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Martfű adott otthont az idei Ünnepi Könyvhét megyei megnyitójának. A
Városi Művelődési Központban Kozma Imre polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Iváncsik Imre, a megyei közgyűlés elnöke az alábbi-
akkal indította meg egyhetes könyvünnepi rendezvénysorozatunkat:

Tisztelettel köszöntöm Önöket, akikkel együtt ünnepeljük az írók, az
olvasók, a kiadók, a könyvterjesztők és könyvtárosok közös ünnepét, az
Ünnepi Könyvhetet. Supka Géza, a neves régész, műtörténész 1927-es
felhívását idézem: "Tekintettel arra a döntő szerepre, amelyet a magyar
könyvnek nemzetünk mai adott helyzetében határainkon belül és kívül be
kell töltenie, mondja ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők
Országos Egyesülete, hogy a magyar könyv propagálását szükségesnek
tartja, hogy a kormányzat támogatásával az egész magyar társadalom
bevonásával évről-évre országos könyvnap tartass ék, mely könyvnap a
magyar kultúrának egyetemes nemzeti ünnepe legyen. A könyvnap szé-
leskörű propagandával teremtse meg a legkisebb faluban éppúgy, mint a
városokban a magyar könyv szeretetét."

Az idén 122 hazai és 35 határon túli kiadványt vettek fel a könyvheti
könyvek hivatalos listájára. Kívánatos volna, ha a supkai elképzelés
alapján ezek az újdonságok, ha néhány példányszámban is, de legalább
városainkba eljuthatnának. Ezzel szemben évek óta az egyetlen hely, ahol
az ünnepi kínálat teljes választéka fellelhető, a budapesti Vörösmarty tér...

A kínálat egyébként óriási. Az ünnep keltette érdeklődést kihasználva,
másfélezer újonnan kiadott műből választhatnak az olvasók. Jellemző a
sokféleség. A sokféleség és a végletes ellentétek: a kevés példányszám és a
tragikusan magas könyvár, a magas művészi színvonalon napvilágot látott
értékes munka és a tucatáru. Panaszkodik az író, a kereskedő, az olvasó.

Mi, olvasók a könyvheti seregszemle táján sokasodó gondjainkat, ba-
jainkat feledve valami megmagyarázhatatlan belső kényszertől hajtva
mégis elzarándokolunk a könyvsátrakhoz, a könyvekkel rakott asztalok-
hoz. Mindannyian olvasunk és hiszünk a könyvek léleknemesítő, értelem-
teremtő, értékmegőrző, jövőtformáló erejében.

Nehéz optimistának lenni, a jövőre gondolni munkanélküliség, létbi-
zonytalanság, életszínvonalromlás közepette. Aggasztó szembekerülni a
napi hírekkel, amelyek az ijesztő mértékben leépülő kultúrkörnyezetről
szólnak. Bízom benne, hogy nehéz gazdasági helyzetünk ellenére sem ke-
rülnek végveszélybe a könyv, a kultúra intézményei. Erre jó példaként sze-
retném megemlíteni, hogy a megnyitó előtt sajtótájékoztatót tartottunk,
ahol bejelentettem: a Parlament néhány nappal ezelőtt döntött a megyei
könyvtár és a megyei múzeum felújításáról, amelyre egy igen jelentős
pénzösszeg, csaknem 700 millió forint áll rendelkezésre. Ha belegondo-
lunk, hogy ilyen nehéz gazdasági körülmények között ezt a gondot sikerül
megoldani, akkor az mindenképpen okot ad optimizmusra: talán nem
minden területen szorul az elkövetkező években háttérbe a kultúra.

A könyv napján, az ünnepi megnyitón gondolkodjunk el azon, hogy mi
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is tulajdonképpen a könyv? Képzeljük el mindannyian, hogy most kézbe veszünk egy könyvet, nézzünk rá,
nyissuk fel és gondolkodjunk arról, mit tartunk a kezünkben? Bizonyára ki-ki napokat el tudna erről
elmélkedni és gondolkodni, de itt csak egy-két perc áll rendelkezésünkre. Mégis elég ez az egy-két perc annak
felvillantására, hogy nem mindegy, ki veszi azt a kezébe. Lehet a könyv egy rovar számára búvóhely, egy egér
számára fogkoptató, egy kutya számára széttépnivaló játékszer, de ha én veszem a kezembe, vagy Önök veszik a
kezükbe a"könyvet, akkor érezni fogják, hogy ebben a különleges tárgyban benne van maga az ember. És csak az
ember számára lehet az, ami. - Meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok ember számára a könyv otthon a polcon
csak porfogó, vagy gyakori vendégek számára egyébként ki nem nyitott, dicsekedni való sokaság, úgynevezett
státusszimbólum. -

Mi is a könyv? Az olvasó ember számára nemcsak papír, festék és ragasztó, hiszen a könyvnek a lényege más!
Az én számomra a könyv maga az olvasás gyönyörűsége. Vagy egy másik megközelítésben - kicsit racionáli-
sabban, nem érzelmi alapon - mondhatnám, hogy a könyv az információ átadását, tárolását forradalmasító -
egykori - találmány. Ma már egy másik forradalom zajlik, ez a számítástechnika és az informatika forradalma.
Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy vajon ez a forradalom feleslegessé, elavulttá teszi-e a könyvet? Nekem
meggyőződésem, hogy nem. Kinek kinek saját élményei alapján adódik erre a válasz, én bizonyos vagyok
benne, hogy a könyv olvasása semmivel nem pótolható intellektuális élmény az olvasók számára!

Megnyitó gondolataim befejezéseként szeretném egy elég régi filmélményemet felidézni. Emlékezetem sze-
rint angol film volt, címe - Fahrenheit 451 - a papír gyulladási hőmérsékletére utalt. Lényege, hogy - micsoda
őrület - a tűzőrség feladata éppen az volt, hogy amikor bejelentés érkezett arról, hogy valahol könyvet látnak,
vagy találnak, indultak és az ott lelhető könyveket elégették. Voltak azonban az emberek között néhányan -
Önökhöz hasonlóan könyvszerető megszállottak -, akik minden üldöztetést vállalva sorra vették a klasszikus
irodalmat és egy-egy ember kívülről megtanulta ezeket a műveket. Csak elérzékenyülten tudok arra gondolni,
amikor a film utolsó kockái azt mutatták, miként adja át egy ilyen "élő könyv" a saját "tartalmát" egy kis-
gyermeknek. Kézenfogva sétáltak és mesélte, szórói-szóra továbbadta azt az ismeretet, tudást, amit a könyveken
keresztül lehet megszerezni.

Kívánom Önöknek, hogy a könyvnek ilyen hívei és ilyen követei legyenek. Szerencsére ma Magyarországon
szó sincs arról, hogy égetné valaki a könyveket, vagy ne a legnagyobb bőségben állnának rendelkezésre a
könyvek. Mindenkinek azt ajánlom, forgassa ezeket nagy szeretettel és odaadással. E gondolat jegyében nyitom
meg az Ünnepi Könyvhét Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvénysorozatát.

A martfűi rendezvényt - a Sodrás együttes közreműködésével - Meister Éva "Csöndes kiáltás a vesztesekért"
című zené ŝ irodalmi összeállítása zárta.

ELETJEL

A Könyvtári Kulturális Napok remek alkalom arra,
hogy a szakma így télutón - karöltve a természettel -
"kinyíljon", életjelt adjon magáról. A március 6-1 l-ig
tartó rendezvénysorozat keretében lehetőség kínál-
kozott egy koncentrált figyelem felkeltésre az olvasó
közönség körében, valamint arra, hogy a könyvtárak,
a könyvtárosok ismét bizonyítsák fontos szerepüket a
kulturális szférában.

Programjaink összeállításában - természetesen fi-
gyelembe véve az intézményi lehetőségeket és a szű-
kös anyagiakat - mindig az ember, a humánum a
legfontosabb tényező. Az olvasóknak, a látogatóknak
tudniuk, érezniük kell, hogy gyűjteményünkben em-
berek által alkotott értékeket őrzünk, amelyek el-
engedhetetlen segédeszközei az ismeretek gyarapítá-
sának, az önművelésnek. Szolgáltatásainkkal az
iránytű szerepét kívánjuk betölteni, segítséget nyújtva
a hozzánk fordulóknak, hogy biztonságosan tájéko-
zódjanak korunk információhalmazában.

Gyerekek esetében különösen fontos, hogy fel-
keltsük érdeklődésüket a könyv, az olvasás iránt, és
figyelmüket az értékes irodalomra irányítsuk. Az
általános iskolás korosztály - életkori sajátosságából

adódóan - őszinte, nyílt, és rendkívül fogékony
mindenre, ami megérinti, körülveszi őt. A gyermek-
könyvtárosok feladata, hogy segítsék a szelektálást,
segítsék a tanulókban olyan értékrend kialakulását,
amely biztos támpontot jelent a mindenben való
differenciálásra, a szép, a nemes felismerésére.

Ilyen gondolatoktól vezéreltetve állítottuk össze a
könyvtári napok programját, és így utólag, a mérleget
készítve bízvást mondhatjuk, hogy a "nyelv" elmozdu-
lása pozitív irányú, igazolta törekvéseinket.

Hagyomány a hagyományban az "édes nyitány", a
hétfői süteményes nap, amellyel kedvet ébresztettünk
a gyerekekben a további rendezvények látogatásá-
hoz. A nassolási lehetőség önmagában is nagy vonz-
erő volt, de hatása nem elegendő egy egész hétre,
"kulturális mézesmadzagról" is kellett gondoskod-
nunk. Ebben partnerünk volt Hortiné dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója. Színvonalas, ugyanakkor
könnyed, a humort sem nélkülöző előadása során
bepillanthattunk a Jászságban honos farsangi nép-
szokásokba. Kedves gesztus volt a muzeológustól,
hogy az elhangzottakra építve mini vetélkedőt rög-
tönzött, és az általa hozott apró népművészeti tár-
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gyakkal jutalmazta a helyes választ adó tanulókat. Sikeres hetet zártunk, programjainkat közel 250
Nagy érdeklődés kísérte a kedd délutáni irodai- gyerek látogatta. Valószínűleg élményekkel feltol-

ni i versengést, kolléganőm tréfás megjegyzése szerint tődve távoztak a könyvtárból, hiszen közülük sokan a
"még a fülén is gyerekek ültek". Minden versenyző legközelebbi rendezvénysorozat iránt érdeklődtek,
életkorának megfelelő kérdéseket kapott, a győzte- ígértük, lesz folytatás!
sek könyvek, poszterek, matricák között választhat-
tak. Hajek Jánosné

Csütörtökön rendhagyó könyvtárhasználati órára gyerekkönyvtáros, Jászberény
került sor, a pénteki manuális foglalkozás résztvevői
pedig kisze bábu készítésével, majd elégetésével
búcsúztatták a hideg évszakot.

ADATAINK ÖT MEGYE TÜKREBEN

A múlt hónapban kézhez vehették valamennyi megyei közkönyvtárban "A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzati könyvtárak 1994. évi eredményei" c. kiadványt. Adatait az előző évekével mindenki össsze-
vethette, statisztikai összefoglalónkból pedig láthatták, milyen tendenciák érvényesülnek megyénk könyvtárai-
ban.

Az önkormányzati könyvtárak adatait országosan bemutató "TEKE '94" megjelenésére még várni kell. Abból
azonban önmagukra vonatkoztatható adatokat az 5000 lélekszámnál kevesebb lakosú településeink könyvtárai
nem találnak, alábbi összeállításunkban ezért bemutatjuk más megyék városainak és községeinek összesített
adatait, ül. az azokból képzett viszonyszámokat.

Lapzártánkig Bács-Kiskun (BKM), Hajdú-Bihar, (HBM), Pest (PM), Vas, Veszprém (VeM) és Zala (ZM) megye
megyei könyvtárai juttatták el hozzánk tavalyi statisztikai mutatóikat, közülük a pesti csak néhány esetben, a vasi
viszont egyáltalán nem alkalmas ilyen adatsorok átvételére (nem - vagy csak részben - közölnek összesített
községi és városi adatokat).

Mielőtt adataikat szemügyre vennénk, nézzük, a többi megyéhez képest miként "élték át" az elmúlt éveket
megyénk könyvtári szolgáltatóhelyei:

Könyvtári szolgáltatóhelyek változása megyénként
1989/1993

1989 1993 1989=100%

Í.Baranya 297 290 97,64
2. Győr-Moson-Sopron 196 191 97,44
3. Veszprém 285 276 96,84
4. Heves 131 126 96,18
5. Vas 253 243 96,04
6. Tolna 132 124 93,93
7. Zala 278 261 93,88
8. Komárom-Esztergom 121 112 92,56
9. Nógrád 156 143 91,66
10. Somogy 303 277 91,41
11. Szabolcs-Szatmár-Bereg 280 253 90,35

12. Békés
13. Borsod-Abaúj-Zemplén
14. Hajdú-Bihar
15. Pest
16. Bács-Kiskun
17. Fejér
18. Jász-Nagykun-Szolnok
19. Csongrád

112
424
146
292
227
177
218
202

98
368
126
238
170
129
151
132

87,5
86,79
86,3
81.5
74,88
72.88
69,26
65,34

Összesen: 4.230 3.708 87,65
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.... és főfoglalkozású könyvtárosai:

A főfoglalkozású könyvtárosok számának változása megyénként
1989/1993

1989 1993

1. Hajdú-Bihar
2, Baranya
3. Csongrád
4. Bács-Kiskun
5. Heves
6. Pest
7. Zala
8. Veszprém

9. Jász-Nagykun-Szolnok
10. Tolna
11. Komárom-Esztergom
12. Győr-Moson-Sopron
13. Borsod-Abaúj-Zemplén
14. SzabolGS-Szatmár-Bereg
15. Békés
16. Nógrád
17. Somogy
18. Fejér
19. Vas

Összesen:

205
174
285
229
159
363
155
180

281
124
141
193
360
248
274
166
192
194
168

4.091

193
161
249
184
123
276
117
133

204
89

101
136
246
167
184
108
124
123
103

3.021

1989 = 100%

94,14
92,52
87,36
80,34
77,35
76,03
75,48
73,88

72,59
71,77
71,63
70,46
68,33
67,33
67,15
65,06
64,58
63,4
61,3
73,84

Ezek után a következőket eredményezte az 1994-es év:
Ellátottság (áll. egys./lakos)

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

BKM
HBM
JNSZ
PM
VM
ZM

V
4,6
2,6
5,4
4,9
5,4

V
26.6
17,5
31,0
23,4
26,1

V
17,4
15,2
17,4
15,9
21,1
20,8

K
5,1
4,8
5,8
6,9
7,0

Olvasó ellátottsága (áll.

K
40,2
31,2
34,7
42,9
52,4

M
4,8
3,2
5,5
5,8
6,1

egys ./olvasó)

M
31,3
21,0
32,3
30,6
34,9

Olvasók aránya (olvasó/lakos %)

K
12,7
15,4
16,6
12,2
16,0
13,4

M
15,4
15,2
17,1
13,4
18,9
17,5

V =
K =
M =

- város
= község
= megye
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Olvasói érdeklődés (köles.áll. egys./olvasó)

BKM
HBM
JNSZ
PM
VM
ZM

Lakossági érdeklődés

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

V
20,9
25,6
26,0
22,8
19,8
19,6

K
29,4
37,1
28,0
26,2
22,0
20,4

(köles. áll. egys./lakos)

V
3,6
3,8
4,4
4,2
4,1

K
3,7
5,7
4,6
3,5
2,7

Látogatásiritenzitás (látogatás/olvasók száma)

BKM
HBM
JNSZ
PM
VM
ZM

Forgássebesség (köles

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

V
10,1
11,1
12,0

9,6
12,2
10,4

.egys./helyb. lévő)

V
0,8
1,5
0,9
0,8
0,8

Beszerzési kvóta (Ft/lakos)

BKM
HBM
JNSZ
PM
VM
ZM

Átlagár (Ft/beszerzett

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

V
55,3
29,4
68,0
57,1
70,7
73,4

áll.egys.)

V
441,3
400,8
364,4
385,5
479,8

Tárolási index (állományegység/m2)

BKM
HBM
JNSZ
VM
ZM

V
151,4
111,3
171,0
109,7
131,3

K
11,7
14,1
11,0
10,0
11,2
10,7

K
0,7
1,2
0,8
0,5
0,4

K
372
37,2
31,2
37,9
40,5
50,4

K
392,4
548,0
390,2
399,8
381,5

K
131,5
117,2
147,0

99,0
115,6

M
23,8
28,6
26,0
24,8
20,6
19,9

M
3,7
4,4
4,5
3,9
3,5

M
10,6
11,9
11,0
9,8

11,8
10,5

M
0,8
1,4
0,9
0,7
0,6

M
45,9
31,4
54,8
41,1
57,6
63,3

M
425,5
436,3
369,4
389,7
440,2

M
142,0
113,5
161,0
103,9
123,0

MIRŐL IR?

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
1995. május

- Maurer Péter-Vajda Kornél: Bemutatko-
zik a KMK új igazgatója. Beszélgetés Csa-
bay Károllyal
- Á Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiumának 1994-es tevé-
kenységéről
- Az MKE Könyvtárostanárok Szervezeté-
nek állásfoglalása a NAT könyvtár-
informatikai követelményrendszeréről
- Felhívás
- Bényei Miklós: Helytörténet, iskolatör-
ténet, iskolai könyvtártörténet
- Vajda Kornél: A helyismereti tevékeny-
ségről - egy alapmű kapcsán
- Kovács Mária: Német könyvtárak - ma-
gyar szemmel
- Berente Terézia-Mikulás Gábor: Norvég
főiskolai könyvtárakban
- Hubert Ildikó: A hangos olvasás szüksé-
gességéről
- Lábady Krisztina: A felolvasás jelentő-
sége a gyermek nyelvi fejlődésében
- Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete tagjaihoz

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/3.

- Bemutatkozik az Egyetemi Könyvtár új
főigazgatója
- Drága az információ, különösen, ha
üzleti!
- A HID-sorozat a képviselőkért
- Felhívás az Összefogás a könyvtárakért
program megvalósítására
- Mi újság a Kamarában?
- Tanácskozások Szentendrén, Miskol-
con, Debrecenben
- Hogyan vannak felszerelve számítógé-
pekkel a városi könyvtárak?
- Könyvtárak kómában - csak Nógrád-
ban?
- Miért népszerű még mindig Paula?
- Bemutatkozik a SÚGÓ sorozat

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/4.

A Nemzeti Alaptanterv könyvtár-
informatikai követelményrendszeréről
- Hogyan kell (helyesen) értelmezni az
ÁFA-törvényt?
- 10 éve működik a Várban a Nemzeti
Köynvtar

Állományelemzés Conspectus-
módszerrel
- Számítógépes banditizmus és pornográ-
fia!
- Jöjjenek el községünkbe, számítógé-
pesprogram-nézőbe!
- Elektronikus könyvtáros - tanfolyam
Szombathelyen
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A nagyterületű számítógépes hálózatok elérésével
több, a mindennapi munkában jól hasznosítható és
könnyen megszokható eszköz kerül a felhasználó ke-
zébe. Ezek közül a legegyszerűbb, a legkönnyebben
megtanulható az elektronikus levelezés. Az X. 25-ös
hálózaton működő ELLA levelezési rendszeren ke-
resztül is rengeteg információ elérhető, megszerezhe-
tő, de ha a lehetőségek kimerülnének két személy
levélváltásában, akkor ennek hasznosságát teljesen
felesleges volna e hálózati híradóban ecsetelnem. A
levelezés lehetősége azonban módot ad levelezőcso-
portok szervezésére, folyamatosan működő "elektro-
nikus konferenciák" életrehívására is. A csoport cí-
mére küldött leveleket, írásokat minden bejelentke-
zett tag megkapja, minden tag minden témára rea-
gálhat, a csoport alaptémakörében segítséget kérhet,
kérdéseket tehet fel, folyamatosan kapcsolatot tarthat
egyébként ismeretlen, de vele azonos érdeklődésű
emberekkel.

A könyvtárosok számára Magyarországon 1991-
ben alakítottak ilyen levelezőcsoportot KATALIST
néven. Célját, témakörét Drótos László (Miskolc,
Egyetemi Könyvtár) így fogalmazta meg:

"- számítógépes könyvtári katalógusok és egyéb
online információs rendszerek létrehozása és szol-
gáltatása;

- könyvtári adminisztrációs feladatok gépesítése;
- az IIF szolgáltatásainak könyvtári célú hasznosí-

tása;
- a nemzetközi hálózatokon elérhető szolgáltatá-

sok megismerése;
- az olvasók tájékoztatása elektronikus informá-

cióforrásokból;
- beszámolók vagy rövid híradások a fenti témák-

hoz kapcsolódó könyvekről, konferenciákról, tanul-
mányutakról, tanfolyamokról."

A szervezők szerencsére gondoltak arra is, hogy a
listára érkező, tartós információs értékkel rendelke-
ző dokumentumokat archiválják, s próbaszolgáltatá-
sunk tulajdonképpen erre épül.

Napjainkban egyre több szó esik a tömegkommu-
nikációs eszközökben az Internetről, a számítógépes
hálózatok behatolásáról mindennapi életünkbe. Vél-
hető, hogy a jövőben egyre több helyen elérhetőek
lesznek ezek a lehetőségek, s olvasóink is egyre több
ezzel kapcsolatos szakirodalmat igényelnek intéz-
ményeinktől. Megkezdődött a könyvtárak számító-
gépesítése is, ezzel kapcsolatos mindennapi mun-
kánkhoz egyre több információra van szükségünk.
Kár lenne, ha az elektronikus formában elérhető
ismereteket nem próbálnánk meg hozzáférhetővé
tenni magunk és felhasználóink számára.

Az alábbi "irodalomjegyzék" ehhez szeretné hoz-
zásegíteni a megye könyvtárait. A felsorolt elektro-
nikus publikációk továbbadására mágneslemezen tu-
dunk lehetőséget biztosítani, aki tehát bármelyik
írásra igényt tart, küldjön könyvtárunknak egy
lemezt, s "postafordultával" - egyébként térítésmen-
tesen - eljuttatjuk számára a kért dokumentumot. A
miheztartás végett az egyes tételek végén ()-ben kö-
zöljük a file terjedelmét is.

PRÓBASZOLGÁLTATÁS - SZOLGÁLTATÁSPRÓBA
a számítógépes hálózatról

BARDOSI Mária(összeálL)
Informatika könyvtárosoknak. Módszertani füze-

tek I. (33.278)
Könyvtár és számítógép. Módszertani füzetek II.

(38.045)
Könyvtári munkafolyamatok számítógépen. Mód-

szertani füzetek III. (32.224)
Szabványok és könyvtárgépesítés. Módszertani

füzetek IV. (26.427)

BURMEISTER Erzsébet
Számítástechnika a Miskolci Egyetem Központi

Könyvtárában az 1974 és 1994 között eltelt 20
évben. Könyvtártörténeti szakdolgozat.
(66.094)

CAPLAN, Priscilla
"Az Internet információforrások katalogizálása."

(16.454)

CISLER, Steve
Védekezés és az Internet. (27.168)

COHEN, Joel A.
Az elektronikus könyvtár a felsőoktatásban: átte-

kintés és helyzetjelentés. (57.905)

CRAWFORD, Walt
"Álmok, eszközök, piaci rések és élvonalak: bir-

kózás az információtechnológia változó világá-
val. (45.726)

DEUTSCH, Péter
Továbbadni és továbbfejleszteni az "Internet kul-

túrát". (16.576)

DRÓTOS László
Az információ felszabadítása. (6.799)
Kalandozás az információs dzsungelben. A hazai

kutatási/oktatási hálózatokról elérhető infor-
mációforrások fajtái és jellegzetességei.
(17.541)

A számítógépes kommunikáció hatása a minden-
napimunkára. (13.203)

FARLEY, Laine(szerk.)
Könyvtári információforrások az Internet hálóza-

ton: kiválasztási és alkalmazási stratégiák.
(130.790)

HAUSER, Lee
A "hasznos hálózat." (25.133)

HERON, Linda
Alkalmazott Internet, avagy a megtalált, aztán

elvesztett, majd visszaszerzett paradicsom
(Könyvtárosoknak tartott előadás magyar fordí-
tása.) (73.715)

KOKAS Károly, dr.
Könyvtári integrált rendszerek hazai alkalmazása.
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Műhelytanulmány. (110.351)
Könyvtári szoftverek szakfeladatai. Vitaanyag.

(19.495)
Navigáció az Interneten. (21.900)

KOLTAI Tibor
A digitális kultúra árnyoldalai. (Buschman: Libra-

rians, Self - Censoorship and Information Tech-
nologies c. cikkének referátuma.) (3.069)

MOLDOVÁN István
Hálózati információforrások és hatásuk a könyvtá-

rakra. Szakdolgozat. (93.440)

PAUL, Michael J. - GOCHENOUER, John E.
Telekommunikáció, izolálódás és a magánélet

eróziója. (32.698)

QUINN, Frank
A könyvtárak szerepe az elektronikus publikálá-

sában. (24.465)

ROOKS, Dana
"A virtuális" könyvtár: csapdák, ígéretek, lehető-

ségek. (20.974)

SIMON András(szerk., összeáll.)
Információ mint áru, könyvtár mint információ

áruház. Módszertani füzetek V. (26.614)

SOMOGYINÉ KOVÁCS Andrea
Számítógépes hálózatok használatának előnyei a

könyvtárakban és az oktatásban. Szakdolgozat
(57.449)

STRANGELOVE, Michael
A nélkülözhetetlen Internet: A virtuális kultúra

kialakulása és az elektronikus Gaia létrejötte.
(9.588)

TÁJÉKOZTATÓ anyag. Kérdések és válaszok. Vála-
szok az "általános- és középiskolai Internet
használók" gyakran feltett kérdéseire.
(119.309)

WALTENER, Michael
A dokumentumbeszerzés új útjai - Cikkek az Inter-

neten át (22.719)

WIGGINS, Rick
Az University of Minnesota Internet Gopher rend-

szere: a hálózati információforrások elérésének
egyik eszköze. (147.656)

Rólunk írták:

Cs. Csáti Réka: Számháború a
megyei Könyvtárban. ("A me-
gyei és a városi önkormányzat
egymásra lő rajtunk keresztül") =
Új Néplap, 1995. 05.30.

Egyesületünk hírleveléből

Elektronikus levélként kaptuk meg
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
tagjainak május 15-i keltezésű hír-
levelét (46. szám). Nem tudjuk,
hogyan és miként fog kiadvány-
ként eljutni az érintettekhez, ezért
egyik - fontosnak ítélt - hírét itt is
közreradjuk:
NKA - Idén a Nemzeti Kulturális
Alaphoz 300 millió Ft értékben
500 pályázat érkezett. Miközben a
legtöbb kollégiumi keret növeke-
dett, a könyvtári szakmai kollégi-
umnak idén mindössze 25 millió
Ft áll rendelkezésére elosztásra. A

Könyvtári és Informatikai Kamara
és a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete mint a könyvtárügy szakmai
érdekképviseleti szervei ezért
1995. március. 30-i együttes ülésü-
kön meghallgatták dr. Ambrus Zol-
tánnak, a kollégium vezetőjének
beszámolóját, közös állásfoglalást
fogalmaztak meg a kollégium mű-
ködéséről - amely a 3K-ban (lesz)
olvasható -, és megküldték azt Per-
lik Pálnak, az NKA ügyvezető
igazgatójának és Török András he-
lyettes államtitkárnak.

A Magyar Közlöny 41. számában
megjelent 1995. évi XLIII. törvény -
a helyi önkormányzatok 1995. évi
új induló címzett és céltámogatási
rendszeréről szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény módosításáról -
1. sz. melléklete szerint JNKSZ
Megye Önkormányzata a megyei
könyvtár átalakítására és rekonst-
rukciójára 1995-ben 60 millió,
1996-ban 190 millió forint címzett

támogatást kap.
A beruházás összes költsége 350
millió Ft, ebből 100 millió Ft-ot az
önkormányzatnak saját forrásból
kell biztosítania.

PÁLYÁZATI
EREDMÉNYHIRDETÉS

"A Jászságért" Alapítvány legutób-
bi pályázatára beérkezett 45 pá-
lyaművet a kuratórium eibírálta.
900 000 forint értékű támogatás-
ban részesítette a következő 23
pályázatot:

1/ A Jászárokszállási Római Kato-
likus Egyházközségnek, a római
katolikus templom építése történe-
tének megíratásához és megjelen-
tetéséhez. 50.000 Ft
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2/ A Jászsági Évkönyv Szerkesztő-
ségének, Jászberény, az 1995-ös
Évkönyv megjelentetéséhez

50.000 Ft

3/ A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Levéltár számára a Zuonuk
Levéltári Évkönyv megjelentetésé-
hez. 50.000 Ft

4/ Kiss Erika, Jászberény pályáza-
tára a Jász Történelmi Arckép-
csarnok c. kiadvány megjelenteté-
séhez. 50.000 Ft

5/ A Berényi "Műhely, Jászberény
számára Muhoray Mihály festőmű-
vész monográfiájának megjelente-
téséhez. 20.000 Ft

6/ Jászágó község Klubkönyvtára
színjátszó szakkörének, szüreti fel-
vonulás megrendezésére

50.000 Ft

7/ Jászárokszállás Önkormányzata
javára, a Jász Világtalálkozó helyi
programj ainak támo gatás ára

50.000 Ft

8/ A Chachi-Drom Független Ci-
gányszervezetnek, Jászárokszállás
a "Roma Művészeti Nap" megren-
dezéséhez 40.000 Ft

9/ A^ Nagyboldogasszony Katoli-
kus Általános Iskolának, Jászbe-
rény a "Szülőföldem a Jászság" c.
vers- és prózaíró pályázathoz

20.000 Ft

10/ A Lehel Vezér Gimnáziumnak,
Jászberény az "Ahány nyelvet be-
szélsz, annyi embert érsz" angol
nyelvi tábor támogatására

50.000 Ft

11/ A Fényszaruiak Baráti Egyesü-
lete részére, "A jászok és a Jászság
története" c. vetélkedő megrende-
zéséhez 50.000 Ft

12/ A Dósai Honismereti Szakkör,
Jászdózsa részére tájház felújításá-
hoz, gyűjteményrendezésre

20.000 Ft

13/ A Nagyboldogasszony Római
Katolikus Plébánia, Jászberény ré-
szére a "Zarándoklat a Jászság ér-
tékeinek felkutatására" megvalósí-
tásához 20.000 Ft

14/ A Székely Mihály Alapítvány
Iskola Kórusa, Jászberény részére,
kották beszerzéséhez 50.000 Ft

15/ Orosz Vivien, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola hallgatója,
Jászberény részére ösztöndíjként

50.000 Ft

16/ Törőcsik István, Jászapáti, a
József Attila Tudományegyetem
történelem szakos hallgatója részé-
re ösztöndíjként 2 0 . 0 0 0 Ft

17/ Nagy Lajosné, Jászárokszállás
részére "A Jászárokszállási Zárda
és Polgári Leányiskola története"
c. dolgozat elkészítéséhez, ösz-
töndíjként 10.000 Ft

18/ A Jászárokszállási Képzőmű-
vészeti Műhelynek alkotómunká-
hoz, fiatal tehetségek oktatásához

50.000 Ft

19/ Az Ágóiak Baráti Egyesülete,
Jászágó részére támogatásként

20.000 Ft

20/ Dr. Nagy Janka Teodóra nép-
rajzkutatónak, Szekszárd a jász jo-
gállás jogtörténeti és néprajzi vo-
natkozásainak kutatásához és pub-
likálásához, ösztöndíjként

40.000 Ft

21/ Koncz Ildikó főiskolai adjunk-
tus, Szolnok részére Théodore Va-

lerio francia festő alföldi témájú
festményeinek franciaországi fotó-
zásához, illetve tanulmány megírá-
sához ösztöndíjként 60 .000 Ft

22/ A Déryné Művelődési Központ,
Jászberény díszítőművészeti szak-
köre részére anyagvásárlásra

20.000 Ft

23/ A Jász Lovasbandérium Egye-
sületnek, Jászberény további mű-
ködésüktámogatására 60 .000 Ft

A Kuratórium által alapított és ne-
gyedik alkalommal kiírt Jászságért
Díj kapcsán nyolc személyre érke-
zettjavaslat. A kuratórium úgy dön-
tött, hogy az ez évi Jászságért Díjat
és a vele járó 1 0 0 . 0 0 0 Ft elisme-
rést

dr. Kiss József
történész (Budapest) részére ítéli
oda életpályájának elismeréseként.

Dr. Kiss József, a történelemtu-
dományok kandidátusa, több, mint
félszáz tudományos publikáció
(közte négy önálló kötet) szerzője.
Történelmi munkái mellett peda-
gógusi, módszertani, néprajzi,
gazdaságtörténeti művei is nyilvá-
nosságot kaptak. Munkásságán
belül kiemelkedő helyet foglal el a
Jászság, a jászok történelmének
vizsgálata. Több évtizeden át ku-
tatta a jászkun redemptio (önmeg-
váltás) levéltári kútfőit, s ezek köz-
readásával jelentős mértékben
hozzájárult e sajátos közjogi hely-
zetű népcsoport történetének meg-
írásához.

A Jászságért Díj átadása 1995.
július 29-én, a Jász Világtalálkozó
megnyitóján lesz Jászberényben.

Budapest, 1995. május

"A Jászságéit" Alapítvány
kuratóriuma
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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


