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Harmadik éve találkozunk kora tavasszal mi, könyvtárosok és a
könyvtárat mindennapjaink bizonyára fontos részének tekintő nem
könyvtárosok.

Komisz és komiszabb két évet hagytunk magunk mögött, súlyos
problémákkal terhes az idei. Ebben az évben alig akadt nap, hogy vala-
melyik könyvtárból ne kértek volna segítséget a kilátásba helyezett
leépítés, a tervezett intézményösszevonás vagy bezárás miatt. Néhányan
megtapasztaltuk, mekkora felelősség segíteni, hiszen egy-egy település
döntéshozói feltehetően olyan gazdák, akik minden körülményt mérle-
geltek és nem "hobbijuk" tönkretenni lakóhelyük értékeit. A bajba jutott
könyvtáraknak mégis kötelességünk tanáccsal vagy olyan megoldások
keresésével, lehetőségek felvillantásával szolgálni, amelyek kevésbé
csorbítanák a könyvtári szolgáltatásokat. Csakhogy intézményen belül
már nincs mód tényleges megtakarításokra.

A 78 önálló és a 67 fiókkönyvtárban könyvtárosi munkakörben 229
fő (190 teljes munkaidős) szolgálja a 74.381 olvasót, akik egyre
gyakrabban "szorulnak" a könyvtárak dokumentumaira, melyekből
1994-ben 1.965.247 darabot kölcsönöztek megyénkben.

A színvonalas ellátáshoz szükséges létszám 267 fő lenne.
A dinamikus igénybevétel az állomány gyors elhasználódásával jár,

mert bár 5 millió forinttal nőtt a dokumentumbeszerzésre fordítható
pénz tavaly, a megye egy beiratkozott olvasójára mégsem jutott egy da-
rab új dokumentum. Az IFLA ajánlása szerint 105.500 db új könyvtári
egységgel kellene gyarapodnunk évente, nekünk megközelítőleg 57
ezerre futottá. A helyzetet csak rontja, hogy a könyvtárhasználók első-
sorban az utóbbi 10 évben megjelent kiadványokat keresik.

Nem kell könyvtárat bezárni, elegendő az állománygyarapításra
fordítható összeget megvonni, vagy olyan alacsonyan tartani, hogy külö-
nösen kistelepüléseken a 250-300 új cím helyett egyet sem, négyet, tízet,
ötvenet tudjanak beszerezni. Sajnos megyénkben erre jócskán akadt
példa az elmúlt években.

Ezek az intézmények hovatovább nem nevezhetőek könyvtárnak. Az
elnevezés félrevezeti az ott lakókat, hiszen úgy tudják, hogy van könyvtá-
ruk, de ha használni akarják, kiderül, hogy nincs nyitva, nincs meg, amire
szükségük van...

Próbálunk segíteni - együttműködni, szolgáltatni a kisebb intézmé-
nyeknek. Sok esetben azonban a fogadókészség is hiányzik objektív és
személyi feltételek miatt.

Gondjainkról, a még fel nem fedezett, ki nem aknázott könyvtári
lehetőségekről nemcsak magunk között, hanem olvasóinkat, leendő
olvasóinkat bevonva, a nyilvánosságot megteremtve a könyvtári napokon
beszélünk.

Figyelmet kértünk a könyvtáraknak, programjainkkal lehetőséget
kínáltunk mindenkinek támogatóink jóvoltából. Tettük a dolgunkat.
Ezen a héten egy picivel többet.

Csáti Péterné
Megyei Könyvtár
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KÖNYVTÁRI KULTURÁLIS NAPOK
A MEGYÉBEN

KUNSZENTMARTON

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ TUNÉZIÁRÓL

A "Könyvtári Kulturális Napok" alkalmából már-
cius 10-én a kunszentmártoni Városi Gyermekkönyv-
tár videovetítéssel egybekötött élménybeszámolót
szervezett általános iskolai tanulók számára.

A rendezvényt, melynek témája Tunézia volt, a Vá-
rosi Könyvtár olvasótermében tartottuk meg, a részt-
vevők hatodik osztályos tanulók voltak. Az élmény-
beszámolót nagy érdeklődés előzte meg, ami nem
volt hiábavaló. A gyerekek megismerkedhettek Tuné-
zia természeti adottságaival, növényzetével, állat-
világával. Az előadó Siposné Nagy Judit mindent
megtett az előadáson, vetítésen túl a foglalkozás szí-
nessé, érdekessé tételéért.

Megtekintésre bocsájtotta, kézről-kézre adta a
magával hozott, szemléltetést célzó tárgyakat, a "siva-
tagi tavirózsát" az "Arafat kendőt", a dobozba zárt
preparált skorpiót, a színes fényképeket, prospektust,
képeslapokat.

így a földrajzóra keretében tartott foglalkozásra
szánt idő, a 45-60 perc pillanatok alatt elröpült.
Ezért időhiány miatt csak 1-2 kérdés megválaszolá-
sára nyílt csupán lehetőség.

Élménytadó, hangulatos, a földrajz-tananyaghoz
jól kapcsolódó rendezvény részesei lehettünk.

Köszönet az előadónak és a Megyei Könyvtárnak.

Csík Mátyásné
gyermekkönyvtáros

TISZAFOLDVAR

Könyvtárunk az idén is szervezett programokat a
Könyvtári Kulturális Napok alkalmával. Az óvodások
játékos vetélkedőjével nyílt meg rendezvénysoroza-
tunk. Ezután az immár hagyománnyá váló gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetésére került sor. Ezt a
versenyt már 3. éve rendezi meg eredményesen
könyvtárunk. Tapasztalatunk, hogy a résztvevo'k és a
pedagógusok is egyre nagyobb érdeklődéssel fogad-
ják. Ebben az évben is nehéz dolguk volt a gyere-
keknek: egy népmese illusztrálása volt a feladat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ismét nagyon sok szép
munka született - megnehezítve a zsűri dolgát.

Az I., II., III. helyezettek könyvet és oklevelet
kaptak, a további húsz kiemelkedő rajzot kisebb
ajándékokkal jutalmaztuk. A legszebbekből kiállítást
rendeztünk. A sok kedves rajz nagyon sok érdeklő-
dőt vonzott könyvtárunkba. De ezzel a programsoro-

zat még nem ért véget. Pénteken a tiszaföldvári Váro-
si Könyvtár klubosai vendégül látták az ószőlői
Fiókkönyvtár játékos foglalkozásain résztvevő gye-
rekeket. A mi kis csapatunk saját készítésű ajándé-
kokkal és harapnivalóval várta az Ószőlői diákokat.
Mindenki izgult, vajon, milyen lesz a találkozó. Du.
fél háromkor megérkeztek a várva-várt vendégek,
akik mókás színdarabbal nevettettek meg minket.
Szorgalmas munkájuk eredményeképpen nagy taps-
ban részesültek, s mellé átnyújtottuk ajándékainkat.
Ezután már kissé oldottabb hangulatban bemutatkoz-
tunk egymásnak. A falatozás után elkezdődött a játék.
Voltak ügyességi feladatok, fejtörők, találós kérdé-
sek és még sok ismert játék. Sajnos a délután nagyon
hamar eltelt, s búcsúzni kellett új barátainktól. Nem-
sokára ismét találkozhatunk, mivel ők is meghívtak
bennünket. Reméljük, ott is nagyon jól fogunk szóra-
kozni. A gyerekek nagy érdeklődésére való tekintet-
tel ezeket a programokat a jövő évben is szeretnénk
megrendezni.

Szabóné Cseuz Anita,
Nagy Anita,

Filó Éva
könyvtárosok

TÓSZEG

Könyvtárunk másodszor kapcsolódott a megyei
rendezvényekhez.

Március 7-én és 9-én tartottunk 3. osztályosoknak
két tanítási órát igénybe vevő foglalkozást. Az első
45 percben kézügyességet igénylő só-liszt gyurmá-
zást vezetett kolléganőm, Király Kati. A gyerekek
állatfigurákat és terményekkel díszített ajándékozási
tárgyakat formáltak. Ötleteket kaptak, hogyan lehet
karton és termények felhasználásával díszeket, anyák
napi ajándékot készíteni. A foglalkozás második
részében nyelvi, ügyességi vetélkedőt vezettem.

Március 8-án videofilmét vetítettünk Tunéziáról.
Szemléltetésként gipsz kristályt, preparált skorpiót,
kendőket és képeket mutattam a 6. osztályosoknak. A
sivatagról bemutatott képsorokkal a 6.-os földrajz
tananyaghoz tudtunk kapcsolódni.

Célunk a három napos rendezvénysorozattal az
volt, hogy megismertessük a gyerekeket a könyvtár
adta lehetőségekkel. Úgy gondolom, szerencsés volt
a programválasztásunk. Minden résztvevő jól érezte
magát.

Siposné Nagy Julianna
könyvtárvezető
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MEZŐTÚR

Intézményünkben a Könyvtári Kulturális Napok
rendezvénysorozata március 4-én kezdődött egy
irodalmi farsangi dáridóval, ahol a jelmezes felvonu-
lók és az érdeklődő, vállalkozó gyerekek közösen
vettek részt szellemi játékokban, ügyességi vetélke-
dőkben - fánkevés, lisztfújás, nyuszietetés kislabdával
- és egyéb vigasságokban.

Március 6-án szépszámú érdeklődő előtt nyithat-
tuk meg az id. Badar Balázs fazekasmester születésé-
nek 140. évfordulójára rendezett dokumentum-
kiállítást, melyet a könyvtár helyismereti gyűjtemé-
nyéből a Badár-hagyaték alapján állítottak össze. A
látogatók ajándékba kapják a Tükörcserepek címen
megjelent - házilag előállított - kiadványt, mely
id. Badar Balázs szépirodalmi emlékezete. Átadásra
került a Badar életrajz pályázat díja is. A rendezvényt
kedvező megyei sajtó övezte.

Március 7-én a farsangi népszokásokhoz kapcso-
lódó néprajzi vetélkedőn mérték össze tudásukat a
felsőtagozatos általános iskolások. Ugyanezen a na-
pon mutatták be humoros irodalmi összeállításukat
Kádár Edit és Lapis Péter, "Kamaszságok" címmel. Az
erre az alkalomra szerkesztett műsor a serdülők iro-
dalmából adott kedves és szórakoztató ízelítőt. A
helybeli gyerekek után ezt a programot Tiszaug és
Nagyiván kamaszai is élvezhették a megyei könyvtár
szervezői segítségével.

Március 8-án délelőtt a "huszonnégyfejű" sár-
kánnyal az óvodások birkóztak meg az "Ugye Te is
ismered?" elnevezésű, gyermekversekre és mesékre
szerkesztett műsorban, ahol természetesen az ovisok
győztek. Délután - már egy kicsit a nemzeti ünnepre
való felhangolásként - a "Történelmi fele sem igaz"
vetélkedőn vettek részt a felsőtagozatos gyerekek. A
játékos vetélkedőt Kossuth-mondák alapján állították
össze a könyvtárosok. Ezzel párhuzamos rendezvény
volt - más helyszínen - az Irodalombarátok Körének
irodalmi délutánja, ahol írók, művészek, tudósok,
költők gondolatai hangzottak el az olvasásról, majd
a program kötetlen részében a résztvevők is fel-
elevenítették régebbi és mostani olvasmányélménye-
iket.

Március 9-én "Küszöb nélkül..." elnevezéssel zaj-
lott a nyílt könyvtári nap. A rendhagyó napon a szo-
kásosnál is kedvesebben vártuk olvasóinkat, terített
asztallal, tea, kávé és sütemény mellett beszélgettünk
könyvtári örömökről és gondokról; a könyvtár hasz-
nosságáról, rendezvényekről, a helyi sajtóról és ká-

beltelevízióról. De szó esett az olvasók egyéni és
személyes gondjairól is, a könyvtár "menedék -
funkciójáról", az intézményben működő klubok és
körök közösségi életet teremtő lehetőségeiről, nélkü-
lözhetetlenségéről. Gazdára találtak a tombolatár-
gyak, a könyv csere-bere kapcsán új tulajdonosokra
leltek a régi könyvek, megritkultak a könyvkiállítás
polcai. A törzsolvasók találkozója is sok hasznos
ötletet és egyfajta megerősítést nyújtott nekünk. Iga-
zolva éreztük Hegedűs Géza mottóul választott gon-
dolatát: "A könyvek embere sosem lehet magányos."

Úgy gondoljuk, hogy rendezvényeink kapcsán
több száz gyermeknek, fiatalnak és felnőtt olvasónak
tudtunk kellemes órákat szerezni. Annak is örülünk,
hogy akik nem tudtak személyesen velünk lenni eze-
ken a napokon, azok a kábeltelevízió csatornáján ta-
lálkozhatnak velünk, üzeneteinkkel és programjaink-
kal.

Hegedűs Annamária
könyvtáros

• • *

CIBAKHÁZA

Szívesen tájékoztatom a "Kaptár" valamennyi ol-
vasóját a könyvtárunkban megvalósított rendezvé-
nyekről.

Az immár hagyománnyá váló Könyvtári Kulturális
Napok rendezvénysorozatába könyvtárunk ebben az
évben is bekapcsolódott. Nagy sikert aratott a vásár-
lással egybekötött könyvkiállítás. Itt főleg az új,
közkedvelt művek keltették fel az clvasók érdeklő-
dését.

Március 7-én "Nyílt nap"-ot tartottunk. Ez alka-
lommal jó ötletek, könyvtárral kapcsolatos javaslatok
megvitatása tarkította munkánkat.

Március 10-én kellemes hangulatú irodalmi vetél-
kedőt rendeztünk 3. osztályos tanulóknak. A színvo-
nalas verseny mozzanatait fényképeken örökítettük
meg.

Örömmel tapasztaltam, hogy a közösségért tett
igyekezetünket aktív érdeklődés díjazta.

Miklós Andrásné
mb. könyvtárvezető

Várjuk a további élménybeszámolókat
(a szerk.J

A KÖNYVTÁROSOK MEGVÁLTOZOTT SZEREPE

(Elhangzott 1994. október 10-én a Megyei Könyvtárban rendezett szakmai napon)

A 2.800 lelket számláló kisközségünk, Jánoshida kulturális élete az elmúlt négy évben - mint minden más
terület - jelentős változások időszakát élte át. Az önálló költségvetéssel működő községi könyvtár az 1990.
december 20-i képviselőtestületi döntés alapján megszűnt és egy összevont intézményt hoztak létté Községi
Könyvtár és Művelődési Ház elnevezéssel. A korábbi nyolc főből - ide sorolva a művelődési házban dolgozókat
is - három főre csökkent az itt dolgozó létszám. Három dolgozónak kellett a népművelői, könyvtárosi, technikai
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(fűtési, takarítási) feladatokat ellátni. A megváltozott munkakörülményeket nagyon nehéz volt elviselni.
A közművelődési munka a település hagyományainak, a lakossági igényeknek megfelelő szolgáltatási ága-

zattá vált. Az új tartalommal telítődött közművelődés fogalmába minden olyan tevékenységet besoroltunk,
amely a helyi lakosság életminőségének javítását, általános műveltségének emelését, szórakozásának, hasznos
időtöltésének biztosítását, szociális helyzetének javulását láthatja el. Könyvtárunk a helyi társadalom elválaszt-
hatatlan részévé vált, szervesen kapcsolódik a helyi szükségletekhez, a község lakóinak igényeihez és egyre
inkább a mindennapi megélhetés gondjaihoz.

Az összevont intézmény együttes költségvetése 1.600.000 és 1.900.000forint között mozgott az elmúlt évben.
Ebből az összegből 100.000 forint volt könyvekre és folyóiratokra fordítható. Korábban 300 db könyvet
tudtunk beszerezni, de az elmúlt évben már csak 168 db új művet és 18 folyóiratot tudtunk vásárolni, informá-
ciós szolgáltatásainkkal igyekeztünk gyorsabban reagálni a megváltozott igényekhez. Biztosítottuk az érdeklő-
dőknek az új jogszabályokat. Községünk mezőgazdasági jellegű település, kiemelt feladatként kezeltük a
kárpótlással kapcsolatos kérdések megválaszolását, segítettünk a kárpótlási lapok kitöltésében, kiemelt polcon
helyeztük el a mintapéldányokat. A szövetkezeti kiválással kapcsolatos törvényeket fénymásoltuk és szóró-
lapként adtuk az érintett állampolgároknak. Meg kell jegyezni, igen nagymértékű volt e kérdésekben a tájéko-
zatlanság. Nem tudták az emberek, hol adnak nekik felvilágosítást. Lakásunkon, munkaidő után órákat
áldoztunk a felvilágosításra.

A Polgármesteri Hivatal támogatásával az év elején az új vállalkozóknak, gazdálkodóknak mezőgazdasági
előadássorozatot indítottunk a hitelfelvételi, gépvásárlási lehetőségekről, pályázati feltételekről. Vendégeink
voltak az APEH, a társadalombiztosítás szakemberei.

Együtt éltünk az emberek átalakulással járó gondjaival. A megváltozott társadalmi körülmények nap mint
nap új feladatok elé állítottak bennünket. A jogszabálymódosításokat és értelmezéseket szinte lehetetlen volt
követni, ezért jogászt kértünk a könyvtárba. A szakember hetente egy délelőtt áll az érdeklődők rendelkezésé-
re.

Naponta lépnek új emberek a gazdasági szférába. Az adótanácsadók, kereskedők névsorát naprakészen
tartjuk. Az elmúlt időszakban megváltoztak az olvasói szokások, a könyvtárlátogatók megrohamozták a
törvényeket, a szaklapokban megjelenő információkat, hirdetéseket. Ezáltal háttérbe szorult a szépirodalmi
művek hatása.

Mindazon túl, hogy elláttuk az olvasókat az igényeiknek megfelelő információkkal, az igényeiknek megfele-
lő irodalommal, természetesnek éreztük lelki bajaik meghallgatását, ha kellett, vigasztalásukat is. Az utóbbi
négy évben a könyvtárlátogatók körében a gondok, a problémák egyre jobban halmozódtak, így előtérbe került
a könyvtár szociális funkciója. Egy lépéssel előbb felismerve a változásokat, még 1987 őszén megalakítottuk a
nyugdíjas életreform klubot. A községi vezetéssel egyeztetve - még akkor egyeztetni kellett - beszerveztük az
előadók sorába községünk plébánosát is. Néhány hónapon belül százötven fős csoportot sikerült így életre hívni.
Az előadók tiszteletdíjára minden pályázati lehetőséget megragadtunk. Évente két-három pályázatot meg is
nyertünk. Segítségünkre volt a megyei egészségvédelmi tanács, később az Egészséges Nemzetért Alapítvány, a
Lakitelek Alapítvány, de helyi támogatóink is voltak: az ÁFÉSZ, a Takarékszövetkezet. Sok-sok tartalmas
foglalkozásunk volt neves orvosok, pszichológusok, természetgyógyászok részvételével. Egyik évben a népbe-
tegségnek számító betegségfajtákat vettük sorra, másik évben rendezvényeinket a lelki gondozásra, a pszicho-
lógiára építettük. A klubfoglalkozások az összetartozás melengető érzését váltották ki az emberekben.

A korábbi években könyvtárunk kiemelten foglalkozott a gyermekek mindenirányú nevelésével. A
gyermeklétszám csökkenése, az iskola önállóvá válása ezt a területet sújtotta legjobban. Sokkal kevesebb cso-
portos foglalkozás, közös vetélkedő, könyvtári óra megszervezésére kerülhetett sor a könyvtárban.

A fenntartó elvárása az összevont intézménnyel szemben a működési bevételek teljesítése volt. Az új,
könyvtárakban eddig ismeretlen igények kielégítésére ennek figyelembe vételével kellett megoldásokat ta-
lálnunk.

Zámbori Jánosné

FELHÍVÁS

Tisztelt Könyvtárigazgató, Olvasószolgálati
Osztályvezető, leendő Tagtársak

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgá-
lati Szekciója - volt Ifjúsági Szekció - az egyesület
egyik legrégebbi szekciója'. Visszatekintve az elmúlt
évek munkájára, szekciónk igyekezett olyan progra-
mokat szervezni tagsága részére, amelyek vagy köz-
vetlenül, vagy áttétetelesen segítették az olvasószol-
gálatban dolgozó könyvtárosokat. Ezt a szándékun-

kat a jövőben is szeretnénk megtartani. Érzékeljük,
hogy a szekció munkájával szemben a kollégák ér-
deklődést tanúsítanak, ugyanakkor azzal is tisztában
vagyunk, hogy az önképzést, a továbbképzést, a
szakmai "távolba látást" segítő programjaink nem
jutnak el minden érintett kollégához. Levelünk meg-
írása is ebből a felismerésből fakad. Szeretnénk, ha
minél több olvasószolgálatos kolléga tájékozódhat-
na, bekapcsolódhatna szekciónk munkájába. Termé-
szetesen a vezetőség nem gondolja magáról, hogy
csak az általunk megfogalmazott programok a célra-
vezetők, éppen ezért érdeklődve várjuk jelenlegi és
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potenciális tagságunk szakmai észrevételeit, javasla-
tait is.

Kérjük, hogy levelünk elolvasása után hozzánk
szóló gondolatait, ötleteit juttassa el címünkre (1054
Budapest Hold u. 6.), hogy azzal is gazdagítsuk idei
és jövőbeli szakmai programunkat.

Ugyanakkor örömmel vennénk, ha minél több
kolléga kinyilvánítaná azt a szándékát, hogy egyesü-
leti keretek között a mi szekciónkban is kíván tevé-
kenykedni. Örömmel vennénk, ha erről a szándékról
hírlevél formájában is értesítenék a községi könyvtá-
rakban dolgozó kollégákat is.

Bízva szakmai szándékunk megértésében és szíves
támogatásában, örömmel várjuk jelentkezésüket: Ol-
vasószolgálati Szekció, Nemes Erzsébet, (1054 Bu-
dapest, Hold u. 6. Tel: 131-0116)

Szívélyes üdvözlettel:

Nemes Erzsébet sk.
titkár

Kocsis István sk.
elnök

PÁLYÁZAT

A nagykun települések - Karcag, Kisújszállás,
Kunmadaras, Kunszentmárton, Túrkeve - önkormány-
zatai, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Honismereti Egyesület Országos El-
nöksége és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szerveze-
te, a Honismeret és a Jászkunság cimű folyóirat és a
karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.

A NAGYKUNSÁG MÚLTJA ÉS JELENE

címmel pályázatot hirdet a redemptió 250. év-
fordulójára.

A pályázat témája: a redemptió hatása a Nagykun-
ság társadalmi - gazdasági fejlődésére. (Ajánlott té-
mák: gazdálkodás, oktatás, művelődés, közigazgatás,
ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, folklór).

Pályázhatnak a helytörténettel és honismerettel
nem hivatásszerűen foglalkozó Nagykunságban élő,
vagy a tájegység iránt érdeklődő kutatók. A pályázat
egyéni.

Pályázni csak nyomtatásban meg nem jelent és
más pályázatra be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.
Egy pályázó több pályaművet is beadhat, terjedelmi
korlátozás nélkül.

A pályázatokat 3 gépelt példányban kell leadni,
1995. augusztus 15-ig, A Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központba (5300 Karcag, Dózsa Gy.u. 5-7.)

A pályázatokat a kiíró szervek által felkért
szakértő bizottság bírálja el.

A bíráló bizottságnak jogában áll a pályadíjakat
megosztani vagy átcsoportosítani.

I. helyezés
II. "
III. "
Különdíj

nettó
ti

ii

10
8
6

10

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

Díjak:

A legsikeresebb pályaművek megjelentetését a
kiíró szervek kiadványtervükben szerepeltetik.

Eredményhirdetés: 1995. október 6-án, ünnepé-
lyes körülmények között Karcagon.

JOGI KÉRDÉSEK

Mivel sem a Magyar, sem a Művelődési Közlöny-
ben nem közöltek könyvtáraink életét jelentősen
befolyásoló jogszabályt, rendelkezést, ezúttal a mun-
kavédelmi törvény kapcsán hívnám fel a kollégák
figyelmét egy érdekességre.

Az új jogszabály (1993. évi XCIII. törvény) VIII.
fejezete tartalmazza az "ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉ-
SEK"-et. A 87. § 3. pontja a következőket írja:

"Munkabaleset: az a baleset, amely a munkaválla-
lót a szervezett munkavégzés során vagy azzal össze-
függésben éri, annak helyétől és időpontjától és a
munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be
a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás közben
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvé-
telezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üze-
mi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás
és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb.
igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben
bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a ba-
leset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a
munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására
(szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját vagy bérelt járművével történik" (...)

Azt gondolhatnánk tehát, hogy ha a munkavállalót
munkába jövet, vagy munkából menet éri baleset, az
rendkívül sajnálatos esemény ugyan, de a munkáltató
intézménynek nincs köze hozzá (az ilyen esetekben
természetes humánus, vállalandó és vállalható segít-
ségnyújtáson túl).

Mennyire nem így van!
"A munkaadók lapja" 1995. januári számában

részletesen foglalkozik a munkahelyi balesetekkel. A
15. oldalon a következők szerepelnek:

"Megjegyzendő, hogy az úti baleset (a munkavál-
laló otthonról - szállásáról - a munkahelyére történő
közlekedés közben, illetőleg munkahelyéről ottho-
nába visszaúton bekövetkezett balesete) bár nem
munkabaleset, de a munkáltatónak ezt is be kell je-
lentenie jegyzőkönyv megküldésével a területileg
illetékes egészségbiztosítási pénztárnak (kirendelt-
ségnek), mivel az úti baleset baleseti ellátásra jogosí-
tó esemény. "(...)

Kommentár nélkül: ez van.
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RÓLUNK ÍRTAK

KÖNYVTÁRI SZŰK ESZTENDŐ

Már a könyvekre is alig jut pénz

A kulturális intézmények többsége ebben az esz-
tendőben, úgy tűnik, minden eddiginél szűkösebb
költségvetésből kénytelen gazdálkodni. Az a könyv-
tár, vagy művelődési ház már a szerencsésebbek közé
tartozik, amelyik ugyanannyi pénzt kap az önkor-
mányzattól idén is, mint tavaly. A kisújszállási Arany
János Városi Könyvtár is ilyen szerencsés intézmény.

Ugyan az önkormányzat az első tervei szerint a
könyvtártól is jelentős összegeket elvont volna, de a
pénzügyi bizottság ülésén a városatyák úgy döntöt-
tek, mégsem csökkentik a tudomány tárházának költ-
ségvetését, sőt más intézményekét sem. A képviselő-
testület ugyanis előírta az önkormányzat bizottságai-
nak, hogy saját területükön előbb vizsgálják meg, hol
lehet forintokat megtakarítani. így a könyvtár ebben
az esztendőben ugyanannyi pénzből gazdálkodhat,
mint tavaly. Ennek ellenére nincs könnyű helyzetben,
hiszen az év eleji energiaár-emelések jelentősen
megnövelték a fenntartási költségeket.

- A könyvtár, ha szűkös keretek között is, kénysze-
rű takarékossággal, • de működni tud - válaszolta
érdeklődésünkre Gubuczné Tomor Mária igazgató-
nő. A fűtés, világítás és más, hasonló költségekre elő-
irányzott összegeken kívül minden pénzt könyvvá-
sárlásra fordítunk, ám még így is - a dokumentumok
árának növekedése miatt - valószínűleg kevesebb
kiadványt tudunk beszerezni, mint az előző években.

Az önkormányzat azt szorgalmazza, hogy az in-
tézmények saját bevételeiket növeljék. Ez azonban a
könyvtár esetében elég nehezen járható út. A könyv-
tárnak számottevő bevételi forrása nincs. A beiratko-
zási díjak a megyében így is a legmagasabbak közé
tartoznak. A felnőtt olvasóknak 100 forintot kell fi-
zetniük egy esztendőre, míg a diákok - és ők
alkotják a látogatók 70 százalékát - ingyen használ-
hatják a könyvtárat. Nem túl jelentős a késedelmi dí-
jakból és a fénymásolásból befolyó összeg sem.

- A könyvtári alaptevékenységek támogatására
pályázati lehetőség pedig alig-alig van, s ezekhez a
pénzekhez is jobbára a nagyobb könyvtárak jutnak
hozzá, nem pedig a kultúra végvárainak tekinthető
városi könyvtárak - panaszolja a könyvtárigazgató. -
Ebben az évben a takarékossági intézkedéseknél va-
lószínűleg kevesebb jut majd a kulturális rendezvé-
nyekre. Pedig az Arany János Könyvtár már évek óta
rendszeresen szervez sikeres műveltségi vetélkedő-
ket diákoknak, író-olvasó-találkozókat és más ha-
sonló rendezvényeket. Idén várhatóan ezekből is ke-
vesebb lesz, mivel nem jut elég pénz a pályázatok
győzteseinek jutalmazására, illetve az írók, művészek
tiszteletdíjára.

A gépesítés is gondot jelent, pedig a korszerű
könyvtár ma már mindinkább információs bázis. A
könyvtár ugyan rendelkezik három számítógéppel - a
gyűjtemény egyes részei már komputeren is megta-

lálhatók, sőt évente megjelenik videokatalógusuk -,
de a könyvtári szolgáltatások bővítéséhez szükség
lenne CD-ROM olvasóra, telefaxra, vagy faxmodemre.
Már évek óta próbálják megvalósítani a kisújszállási
Ki kicsodát?, illetve a városi cím- és adattárat, de
fontos lenne a könyvtárismertető megjelentetése is.
Egyelőre azonban csak arra törekedhet a könyvtár
vezetése, hogy megszorító gazdálkodással az alapte-
vékenység ellátására jusson elég pénz.

T.J.

Jászkun Krónika, 1995. március 22.

***

Négy legyet egy csapásra

Fővárosi színház helyett megyei könyvtár?

Mivel elmarad a budapesti Művész Színház re-
konstrukciója, a felújítására szánt százmilliók új gaz-
dára várnak. Azt suttogják, hogy ezúttal a múzeummal
társbérletben lévő szolnoki Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár számára is csurranhat valami a művészteát-
rumra szánt pénzek felszabadulása után.

Egyébként már az előzőt megelőző megyei veze-
tés is (s azóta évente rendre mindenki) nyújtott be
céltámogatási pályázatot a kultuszminisztériumba, hi-
szen ahhoz nem kell matematikusnak lenni, hogy va-
laki kiszámolja: önerőből sem a megye, sem Szolnok
város nem tudja kigazdálkodni ezt a tetemes össze-
get.

Ha az isten, s a céltámogatás bírái is úgy akarják,
hogy a megyei könyvtárunk végre megkapja a kért
száz-egynéhány milliót, akkor mind a városi, mind a
megyei önkormányzat hozzájárul a költségekhez fifti-
fifti alapon, ötven-ötven millió forinttal.

Korábban több variáció is volt arra, ha lesz pénz,
hova költözzön a könyvtár, illetve vadonatúj épületet
húzzanak-e föl. Ez utóbbit - az akkor már egymilliárd
forintot kóstálgató költségvetése miatt - hamar elve-
tették. Maradt az épületfelújítás, -átalakítás. S itt reá-
lisan jön szóba a Tiszaparti Gimnázium kollégiuma a
Kossuth tér sarkán. Persze a diákotthon lakói sem
maradnának fedél nélkül - ők a Gyermekváros foko-
zatosan üresedő épületében kapnának helyet. A bib-
liotéka számára kiszemelt épületet felújítanák, s az
udvar felől újabb fedett négyzetméterekkel toldanák
meg.

A megyei könyvtár elköltöztetése kedvező lenne a
Damjanich Múzeum számára is, a kollégisták is jobb
körülmények közé kerülhetnének, s a Gyermekváros
szobái sem tátonganának üresen. Szóval négy legyet
egy csapásra.

(s-cz)

Telegráf, 1995. febr. 24.
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Megválasztották az év olvasóit

A megyei Könyvtári Kulturális Napok keretében
tegnap délután ismét - immár második alkalommal -
megválasztották a megyei könyvtár különböző rész-
legeiben az év olvasóit. Hogy milyen elvárások alap-
ján döntöttek a könyvtárosok? Mérlegelték, hogy ki
milyen régóta kölcsönzi a könyveket, milyen rend-
szerességgel látogat el hozzájuk, mindig időben
visszaviszi-e a kivett olvasnivalókat, s egyáltalán
hogyan viselkedik a könyvtárban.

A könyvtárosok tapasztalataik alapján szavaztak
hát, s megszületett a végeredmény is, mely szermt "Az
év olvasója" a felnőtt részlegben Dr. Benkő Árpád
lett, a zenei olvasóban Bérezi Zoltán, a gye-
rekkönyvtárban pedig Danka Balázst tartották a
cím elnyerésére legérdemesebbnek.

(Jászkun Krónika, 1995. március 10.)

LEHETŐSÉGEINK A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATON

Egy korábbi számban tett ígéretemnek megfelelően megkezdem néhány olyan hálózati információforrás
bemutatását, aminek a megye több könyvtára is hasznát veheti. A bemutatott adatbázisokból - telefonos, faxos
vagy levélbeli - kérésre szívesen megkeressük a kért információkat. E szolgáltatásunkat most próbáljuk beve-
zetni. Reméljük, minél több felhasználót találunk, hisz úgy néz ki: a gyors információszerzésnek - előbb-utóbb -
ez lesz a legfontosabb formája.

Minden közkönyvtárban előfordul, hogy az olvasók szabványokról kérnek tájékoztatást. Ilyenkor a
szabványjegyzékekhez szoktunk fordulni, arról azonban nem tudunk felvilágosítást adni, hogy az ott jelzett
szabvány hatályos-e még, változott-e? E problémánkon segít az IIF keretében készített és az X25-ös vonalon
elérhető, ingyenesen használható "SZAB", "HATL" és "TERV" nevű adatbázis.

Ezekről az IIF adatbázisok adatbázisa (INDX) a következőket írja:

SZAB

Tartalma:
Tulajdonosa:
A tulajdonos címe:

A szolgáltató neve:
A szolgáltató címe:

Szolgáltatási idő:
A szolgáltató gép:
Adatbáziskezelő:
Lekérdező nyelve:
Az adatb. mérete:
Karbantartás:
Adatbázis felelős
Bejelentkezés:
Bejelentkező parancs:

Rövid leírás:

Érvényes magyar szabványok
Magyar Szabványügyi Hivatal
1091 Budapest
IX. Üllői út 25. 118-3011
KF Infrastruktúra Kft.
1132 Budapest
XIII. Victor Hugó u. 18-212. 149-7986
hétfő-péntek 8-18
IBM 4381
CICS, CDS/ISIS
magyar
SZAB = 20.116 rekord
utolsó betöltés: 1990 szeptember
Molnár Dénes
"KFI-Kft" panelból
"KFI-Kft"bejelentkezési eljárással

Az adatbázis a magyar szabványok bibliográfiai adatait tartalmazza több szempont szerint kereshető formá-
ban. Az adatbázis célja a hazai vállalatok műszaki szakembereinek és szabványügyintézőinek tájékoztatása a
hatályban lévő magyar országos és ágazati szabványkiadványokról. Az adatbázis az évenként megjelenő
szabványjegyzék adatain túl a következő információkat nyújtja: ETO szám, angol és orosz címek, a szabványban
hivatkozott más szabványok listája, különféle dátumadatok, a szabvány gondozója, a szabvány főbb tartalmi
elemei.

Az adatbázis információforrását a "Szabványügyi Közlöny" c. kéthetenként megjelenő kiadvány és az új
szabványokról a szakelőadók által kitöltött adatlapok szolgáltatják.

A leírás közli még az adatmezőket és a megjelenítéshez készített formátumokat.
A HATL adatbázisról szintén elolvashatóak a rá vonatkozó legfontosabb információk, témakörét a leírás rész

a következőképpen tartalmazza:
Az adatbázis a hatálytalan országos szabványokat 1949. évtől; a hatálytalan ágazati szabványokat az egysé-

ges állami szabványnyilvántartás létrehozásától (1977) tartalmazza. Az ugyanazon a nyilvántartási számon
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korszerűsített, csak évszámjelében eltérő szabványkiadványokat az adatbázis nem tartalmazza. Az érvényes
szabványkiadványok az általuk helyettesített szabványkiadvány megjelölésével együtt a SZAB adatbázisban ta-
lálhatók.

Az adatbázis információforrását a "Hatálytalan Szabványok Jegyzéke" és a "Szabványügyi Közlöny" c. két-
hetenként megjelenő kiadvány szolgáltatja.

A TERV adatbázisról a következők tudhatok meg:
Az adatbázis az országos szabványosítás 1989. évi tervében szereplő szabványokat tartalmazza. Hivatkozá-

sokat tartalmaz a tervezett szabvány nemzetközi vagy regionális.forrására és megjelöli a tervezett szabvány által
helyettesített szabványkiadvány azonosítóját is. A már érvényben lévő szabványkiadványok az általuk helyettesí-
tett szabványkiadvány megjelölésével együtt a SZAB adatbázisban találhatók.

Az adatbázis célja a hazai vállalatok műszaki szakembereinek és szabványügyintézőinek tájékoztatása a
tervezett magyar országos szabványkiadványokról.

Az adatbázis információforrását "Az országos szabványosítás 1989. évi terve" c. kiadvány szolgáltatja.
Sajnos a fenti információk arra is példát adnak, hogy egy adatbázisból sem kell minden adatot készpénznek

venni. Az elérhető adatbázisok listájából ugyanis kiderül, hogy a SZAB adatbázisban 20.145 rekord volt 1992.
október 9-én, a HATL-ban 20.584 1993. január 15-én, a TERV-ben pedig 2.390 szintén 1993. január 15-én. Az
adatok tehát - ha nem is naprakészek - azért frissebbek, mint ahogy az a leírásokból kiderül. Ha tehát
szabványról kell tájékozódniuk kérdezzenek, mi megpróbáljuk megkeresni a megfelelő választ.

T.B.

MIRŐL IR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP
(1995/2. szám)

- Nesze semmi, fogd meg jól az ÁFA-t!
- Könyvtárosképzés és minőség
- Hogyan váltak be a Nemzeti Könyvtár olvasószolgá-
lati reformjai?
- Az egyetemi könyvtárak építési kérdései az ajánlá-
sok tükrében
- Nem jutott eszébe, hogy nálunk keresse!
- Számítógépes oldalaink:
I. Gödöllő és a számítógépesítés
II. Textlib - végre!
III. Invitálás rendszerbemutatóra, a Kongresszusi
Központba
- Nagyot koppan akkor, s azután elhallgat... [a gyer-
mekkönyvtáros]
- EBIC a Kempinskiben
- Bálok - könyvtárak

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ
(1994/4. szám)

- Jeszenszky Edit: Az Országos Széchényi Könyvtár
számítógépes hálózata
- Berke Barnabásné: Az Országos Széchényi Könyvtár
adatbázisai
- Bakonyi Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus
könyvtár
- Papp István: A könyvtárpolitika aktuális kérdései
Magyarországon
- Mokányné Nagy Katalin - Rózsa György: Folyto-
nosság és változás az akadémiai információellátás-
ban. Az akadémiai intézeti könyvtárak 1994. évi há-
lózati értekezletéről
- Surján Miklós: A hálózati együttműködés kérdései
Baranyában
- Ambrus Zoltán: Beszámoló a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakkollégiumának 1994. évi pályá-
zatáról.

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
(1995. január- válogatás)

- Marton János: A magyar tudományos könyvtárak
lepusztulása az elmúlt 25 évben. Szemle az élet-
tudományi folyóirat-állományok fölött
- Z. Karvalics László: A történeti informatika a
könyvtárról
- Hollingsworth, R.: Dokumentumellátás - a mában a
jövő
- Vásárhelyi Pál: Kutatási információ Európában, és
magyar részvétel a DERPI projektben.

A legutóbbi ülésükön a megyei könyvtárigazgatók
levélben fordultak a Könyvtárellátóhoz, nyomatéko-
san kérve, hogy állománygyarapítási tanácsadójában,
ül. a cédulaszolgáltatásban térjen vissza a régi osztá-
lyozási és ETO-jelzetszerkesztési gyakorlatához. Le-
velükben hangsúlyozták, a jelenlegi gyakorlat fenn-
tartása súlyos károkat okoz, és a meglévő katalógu-
sok összeomlása várható, mivel a jelzetek átszerkesz-
tése rendkívül sok feleslegesen elvégzendő munkára
kényszeríti a könyvtárosokat, akik ezt nem is mindig
tudják megcsinálni.
Kíváncsian várjuk, mennyi idő kell egy ésszerű dön-
tésmeghozásához.
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