba bekerülő dokumentumokkal.

A tanulmányút résztvevői megismerkedtek több pedagógiai szolgáltató intézmény színvonalas, gazdag tevé-
kenységével és a Dán Királyi Pedagógiai Főiskola pedagógus továbbképzést segítő szolgáltatásaival is.

Erdősné Márta Mária
Pedagógiai Intézet Könyvtára
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MIRŐL ÍR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP
1994. 9. SZÁM

- Milyenek vagyunk? — a 90 éves Keresztury Dezső
köszöntése

-... felvirradt a napom (Új vezetők - új tervek)
- Mi újság a Széchényi Könyvtárban?
- A bibliográfiai szekció (csaknem) négy évéről
- A Könyvtári Levelező/lap (több mint) öt évéről
- A könyvtári híradókról
- Számítógépes rendszergazdák klubja
- Beszélgetés a japán iskolai könyvtárakról
- Szellemi uborkaszezon? — levél a toporgóktól
- Szakszervezeti könyvtár helyét keresi
- TEKEtória?

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
1994. szeptember

- Vajda Kornél: Történetiség és könyvtár
- Dr. Tóth Gyula: Könyvtár a történelemben - történe-
tiség a könyvtárosi gondolkodásban
- Hanák Gábor: Nem hagyományos információhordo-
zók a jelenkor-kutatásban
- Jegyzőkönyv, mely készült a Szinnyei József díj ku-
ratóriumának 1994. július 7-én, az MKM Könyvtári
Osztályán tartott üléséről
- Vajda Kornél: Kulturális lobbi - először a magyar
parlamentben. Beszélgetés Vadász Jánossal, a KKDSZ
elnökével
- Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának
közleménye
- Berke Barnabásné: Mi újság a nemzetközi szabvá-
nyosításban?
- Dr. Vida István: A könyvtári követelések behajtása
és a bírósági végrehajtásról szóló új törvény
- Pallósiné Toldi Márta: Megőrzés kontra hozzáfér-
hetőség
- Poprády Géza: Válasz egy rosszul föltett kérdésre
- Skaliczki Judit: Nyílt levél
- Pápayné Kemenczey Judit: Verseghy nevében -
Verseghy szellemében.
- Poprády Géza: A nyelvművelőkhöz
- Bátonyi Viola-Koltay Tibor: Mit számít? Gombocz-
ösztöndíjasok pályájukról
- Dr. Celler Zsuzsa: Pályázat könyvtári szolgáltatások
fejlesztésére
- Szabó István: "Ember az embertelenségben". Kiállí-
tási megnyitó
- Gyurgyák János: Hogyan csináljunk könyvkiadót?
- Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai-
hoz.

Könyvtári Figyelő 1994. 3. szám

(előzetes)

- Poprády Géza: Az Országos Széchényi Könyvtár
főigazgatói állásának elnyerése esetén megvalósí-
tandó szakmai koncepció
- Billédi Ferencné: Megkezdte munkáját a Periodika
Kör
- Nagy Zsoltné: Az automatizált kurrens sajtóbibliog-
ráfia és szolgáltatása
- Vajda Mária: Bemutatjuk az Oracle Libraries integ-
rált könyvtári rendszert
- Lőrincz Judit: A könyvpiac változásai Magya-
rországon (1985-1994)
- Szecskó Károlyné: Közigazgatási könyvtár az egri
Megyeházán
- Jurics Imréné: A Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal Jogi és Közigazgatási Szakkönyvtára
- Kiss Jenő: Magyar könyvek és könyvtárosok Romá-
niában
- A francia könyvtárak alapokmánya (Ford.: Kovács
Emőke, Fogarassy Miklós)
- Hayes, Róbert M.: Az információ mérése (Ism.: Fü-
löp Géza)
- A magyar-holland könyvtári szimpózium előadásai
3.
- Bruyns, Ruud: A könyvtáros társadalmi státusza és a
róla kialakult kép (Ford.: Orbán Éva)
Poell, Pierre: LiteROM, az amszterdami Városi
Könyvtár és az NBLC egyedülálló programja. (Ford.
Orbán Éva)
- Waters, Graham: "Követelőző professzor" és a pénz
kisördöge, avagy a könyvtárosok dilemmái. (Ford.:
Billédi Ferencné)
- Gorman, Michael: Az értelmiség árulása, avagy mi a
valódi szándéka a könyvtárak és könyvek ellen-
ségeinek? (Ford.: Novak István)

Lapunkat megkereste Kovács Emőke a Könyvtári
Figyelő főszerkesztője, s az alábbiak közlését kérte:

A Könyvtári Figyelő, (melynek éves előfizetési dí-
ja 700.-Ft + postaköltség) számonként is megrendel-
hető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárból. Egy
szám ára 180.-Ft, a cikkmásolat díja 6 Ft/oldal. Á
megrendeléseket a következő címre várják:

OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
1827Budapest

A Könyv-Könyvtár-Könyvtáros e hónapban külön-
számmal is jelentkezett. Ebből a Tudománypolitikai
Bizottság Szakirodalmi Információpolitikai Munka-
bizottság 1994. május 9-i ülésén elfogadott előzetes
rendszertervet ismerhetjük meg

Az Országos Szakirodalmi
Információs Rendszer megvaiósitása

címmel

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja: a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik havonta, 280 példányban
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