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HELYISMERETI KÖNYVTÁROSOK II. ORSZÁGOS
TANÁCSKOZÁSA SOPRONBAN

A "leghűségesebb városban" - július 26-28-án, a 35 fokos kánikulában
- több, mint száz könyvtáros gyűlt össze.

A konferencia első napján a könyvtárak, a múzeumok, a levéltárak
lehetséges együttműködésének kérdéseiről négy előadást hallgattunk
meg. Az adott településen a társintézményekkel együttműködési szerző-
dések megkötésére kell törekedni. Ez kiterjedhet a gyűjtőkörre, a doku-
mentumok hozzáférhetőségére, feltárására, számítógépes adatbázis ki-
építésére, közös kiadványok készítésére. A könyvtárak sajátossága ma-
rad a katalogizálás, a feldolgozás, a helyi sajtó feltárása, kurrens sajtó-
figyelés, különböző vetélkedők, kiállítások szervezése. A tanácskozás
résztvevője volt Ian Maxted az angol társszervezettől. Érdekes előadást
tartott az angol intézmények mai helyzetéről, és előrevetítette a jövő
problémáit, amelyek az átszervezésből adódnak.

A második napon a gyűjtőköri kérdéseket tárgyaltuk meg. Győri
Erzsébet (a KMK igazgatóhelyettese) előadásában sorra vette a lehetsé-
ges szempontokat, amelyeket a szabályzat elkészítésénél figyelembe kell
venni:

- a nyelvi határt (nemzetiségi-testvérvárosi kapcsolat),
- az adott hely, ill. térség földrajzi meghatározása (közigazgatási

határok változása),
- időhatár: megjelenési idő,

tárgyi idő, >
- tematikai meghatározás, amelynek határa a "csillagos ég",
- formai szempontok,
- helyi nyomda termékei.

A témához többen hozzászóltak, a kollégák a helyismereti informá-
ciós tár kiépítésével, az ún. "helyi személyek" meghatározásával, proble-
matikájával, a mikrofilmekkel, az aprónyomtatványokkal és a nemzeti-
ségi gyűjteményekkel foglalkoztak.

Győr-Moson-Sopron megye helyzetét Tuba László (a győri Kisfaludy
Megyei Könyvtár igazgatója), Müller Imréné (a soproni városi könyvtár
igazgatója), dr. Gecsényi Lajos (a megyei levéltár igazgatója), valamint
dr. Turbuly Éva (a soproni levéltár igazgatója) ismertette.

A harmadik nap a helyismereti szekcióban a régi könyvekről, a
könyvkultúra kutatásáról, a kéziratos térképekről hallottunk.

Természetesen volt baráti találkozó és kirándulás is. Nagycenken
megtekintettük a Széchenyi-kastélyt és megkoszorúztuk Széchenyi István
sírját a mauzóleumban. A kirándulás végén néhányan a Fertő-tóban is
megfürödtünk. Este - 10 órai kezdettel - Sopron történetéről néztünk
meg egy nagyszerű videofilmét, amely 1921-től 1956-ig mutatta be a
várost. A videót a könyvtár munkatársai állították össze, elsősorban
ifj. Sarkady Sándor nevét kell megjegyeznünk, akinek ez a hobbyja.

A háromnapos konferencia nagyszerű megrendezéséért a soproni Vá-
rosi Könyvtár minden elismerést megérdemel.
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A tavalyi - váci - tanácskozás anyaga könyv alakban is megjelent, a közeljövőben az "Új könyvek" ismertetni
fogja. Szeretném a helyismerettel foglalkozó kollégák figyelmét felhívni a műre, munkánk során nagyon jól
tudjuk majd hasznosítani.

Jövő júliusban Tatán újra találkozunk.

Gulyás Erzsébet
könyvtáros, Jászberény

[Megjegyzés: a helyismereti könyvtárosok szekciója egy NKA pályázat elnyerésével lehetőséget kapott a
Budapest Gyűjtemény számítógépes programjának megvásárlására. A továbbadás feltételeiről, módjáról pontos
információink még nincsenek. Ezek megérkezésekor tájékoztatjuk a T. Kollégákat.

a szerk.]

TOVÁBBKÉPZÉS KŐTELEKEN
- előzetes -

Elsősorban községi-, nagyközségi könyvtárakban dolgozó munkatársaink számára megkezdtük évi összejö-
vetelünk előkészítését. Úgy gondoltuk - nagyon optimistán -, talán nem teljesen elképzelhetetlen, hogy kisebb
intézményeinkbe is jut előbb-utóbb (fenntartói jótétemény, pályázat, csoda, vagy selejtezés útján) számítógép.
Szeretnénk ezért bemutatni, milyen könyvtári munkák elvégzésére képesek ezek a gépek. Úgy tervezzük, hogy
röviden ismertetjük a "nagy" szoftvereket (TextLib, Szirén) is, de a fő hangsúlyt a szajoli és kőteleki
könyvtárban használt nyilvántartó programok megismertetésére helyezzük. Ezeket 20-30.000 kötetes könyvtá-
rak állományának kezelésére, a kölcsönzések regisztrálására, s egyéb, kisebb könyvtári feladatok elvégzésének
megkönnyítésére tervezték, s beszerzésük sem jelent túlzott anyagi terhet. Az alábbiakban - mivel egyéb publi-
káció nem áll rendelkezésünkre e programokról - bemutatjuk tudományukat, hogy - ez alapján felkészülve -
közösen vállalkozhassunk minősítésükre, megítélésükre.

Rendezvényünk időpontjául 1995. október 30-át választottuk. Ez még változhat, találkozónkra tehát minden
érintettnek külön meghívót is küldünk a végleges program leírásával együtt.

KÖTELEK

A kőteleki Községi Könyvtár számítógépes programja elindítás után a következő menüt kínálja fel:

Napi munka - Keres/Lista - Törzsadatok - Adatvédelem - Segédprogramok - Kilépés

Az egyes pontok kiválasztása után a következő műveletek végezhetők el.:

1. Napi munka
1.1 Kölcsönzés - Visszavét

Az olvasók adatait azonosító számuk beírásával
lehet előhívni. A 'kölcsönöz', vagy 'visszaad' funkciók
kiválasztása után a könyv leltári számának beírásával
végezhető el a kívánt művelet. A képernyőn megjele-
nik a kikölcsönzött/visszavett mű leltári száma és
címe. Ha az olvasó által kölcsönözni szándékozott
könyv más olvasónál van, a gép jelez és felajánlja az
előjegyzést. Ennek kérése esetén a mű visszahozata-
lakor jelzi és kiírja az előjegyzést kérő olvasó adatait.
A várakozó olvasó következő kölcsönzésénél a mű
visszakerülésére szintén figyelmeztet.

1.2 Vásárolt könyvek leltározása

A munkához a gép felajánlja a soron következő
leltári számot (ez módosítható). Az adatokat a kö-
vetkező sorrendben kell beírni:

- cím,
- kötetszám,
- szerző kód (a kódlista az FI gomb

megnyomásával előhívható. Ezeket az adatokat csak
egyszer kell rögzíteni. A kód kiválasztása után a
'rendező kód' ablakban megjelenik a megfelelő Cut-
ter-szám. Ezt új szerző felvételekor természetesen be
kell írni.)

-ár,
- műfaj kód, (Kőteleken pl.: regény, kis-

regény, háborús regény, vers, novella, stb.)
- téma kód, (a raktári táblázatnak megfe-

lelő raktári számok, ül. Kőteleken a szépirodalmat
bontották: történelmi, szerelmes, bűnügyi stb.)

- beszerzés dátuma (az aznapi dátumot a
gép automatikusan beírja, ez az adat is átírható.)



1995. augusztus-szeptember KAPTÁR

1.3. Selejtezés

Beírandó a selejtezés okának kódja (rongált, elve-
szett stb.) és a selejtezendő dokumentum leltári szá-
ma (ennek beírásakor a program előhívja a dok.-ra
vonatkozó további adatokat.)

1.4 Hátralékos olvasók listája

A program kiírja a hátralékos olvasókat (azonosí-
tószám, név). Az egyes olvasó kiválasztása után meg-
jeleníti a határidőre vissza nem hozott könyvek leltá-
ri számát, címét, darabszámát. (Csak azokét a kötete-
két, amiknek a kölcsönzési határideje lejárt!) E me-
nüpontból nyomtatható felszólítás is. Ezen szerepel
az intézmény és az olvasó neve, címe, a könyvtáros
által megfogalmazott "dörgedelem", a visszakért do-
kumentum legfontosabb adatai, a lejárat napja, a ké-
sedelmi díj összege és a nyomtatás dátuma.

1.5 Lezárt kölcsönzések listája

Az év folyamán kölcsönző olvasók listájából kivá-
lasztott személyről megtudható, hogy melyik könyvet
mikor kölcsönözte ki, mi volt a lejárat napja, ill. mi-
kor került vissza a dokumentum. Kiírja a gép a kése-
delmesen visszahozott műveknél a késedelmi napok
számát is.

1.6 Könyv es kölcsönzői

A leltári szám beírása után kiderül, hogy az adott
könyvet ki, mikor kölcsönözte ki és mikor járt le a
kölcsönzés határideje.

1.7 Könyv előjegyzés kezelése

A pont kiválasztása esetén megtudjuk, hogy a
könyvtár melyik dokumentumát melyik olvasó je-
gyezte elő.

2. Keres/Lista
2.1. Keresés a mú címe szerint

A cím bármelyik szavára (szórészletére) lehet ke-
resni. A találathalmazban a könyvek címe jelenik
meg. A kiválasztott címre ugorva megtudható a do-
kumentum műfaja, témája, szerzője és a szerző szüle-
tési dátuma.

2.2 Szerző és művei
2.3 Műfaj szerinti keresés
2.4 A mú témája szerint keres

A szerző, műfaj, mű témája kód beírása után (sike-
res keresés esetén) megjelennek a 2.1 pontban felso-
rolt adatok.

2.5 Összetett keresés

A 2.1-2.4 pontban leírt keresőelemekkel *eszi
lehetővé a program az összetett keresést. A találatok
a 2.1 pontban leírtak szerint jelennek meg.

2.6 Leltárív nyomtatása

A funkció választása esetén a megadott leltári
számhatárok közti művekről készít a gép listát. A
képernyőn a leltáriszám, cím, kötetszám, a könyve
összértéke és darabszáma jelenik meg. File-ba nyom-
tatás esetén választani lehet, -hogy a művek leltári
szám, cím, műfaj, téma, vagy szerzői abc rendbe
szedve jelenjenek meg. A nyomtatott anyagon is sze-
repel az összérték és a darabszám.

2.7 Selejtezett könyvek listája

Két időpont között az 1.3. pont szerint selejtezett
dokumentumokról készít listát. A képernyőn i
nyomtatási file-ban is a 2.6. pontban leírtak szerint
jelennek meg az adatok.

2.8 Beszerzési statisztika

Két időpont között az 1.2. pont szerint állomány-
ba vett dokumentumokról készít listát. A képernyőn
is és a nyomtatási file-ban is a 2.6. pontban leírtak
szerint jelennek meg az adatok.

2.9. Kölcsönzési és Rekord-listák

A menüpont a képernyőre nyomtatja - választás
szerint - a következő adatokat:

- Kölcsönzési adatok
= abszolút rekordok

Az "élő" anyag jelenik meg leltári szám szerint
rendezve. Megjelenő adatok: leltári szám, cím, a kö-
tet kölcsönzéseinek száma. (Kérhető az egy-egy kivá-
lasztott címhez tartozó szerzői név (születési idő-
ponttal), műfaj-, ill. témamegnevezés.

= időszaki rekordok
A megadott időpontok között kikölcsönzött mű-

vek adatai jelennek meg az előzőekben ismertetett
formában.

- Olvasói adatok
= rekord lista

A megadott időpontok között kölcsönző olvasók
száma, neve, az általuk egyenként, ill. összesen ki-
kölcsönzött kötetek száma jelenik meg.

= belépők
A megadott időpontok között a könyvtárba be-

iratkozott olvasók minden adata, valamint száma
kérdezhető le.

= kilépők
A megadott időpontok között a könyvtárból kilé-

pett olvasók minden adata, valamint száma jelenik
meg.

= jelenlegi olvasók
A megadott napon érvényes olvasójeg

delkező olvasók összes adata hívható elő.

2.10 Könyvállomány darabszáma

Műfaj, téma és szerző szerint kérdezhető meg az
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egy kódhoz tartozó könyvek, kölcsönzések száma,
ül. összértéke. Összesített lista kérése esetén a könyv-
tár "élő" állományának darabszáma, kötetszáma,
összértéke és a kölcsönzésben levő könyvek darab-
záma, kötetszáma, összértéke tudható meg.

3. Törzsadatok

A választék:

3.1 Olvasó törzs karbantartása
3.2 Szerző törzs karbantartása
3.3 Műfaj megnevezés karbantartása
3.4 Téma megnevezés karbantartása
3.5 Selejtezés ok karbantartása
3.6 Paraméter törzs karbantartása
3.7 Könyv adatainak javítása

A menüpontok által jelzett tartalmú adatok javítá-
sa, új adatok felvitele végezhető itt el. A
"paraméter..." választásakor a kölcsönzési idő, a
könyvtár neve és címe, ill. a felszólító szövege
állítható, írható be.

4. Adatvédelem

A program lehetőséget ad az adatok mentésére a

4.1 Mentés fixlemezre

4.2 Mentés floppyra:

visszatöltésére a

4.3 Visszatöltés winch.-ről
4-4 Visszatöltés floppyról

és helyreállítására az

4.5 Adatok úiraindexelése

választási lehetőségek megadásával.

A könyvtáros munkáját a következő segédprog-
ramok segítik:

5. Segédprogramok
5.1 Határidőnapló
5.2 Szövegszerkesztő
5.3 Szövegek nyomtatása
5.4 Szöveg törlés
5.5 Régi kcs (kölcsönzési) adat törlése
5.6 Régi selejt törlése

A bejelentkező menüsor utolsó eleme a Kilépés,
ami - ez nyilvánvaló - a program szabályos elhagyását
teszi lehetővé.

SZAJOL

A szajoli Községi Könyvtár "Kölcsönzői nyilvántartási rendszer"-ét az INIT Kft. (Budapest) készítette. Ennél a
programnál a bejelentkező képernyő a következő lehetőségeket kínálja fel:

Belépés a rendszerbe,
Adattárak mentése,
Adattárak visszatöltése,
Dokumentáció nyomtatása,
Adattárak helyreállítása,
Kilépés a programrendszerből.

Az egyes funkciókon belül a következő műveletek
végezhetők el:

1. Belépés a rendszerbe
1.1 Kölcsönzés

Választásakor megjelenik a beiratkozott olvasók
listája (a nyilvántartási számok sorrendjében), be-
iratkozásuk időpontjával és olvasójegyük érvényes-
ségének lejárati napjával. Az adatok név szerinti
betűrendbe is rendeztethetők. E beállítástól függően
lehet az egyes olvasó adatait megkeresni szám vagy
név szerint.

Az olvasó kiválasztása után előhívhatók a róla
felvett adatok. Az adatlap megjelenése után azok
módosíthatók, törölhetők, kinyomtathatók. Az ablak-
ból való kilépés nélkül, név vagy szám szerint újabb
olvasó adatlapja is megnézhető, üres adatlap kérésé-
vel pedig itt van lehetőség az új beiratkozok adatai-

nak felvételére (nyilvántartási szám, név, be-lépés-,
lejárat időpontja, anyja neve, születési éve, lakcíme,
irányítószáma, foglalkozása, iskolai végzettsége,
munkahelye, telefonszáma, az éves tagdíj összege,
ennek befizetése).

Természetesen ennél a menüpontnál regisztrálha-
tó a dokumentumok forgalma is. A kölcsönzéshez a
könyv leltári számát és az ehhez tartozó darabszámot
kell beírni a megfelelő mezőbe. A gép - utasításra -
kölcsönzési lapot is nyomtat, melyen szerepelnek az
olvasó által kivitt dokumentumok legfontosabb is-
mérvei és a kölcsönzés lejáratának napja.

Visszavételnél a visszahozott könyv adatai mellé
be kell írni az aktuális dátumot. Ha az olvasó határ-
időn túl hozta vissza a dokumentumot, a program
kiszámolja a késedelmi díjat, s ha kérjük, erről
nyugtát is nyomtat.

1.2 Katalógus

A funkció kiválasztása után megjelennek a könyv-
tári dokumentumok legfontosabb adatai, (leltári
szám, raktári jelzet, Cutter-szám, szerző, cím) válasz-
tásunktól függően leltári szám, raktári jelzet, Cutter-
szám, vagy szerzői betűrendbe rendezve. Keresni
sorrend és tartalom szerint lehet. Előbbi esetén a



1995. augusztus-szeptember KAPTÁR

rendezés módjától függően kell beírni a keresőkér-
dést, utóbbi esetben az ETO-számot, egyéb azonosí-
tót, ül. a tartalmi ismertetőjegyet kell a megfelelő
mezőbe írni.

E funkció kiválasztása után lehet az új dokumen-
tumok törzsadatait [leltári szám / kötetszám / típus-
kód (jelentésük Szajolban könyv, vagy videokazetta)
/ raktári jelzet / Cutter-szám / író, szerző neve / cí-
me, szerkesztője, fordítója, munkatársak, kiadás stb /
jellege (pl. fűzött); (a két / jel közé eső elemek egy
mezőbe kerülnek)], egyéb azonosítóit
[ETO/szám(ok), tárgykör megnevezése], és a pél-
dányra vonatkozó adatokat [példány sorszáma, be-
kerülés időpontja, ára, állapotának kódja (jelentésük:
kölcsönözhető, előjegyezve, kölcsönözve, nem köl-
csönözhető, leltárhiány, selejtezve), tárolási helye]
rögzíteni. Mindezek az információk (a kölcsönző és
előjegyző olvasó nevével, azonosítójával együtt)
bármikor megtekinthetők a könyvtár állományegysé-
geiről.

1.3 Kimutatások, statisztika

A prcgram a következő listákat nyomtatja ki:

1.3.1 Kölcsönzők
A listán szerepel az olvasók nyilvántartár száma,

neve, címe, a belépés és az érvényesség időpontja.
Beállíthatjuk, hogy a változásokat milyen időponttól
akarjuk kinyomtatni, s hogy nyilvántartási szám, vagy
betűrend szerinti rendezést kérünk-e. Szűkíthetjük a
listát nyilvántartási számhatárok megadásával is.

1.3.2 Katalógus

Almenük:

1.3.2.1 Állapot szerinti katalógus
Beállítható a készlet típusa, kiválasztható, hogy a

tényleges, a selejtezett, vagy a hiányzó készletről, ül.
hogy az időpont megadásával a változásokról ké-
rünk-e leltári szám vagy szerzői betűrend szerinti
listát. A nyomtatandó dokumentumok köre tovább
szűkíthető a leltáriszám határainak megadásával.

1.32.2 Katalógus ismertetővel.
Az előzőekben leírt beállításokra itt is van mód, a

dokumentumok alapadatain kívül azonban itt ismer-
tetőjüket is kinyomtatja a gép. Beállítható a nyomta-
tás úgy is, hogy minden leírás másik lapra kerüljön.

1.3.3 Késedelmi értesítő
Szerepel rajta az olvasó neve, címe, az előre

megadott felszólítószöveg, a kölcsönzés és a lejárat
ideje, a könyv(ek) leltári száma(i), a szerző(k) és a
cím(ek).

1.3.4 Statisztika
Készülhet a katalógusforgalomról (melyik könyvet

hányszor kölcsönözték ki) és a kölcsönzőnkénti
forgalomról (ki, hányszor kölcsönzött.,. Beállíthatók
időhatárok, s meghatározható, hogy leltáriszám/nyil-
vántartási szám v?gy szerzői/olvasói betűrend sze-
rint készüljön-e a lista, ül. az, hogy milyen leltári-
szám/nyilvántartási szám határok közötti dokumen-
tumokra/olvasókra vagyunk kíváncsiak.

1.4 Szervíz

Almenük:

1.4.1 Szótár karbantartása
Itt rögzíthetők új raktári jelzetek. Cutter számok,

jelleg megnevezések (pl. fűzött). ETO-számok, táro-
lási helyek és kölcsönzési típusok (kölcsönzési idő,
késedelmi díj számolásának módja, összege stb.)

1.4.2 Alapadatok beállítása
Az üzemeltető adatai rögzíthetők. Itt írható be,

vagy módosítható a belépési nyilatkozat és a kése-
delmi értesítő szövege.

1.4.3 Ügyintéző karbantartása
A dolgozó adatai, jogosultságai állíthatók be.

1.4.4 Szín beállítása
1.4.5 Adatbázis tömörítése
1.4.6 Sérült adatok újraindexelése
1.4.7 Kölcsönzési adatok törlése

1.5 Vége

Kilépés a bejelentkező képernyőhöz, ahol a továb-
bi lehetőségek a következők:

2. Adattárak mentése
3. Adattárak visszatöltése
4. Dokumentáció nyomtatása

A programhoz tartozó "Üzemeltetési kézikönyv"
nyomtatása.

5. Adattárak helyreállítása (indexelés)
6. Kilépés a programrendszerből

T.B.

HÁTHA ÉPPEN HIÁNYZIK...

Raktárosaink a folyóiratok rendezése, kötészeti előkészítése során több, számunkra felesleges folyóiratpél-
dányra leltek. Ezek listáját az alábbiakban közöljük, s ha kérik - díjmentesen - eljuttatjuk az igénylő könyvtá-
raknak.

Esély
Ezredvég
Gazdálkodás

1993/1
1994/1, 8
1991/3, 6; 1992/2, 8, 9, 10,

11,12

Híd
Kémiai Közlemények
Korunk

1994/12
1992/1-2
1994/1,7, 8,9, 10, 11, 12
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Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1993/1, 2, 3, 4,
8,9, 10, 11, 12

Közigazgatási-Gazd.Döntv.tár 1993/1, 2, 3, 4,

Magyar Szemle
Magyartanítás

6, 7, 10
1993/12
1983/1,2,4.5,
1985/1,2,3,4,

Politikatudományi Szemlí
Szociológiai Szemle
Társadalmi Szemle
Tekintet
Thalassa
Valóság

1994/1
1994/8-9
1993/1-2, 5-6
1985/9
1986/6, 12
1987/4

KAPTÁR

5,6,

5,

6
5

Régóta őrizgetjük az alábbi felsorolt (többségében
teljes) folyóirat-évfolyamokat is. Ezeket is szívesen
átadjuk, ha kell valamelyik intézménynek:

Agrárgazdaság
Agrárirodalmi Szemle
Agrárirodalmi Szemle

- Növényterm.

1988-1989
1975-1983

1984-1988
- Növényvédelem 1987-1988

Alföld

Állattenyésztés
Automatizálás
Budapesti Műsorkalauz
Búvár

Csillag
Diárium
Energiagazdálkodás
Etnographia
Élet és Tudomány

Élővilág
Filmkultúra
Filmvilág
Forrás

1963, 1969/1-2, 1970/4-6,
2-12, 1971-1972, 1973/1-6,
1986-1990
1962/2-4, 1963/1-3
1978-1989
1962, 1966, 1967
1939.1., 1940, 1941.11.,
1963-1965
1955
1943
1978-1989
1954
1955-1963, 1969-1970.
1975.1., 1977-1979
1965
1970/4/6, 1971/5-6
1971
1988

I,

1995. augusztus-szeptember

Gazdálkodás
Irodalomtörténet
Jászkunság
Jelenkor
Kortárs

Korunk
Könyvtári Figyelő
Könyvtáros

Közgazdasági Szemle

Köznevelés
Kritika
Kutatásfejlesztés
Kultúra és Közösség
Látóhatár
Magyar Csillag

1981-1989
1974/3-4, 1975-1979
1960,1971, 1975, 1977
1961-1962
1960/10-12, 1963-1965,
1969-1972, 1974
1965
1961-1969, 1972- 1984
1962-1971, 1974-1975,
1977,1982-1983,1986-1990
1954-1955, 1964.1., 1965,
1967-1969, 1971-1972,
1978-1989
1963,1973-1976,1979-1983
1964-1968, 1974
1983-1989
1978, 1983,1989
1983,1984, 1989
1942

Magyar Filozófia Szemle 1961-1964, 1967-1979
Óvodai Nevelés
Magyar Nyelvőr
Magyar Pedagógia
Magyar Tudomány
Mérés és Automatika
Muzsika
Nagyvilág
Nemzetközi Szemle
Növénytermelés

Olvasó Nép
Pedagógiai Szemle
Pénzügyi Szemle
Szabvány és Világ
Szabványosítás
Századok 1902,

1928.

1976-1980
1953, 1971-1979
1970, 1971, 1973, 1974

1967, 1970-1974
1978-1989
1970-1972

1970-1976, 1984, 1985, 1989
1962-1964, 1970, 1988

1955-1963. 1967-1979,
1982-1989

1980-1989
1960-1965, 1970-1980

1979-1988
1986-1988
1978-1985

1904, 1905, 1925, 1927,1927,
1931

Új írás 1962-1971 1973,1984-1989
Valóság 1965, 1967, 1970, 1974, 1985,

1987-lí

LEHETŐSÉGEK A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATON

OLVASTÁK

Tószegi Zsuzsanna "Elektronikus szöveg- és levéltá-
rak az Intermeten" c. írását a Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros augusztusi számában? A Magyar Elektro-
nikus Könyvtárról megjelenteknek egy kicsit utána-
jártam hálózatunkon, s a tapasztaltak alapján bátran
kijelenthetem: valami készül...

A "könyvtár"-ba a következő ajtón keresztül léphe-
tünkbe:

Internet Gopher Information Client 2.0 pllO

ISO 8859 (Latin 2) ékezetes ajtó -
ISO8859(Latin 2) door

1.
2. -
3. Porta
4. - •

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

- Reception desk.

-- Welcome!
- Library guide.
- READINGROOM
-- MEK project archives
-- Cloakroom and tool-

house
- Library bulletin board
-- Visitors'book

5. Üdvözlöm!
6. Tájékoztató füzet
7. OLVASÓTEREM
8. MEK irattár
9. Ruhatár és raktár

10. Könyvtári faliújság
11. Vendégkönyv
12.
13. Virtuális világkönyvtár-World-wide virtual libr.
14.
15. A MEK-Lift nem működik! - The MEK-Lift is out

of order!
16. HUNGÁRIÁN ELECTRONIC LIBRARY
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A dokumentumokhoz az olvasótermen keresztül jutha-
tunk el. Innen a következő ajtók "nyílnak".

OLVASÓTEREM READING ROOM

New additions
The catalog ?
The collection by author
The collection by title

1. MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - PORTA
2. - - - -
3. Olvasóterem - Reading room.
4.
5. Természettudományok- Natural sciences, mathem.
6. Műszaki tudományok, ágazatok-Technology,

branches of economy
7. Társadalomtudományok - Social sciences
8. Humán terül etek, kultúra-Humanities, culture, árts
9. Kézikönyvek és egyéb -Reference works and others
10.
11. Gyarapodás
12. Katalógus
13. Szerző szerinti lista
14. Cím szerinti lista
15. - -
16. HUNGÁRIÁN ELECTRONIC LIBRARY

Az egyes átfogó témákon belül kisebb témakörökbe
rendezett az állomány:

Természettudományok
Biológia
Csillagászat, űrkutatás
Fizika, atomfizika
Földtudományok, meteorológia
Kémia
Környezetvédelem
Matematika
Orvostudomány, állatorvostan - Medicine,

veterinary medicine
Műszaki tudományok, ágazatok

Anyagtudományok
Bányászat
Elektrotechnika
Energetika
Építészet, építőipar
Gépészet, automatizálás
Kohászat
Könnyűipar
Közlekedés, szállítás
Mezőgazdaság, élelmiszeripar
Számítástechnika, hálózatok
Vegyipar

Társadalomtudományok
Filozófia
Irodalomtudomány
Jog
Könyvtártan, informatika
Közgazdaságtan
Néprajz
Nyelvtudomány
Pedagógia, nevelés
Politika
Régészet, muzeológia
Szociológia

Történelem
Tudománytan

Humán területek, kultúra
Film, színház, előadóművészet
Idegenforgalom, utazás
Játék, humor
Képzőművészet
Kommunikáció, médiák
Sport, testnevelés
Szépirodalom
Vallás
Zene

Kézikönyvek és egyéb
Katalógusok
Lexikonok
Szótárak
Térképek
Egyéb

A könyvtártan, informatika "polcot" közelebbről is
szemügyre vettem, s az alábbi dokumentumokat ta-
láltam:

Álmok, eszközök, piaci rések és élvonalak.
A "nyitott kapuk elve" és a TINLIB.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Központi

Könyvtára.
A Magyar Elektronikus Könyvtár (Networkshop 94

előadás) .
A Magyar Elektronikus Könyvtár megalapítása.
A Magyar Elektronikus Könyvtárról (TMT cikk).
A képi információ.
A könyvtárak szerepe az elektronikus publikálásban.
A könyvtáros elektronikus környezete.
A magyar tudományos könyvtárak lepusztulása az

elmúlt 25 évben.
A számítógépes hálózatok könyvtári alkalmazásának

lehetőségei és...
A virtuális könyvtár, csapdák, ígéretek, lehetőségek.
Adatbázisok kiválasztása számítógépes információ-

kereséshez.
Alkalmazott Internet: A megtalált, azután elveszett...

Paradicsom.
Az Internet információforrások katalogizálása.
Az elektronikus könyvtár a felsőoktatásban...
Az információ felszabadítása.
BOD PÉTER és a Magyar Athenas.
Dokumentumellátás - a mában a jövő.
Egy könyvtári információs rendszer kiválasztása.
Előzetes rendszerterv az OSZIR megvalósítására.
Előzetes rendszerterv az OSZIR megvalósítására

(WinWord 2...
Hagyományos és elektronikus pedagógiai szakin-

formáció
Hipertest alkalmazása a hazai könyvtárakban.
Hálózati információforrások és hatásuk a könyvtá-

rakra.
Informatikai Jegyzetek.
JASON-NRW: A dokumentumbeszerzés új útjai - Cik-

kek az Interneten.
KATALIST elektronikus konferencia.
Könyvtár és network, tradíció és modernség.
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Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár?
Könyvtári információforrások az Internet hálózaton.
Könyvtári integrált rendszerek hazai alkalmazása.
Magyar könyvtárak csatlakozási szándéka a SIGLE

adatbázishoz.
Számítástechnika a Miskolci Egyetem Könyvtárában.
Számítógépes hálózatok használatának előnyei a

könyvtárakban és az...
Világkönyvtár - Magyarországon.

A dokumentumokat - természetesen - le tudjuk

tölteni gépeinkre, s ezért született tulajdonképpen ez
az összeállítás is. Jó lenne, ha az elektronikus doku-
mentumok is minél több helyen elérhetők lennének. A
magunk részéről annyit tudunk ajánlani, ha a könyvtá-
ri, informatikai témakörben felsorolt írások felkeltet-
ték figyelmüket, küldjenek egy floppy-t címünkre,
letöltjük, s továbbítjuk a kért szöveget. Kérésre szíve-
sen bekukkantunk akármelyik témakör anyagai közé,
s onnan is szívesen továbbadjuk a fellelt információ-
kat.

T.B.

H Í R E K

Jászberény

A szépség ünnepe

A jászberényi Városi Könyvtár is bekapcsolódott a
Jászok Világtalálkozójának fergetes programsoroza-
tába.

A hely szelleméhez hűen sajtótörténeti kiállítással
és költő-olvasó találkozóval igyekeztünk becsalogatni
a látogatókat.

Néhány hónappal ezelőtt baráti levelet kaptunk Bí-
ró Andrástól, aki meleg szavakkal idézte fel jászbe-
rényi emlékeit, s felajánlotta, hogy ellátogat hozzánk.

Bíró András neve a kutyabarátok körében bi-
zonyára nem ismeretlen., hiszen a Kutya c. magazin
főszerkesztője, és több könyvet is írt négylábú ked-
venceinkről. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy 5
verseskötete és számos egyéb írása (regény, riportkö-
tet, novella, meséskönyv stb.) jelent meg.

A költő Székesfehérvárott született, kamasz évei
már a Jászsághoz, ezen belül is Jászberényhez kötik (a
mai Kossuth úti elemi iskolában, majd a József Nádor
Gimnáziumban tanult). Ifjú kora óta Budapesten él.

A szocializmus éveiben - sok más társával együtt -
kizárták az írószövetségből, művei tiltólistára kerül-
tek. Csak álnéven (Jász Iván) közölték néhány írását.

Az agyonhallgatás időszaka után sorra jelennek
meg munkái, az elmúlt 12 évben 10 kötetét adták ki.

A közönséggel való találkozásra 1995. augusztus 5-
én délután került sor. A nagy meleg, ül. a párhuzamo-
san zajló V. Csángó Fesztivál és Kirakodó Vásár miatt
mérsékelt számú érdeklődő fogadta a költőt. Bíró
András emlékül a Máté evangéliuma nyomán született
kun Miatyánk egy-egy sokszorosított példányát aján-
dékozta a hallgatóságnak. Ezután videofelvételről lát-
hattuk-hallhattuk a költő 70. születésnapjára - 1993-
ban - rendezett irodalmi összeállítás néhány szép
részletét, majd hangkazettáról szóltak a részben meg-
zenésített, bensőséges hangulatot teremtő versek.

A rendezvény végén Bíró András egy kérdésre vá-
laszolva felidézte Baumgarten-díjának (1949) törté-
netét.

Befejezésül A szépség ünnepe c. verséből idézzünk
fel néhány sort: "A szépség ünnepe ez

s lásd: nem, nem a naptár! Szívemnek
pirosa, szemem gyúló parazsának
fénye mutatja:

a szépség ünnepe ez!"

Lollok Andra , könyvtáros

Sajtótörténeti kiállítás a jászberényi könyvtárban

Városunkban július 29. és augusztus 13. között ke-
rült megrendezésre a Jászok Világtalálkozója. A ren-
dezvénysorozat keretében könyvtárunk kiállítást ren-
dezett a "Jászság sajtója" címmel. Az ünnepélyes
megnyitóra július 21-én délelőtt 10 órai kezdettel ke-
rült sor.Janó János igazgató köszöntője után dr. Boros
Dezső alpolgármester nyitotta meg a kiállítást.

A megnyitón jelen volt a képviselőtestület több
tagja, a helyi sajtó, rádió és televízió képviselője is.

A kiállítás anyagában megtalálhatók a legelső
jászsági újság, a Jász-Kunság mellett a legfrissebb
sajtótermékek is. Néhány újság az 1800-as évekből
mikrofilmen is megtekinthető. Egy érdekesség az
1868-as Jász-Kunság című lapból: Jászberény dísz-
polgárává választották 1868-ban Kossuth Lajost. Er' a
megtisztelő cím jutott 1995-ben többek között dr.
Habsburg Ottónak. így kerül egymás mellé egy rebel
lis magyar és a Habsburg dinasztia sarja.

A megnyitó óta sem csappant meg az érdeklődés a
kiállítás iránt. Nem csak a Jászságból, de az ország
más részéből is érkeznek látogat-V-:. A kiállítást au-
gusztus 31-ig terveztük nyitva tarani. Felmerült az
igény, hogy szeptemberben az iskoiák is megtekinte-
nék kiállításunkat, ezért szeptember 30-ig meg-
hosszabbítjuk a nyitva tartást.

Szarvas Lászlóné könyvtáros

Tiszajenő

A képviselő-testület döntése alapján a községi
klubkönyvtár állományát, ill. annak egy részét az álta-
lános iskolában helyezik el. A felnőtt lakosság számá-
ra itt teremtenek lehetőséget a kölcsönzésre.

A döntés oka az, hogy nincs pénz a könyvtár je-
lenlegi épületének működtetésére.

Tiszavárkony

A nyolcórás könyvtárosi állást négyórásra csök-
kentették. A tervek szerint pedagógus feladata lesz az
iskolai és a lakossági könyvtári szolgáltatás ellátása
is. Szervezeti összevonást nem terveznek.
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Vezseny

Változás történt a vezsenyi klubkönyvtár életében
ir Heti 10 óráról 4 órára csökkent a kölcsönzési idő.
A könyvtáros közalkalmazotti státuszát köztisztvise-
lőire "cserélte", de hetente 2x2 órában továbbra is ő
várja a könyvtár használóit.

Tiszaszentimre

A könyvtár ÁMK keretekben működött. A jövőben
csak a művelődési ház és a könyvtár működik közös
igazgatás alatt.

Nagyiván

Nagyivánban ismét létrehozzák az AMK-t. A szep-
tember 1-jéig községi könyvtárként üzemelő intéz-
ménynek a közelmúltban már voltak ÁMK-s tapaszta-
latai.

Szolnok

A megye könyvtárai összesen 230.000 db vonal-
kódot vásároltak állományaik TEXTLIB-ben való
feldolgozásához; Karcag, Kisújszállás, Jászapáti, Me-
zőtúr, a szolnoki Városi Könyvtár, Túrkeve és a
Megyei Könyvtár fektetett be így kisebb-nagyobb
összeget a számítógépesítésbe.

FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
a Műszaki Szekció közreműködé-
sével

1995. november 21-én
megrendezi a

Mit nyújt a könyvtáraknak az
Internet?

elnevezésű országos konferenciát
az OSZK VI. emeleti előadótermé-
ben.

A konferenciára előadók je-
lentkezését várjuk 15-20 perces
előadásokkal a hálózati eszközök-
ről, forrásokról, szolgáltatásokról.

A könyvtári hasznosítás konkrét
bemutatását tűztük ki célul, pl.

- egy-egy szakterület informá-
cióforrásaiét,

- egy-egy információforrás rész-
letes elemzését,

- könyvtári munkafolyamatok-
ban használható források ismerte-
tését stb.

További témajavaslatok még:
- dokumentumszolgáltatás
- szerzői jogi kérdések,
- a Z39.50 szabvány,
- oktatás és használóképzés

Ezek mellett természetesen a fő
témába tartozó egyéb tárgyú elő-
adásokat is elfogadunk.

A tervezett előadások 200-300
szavas összefoglalóját szeptember
28-ig a következő címre kérjük

megküldeni:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Titkársága
1054 Budapest, Hold u. 6.
Tel.: 111-8634
Fax: 111 8634
E-posta: H11200aELLA.HU

Kérjük, hogy az összefoglalón
tüntessék fel a szerző nevét, címét,
telefon-, ill. faxszámát, e-
postacímét.

A jelentkezőket a szervező bi-
zottság október 5-ig értesíti az
előadások elfogadásáról és a to-
vábbi technikai tudnivalókról.

Az előadások a tervek szerint
nyomtatásban is megjelennek, az
anyagi lehetőségek függvényében
önálló kiadványként vagy a szak-
lapokban.

Hamarosan megjelenik
az Országos Széchényi
Könyvtárat bemutató

A nemzet könyvtára
című videofilm

A Széchényi Ferenc által 1802-
ben alapított nemzeti könyvtár tör-
ténetét, gyűjteményeit, legfonto-
sabb szolgáltatásait mutatja be ez a
film.

A nemzet emlékezetét őrző
több, mint hétmillió egységből álló
gyűjtemény gazdag kincsestárának
legszebb darabjai villannak fel.
Ajánljuk irodalom és történelem
oktatásához, valamint minden ér-

deklődőnek, aki képet szeretne
kapni a magyar nemzeti gyűjte-
ményről, az Országos Széchényi
Könyvtárról.
Fényképezte és rendezte: Kalmár
Lajos.
Szakértő és forgatókönyvíró: Illy
Márta
Gyártó: Film-Vision Kft.
Kb. 30 perc
Felelős kiadó: Poprády Géza fői-
gazgató
A videofilm ára: lOOO.-Ft + Afa
Megrendelhető:
Országos Széchényi Könyvtár
Nemzetközi kulturális Kapcsolatok
Irodája
H-1827 Budapest, Budavári p. F.ép.
fax: 202-08-04
e-mail: H3230BTA@huella.bitnet

Könyvtártámogatási program

A Soros Alapítvány pályázatot hir-
det városi és megyei közművelődé-
si könyvtárak számára közhasznú
információs szolgáltatások, vala-
mint könyvtári adatbázisok kiépí-
tésére és fejlesztésére.

A pályázat célja:
- hálózati modellek kidolgozása és
rendszermintaként való felajánlá-
sa;

közhasznú szolgáltatások és
könyvtári adatbázisok kiépítése és
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fejlesztése.
Útmutató

pályázat benyújtásához

A pályázatot a könyvtár igazga-
tójának kell beadni!

Olyan intézmények pályázhat-
nak, amelyeknek már van számító-
gépes hátterük.

A pályázathoz az alábbi mellék-
leteket kell csatolni öt példány-
ban:

- a meglévő számítógépes fel-
szereltség leírása;

- a meglévő adatbázisok leírá-
sa;

- részletes költségvetés.

Beadási határidő:
1995. október 20.

Pályázati űrlap és részletes in-
formáció a Soros Alapítvány irodá-
jában kérhető.
1014 Budapest I., Országház u. 9.
tel.:202-6211

RÓLUNK ÍRTÁK KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY

Örömmel értesítjük a város polgárait,
hogy a könyvtárosok kezdeményezé-

sére az olvasók támogatásával létrehozott Pro bibliotheca (könyvtárért)
alapítvány hivatalos bejegyzésre került.

Az alapítvány célja a könyvtári feladatok korszerű ellátásának segíté-
se. A nehezedő gazdasági helyzetben sajnos egyre kevesebb jut a kultúra
finanszírozására. Az alapítvány segítséget szeretne nyújtani a könyvtár-
nak szolgáltatásai színvonalának megőrzésére, illetve bővítésére. így régi
vágyunk, hogy a zenei részlegben megkezdődhessen a CD hangkazetták
gyűjtése (egy lejátszó váslárása). Tovább szeretnénk erősíteni a gyerme-
kek számára szervezett programokat (nyári olvasótábor, nyelvi tábor, a
Zsolnai módszer szerint tanuló csoportok könyvtári foglalkoztatása és
különböző pályázatok, vers és mesemondó versenyek rendezése). Sze-
retnénk a középiskolások számára is klubszerű közösségi teret biztosíta-
ni. Természetesen a legfontosabb az olvasók (legyen az gyermek, felnőtt
és különösen a sok kedves nyugdíjas olvasónk) számára a sokrétű
"olvasnivaló" szolgáltatása. Ezekhez és még sok egyéb feladathoz (köz-
hasznú információs adatbázis, szoftverek, stb.) kíván segítséget nyújtani
az alapítvány, melynek vagyona még szerény. Ezúton is kérjük a könyvtá-
rat szerető és támogatni is tudó olvasókat, polgárokat, hogy a "Pro
bibliotheca" Alapítvány Törökszentmiklós, Kossuth út 135. sz. OTP 824
914 1272 0 számlaszámon tegyék meg adományaikat! Az eddigi támoga-
tóknak ezúton is köszönetet mondunk!

Szabó Ferencné
a Pro bibliotheca alapítvány titkára

(Törökszentmiklós, Városi Hírmondó, 1995. 8. szám)

Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtárközi kölcsönzés
Budapest, 1927

Kedves Kollégák!

A külföldi könyvtárak áremelése, valamint a postaköltségek drágulása a
könyvtárközi kölcsönzésben is érezteti hatását. Mint tudják, a nemzet-
közi könyvtárközi köles önzés díjait az OSZK a magyar könyvtárak szá-
mára központi keretből, a saját; szolgáltatásai terhére fedezi.

Tekintettel az OSZK igen nehéz pénzügyi helyzetére, nagy kérdés, hogy
ez a keret meddig lesz elegendő, s mikor leszünk kénytelenek a
kölcsönzési díjat is a kérő könyvtárakra ráterhelni.
Ezért kérjük, vegyék komolyan a külföldi kérések indokoltságának
ellenőrzését. A 7317/95 sz. könyv kölcsönzöséért 19OO.-Ft értékű devi-
zátfizettünk.

A nem tudományos kutatási célokat szolgáló, nem a könyvtár tevékeny-
ségi területébe tartozó kéréseket csak abban az esetben továbbítjuk
külföldre, ha a kérő vállalja a kölcsönzési díj megtérítését.

Üdvözlettel:

Kürti Lászlóné
osztályvezető
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MIRŐL IR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/6. szám

- Visszaadtam a mandátumomat...
- Az informatika a könyvtárakéit - milyen lesz a
holnap könyvtára?
-Átvilágítás = csodafegyver?
- A Könyvtári és Informatikai Kamara közgyűléséről
- Könyvtárosképzés és munkaerőszükséglet
- A Magyar Periodika Kör második konferenciájáról
- Gyorsfénykép: Győr és a számítógépesítés
- Lépjen be a Textliblist-be!
- Hasonló gazdasági szemlélet Keleten és Nyugaton
- Pályázunk, de mit kap(hat)unk?
- Pályázati eredmények majd' négy oldalon

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/7-8. SZÁM

- Készül és 1996-ban megjelenik az Új Könyvtári Mi-
nerva
- Építkezése után újból megnyílik az Idegennyelvű
Könyvtár
- A könyvtári szolgáltatások (igencsak tarka) árai
- A KKDSZ elnökségének (augusztusi) állásfoglalása
- Érdemes-e olvasókört szerveznie a könyvtárosnak?
- írások az egri vándorgyűlésről, a szegedi nyári
egyetemről, a 9. európai olvasási konferenciáról és a
bibliológusok budapesti konferenciájáról
- Hogyan folyik az állományellenőrzés a Nemzetközi
Könyvtárban?
- Kérdések és válaszok a TexLibList-ben(ből)
- "csak az a vég..." - Simon Zoltán pályamérlege
- Pillanatképek: Fejér megye
- Szétesnek a drága könyvek(is)

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS 1995. július

- Dr. Rózsa György: Némely másként gondolkodás
könyvtárügyünk egyes kérdéseiről
- Dr. Szögi László: Javaslatok az ELTE könyvtári
munkájának fejlesztésére
- Beszélgetés dr. Szögi Lászlóval, az Egyetemi Könyv-
tár főigazgatójával
- Beszélgetés Bariczné Rózsa Máriával, az MKM

Közművelődési Főosztálya könyvtári referensével
- Megtartotta tisztújító közgyűlését a Könyvtári és
Informatikai Kamara
- Lukáts János: Nemzetiségi Bibliográfia avagy egy
többdimenziós magyar sajtótájékoztató rendszer ki-
alakulása
- Pótlások a lexikonokhoz

KÖNYV.KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS 1995. augusztus

- Beszélgetés Kiss Jenővel
- Beszélgetés Havas Katalinnal
- Beszélgetés Vajda Erikkel
- Havass Miklós: Paradigmaváltások
- Beszélgetés Fodor András Kossuth-díjas költővel
- Huszár Ernőné: Milyen szolgáltatásokkal segítheti a
korszerű könyvtári hálózat az egyetemek megújhodá-
sát'
- Poprády Géza: A nemzeti könyvtár szerepe a
felsőoktatási könyvtári hálózat korszerűsítésében
- Tószegi Zsuzsanna: Elektronikus szöveg- és levéltá-
rak az Interneten
- Katsányi Sándor: Olvasásra nevelés és pedagógus-
képzés
- Kolozs Barnabásné: Jubiláló pedagógiai folyóira-
tok repertóriumai
- Schiller Kata: A fecske és a nyár

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 5. 1995/2.
(válogatás)

- Katsányi Sándor: Párhuzamos életrajzok. Gulyás Pál,
Szabó Ervin és a korszerű közkönyvtár gondolatának
kibontakozása
- Kovács Ilona: Az európai könyvtárak hungarika
anyaga. Beszámoló egy felmérés tapasztalatairól
- Zalainé Kovács Éva: Menedzsment az egyetemi
könyvtárakban
- Vidra Szabó Ferenc: A könyvtárosok képzettsége
- Gáspárné Demeter Judit: Új kölcsönzőtér a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Könyvtárában
- Bakonyi Géza: Válasz az OSZK Fejlesztési Osztályá-
nak
- OSZK Fejlesztési Osztály: A nemzeti adatcsere
formátum és a összevont adatelemek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT

hirdet mindazok számára, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással hivatásszerűen nem foglalkoznak.
Pályázni lehet bármely szabadon választott gazdaság-, társadalom-, politika- és művelődéstörténeti témával,

illetve ezek egyes részkérdéseinek feldolgozásával, mely Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez, annak települései-
hez kapcsolódik. Pályázni csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkákkal lehet. A
beküldött pályamunkák a Damjanich János Múzeum Helytörténeti Adattárába kerülnek, azokat kéziratnak te-
kintjük, és az érvényben lévő jogszabályok szerint kezeljük.

A pályázat alapkövetelménye, hogy a pályázó közgyűjteményben levő, vagy oda be nem gyűjtött eredeti
történeti forrásokra, muzeális értékű tárgyakra, levéltári és egyéb dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázolá-
sokra, visszaemlékezésekre stb. támaszkodjék, azok pontos lelőhelyének feltüntetésével. Egy-egy átfogó téma
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feldolgozása esetén résztanulmányok elkészítését és a jelzett határidőre való beküldését is javasoljuk, így egy
kérdéskör kutatásával több éven át is foglalkozhatnak a pályázók.

A pályázatot a következő kategóriákban hirdetjük meg:
- felnőtt egyéni,
- ifjúsági egyéni,
- csoportos (ifjúsági és felnőtt helytörténeti szakkörök, egyéb közösségek).

A pályázat díjai

Felnőtt egyéni kategória Ifjúsági egyéni kategória Csoportos kategória

I. díj lOOOO.-Ft I. díj 8000.-Ft
II. díj 8000.-Ft II. díj 6000.-Ft
III. díj 6000.- Ft III. díj 4000.- Ft
A pályadíjak megoszthatók, illetve visszatarthatok. A nem díjazott színvonalas munkák könyvjutalomban

részesülnek.
A pályamunkákat két azonos példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága címére

kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128, 5001). A borítékon, kérjük, tüntessék fel.: TÖRTÉNELEM. A pályázat jeligés,
ezért a jeligét és a kategóriát egy lezárt borítékon kérjük jelezni! A borítékban a következő adatlapot helyezzék
el:

- a pályázó (k) neve(i), a pályázó csoport megnevezése,
- foglalkozás,
- munkahely, iskola,
- a pályamunka címe.

A pályázatok beküldési határideje: 1996. február 1.
Az eredményhirdetés időpontjáról pályázóinkat külön fogjuk értesíteni.
A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich

János Múzeum, illetve a területileg illetékes tájmúzeumok munkatársai nyújtanak.
Minden pályázónak eredményes kutatómunkát kívánunk!

I.
II.
III

díi
díj
.díj

8000.-
6000.-
4000.-

Ft.
Ft.
Ft.

Szolnok, 1995.június

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága

Jelentkezési felhívás a Gárdonyi Géza Újságíró Akadémiára

A városi, községi újságírás színvonalának emelése érdekében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári
Egylet és a Xénia Magyar Svájci Könyvkiadó és Oktatási Stúdió közösen ez év októberében
ÚJSÁGÍRÓ AKADÉMIÁT indít Budapesten.
A képzést az ELTE tanárai, neves szakemberek (Dr. Cs.Varga István, Nemeskürty István...) és gyakorló újságírók
(Alexa Károly, az MTI vezérigazgatója. Sípos Tamás, az MTV ny. főszerkesztője, Hever Zoltán, az MTV
szerkesztője, dr. Vezényi Pál, a svájci Európa Újság alapító főszerkesztője...) tartják.
Tantárgyak: műfajelmélet, sajtótörténet, média jog, stilisztika, lapszerkesztés, tipográfia, XX. századi eszme-
történet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, tájékozódási ismeretek, televíziós és rádiós újságírás, televíziós és
rádiós produkciós gyakorlat, sajtóreklám, beszédtechnika és sajtó szakmai gyakorlat.
A képzés időtartama: két félév. Az oktatás hetente egy alkalommal történik.
Tagdíj: félévente 25000.- Ft, + 5500.- Ft vizsgadíj. A vizsgadíjat az egyesület a jeles és jó eredménnyel végző
könyvtáros hallgatóknak visszatéríti.
Jelentkezhetnek azok, akik könyvtárosi vagy egyéb felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. (Nem csak
könyvtárosok.)
A jelentkezők felvételi vizsgán vesznek részt (alkalmassági teszt, szóbeli beszélgetés).
A sikeres felvételizők a tandíjat (vagy első részletét) a beiratkozáskor fizetik be.
Az akadémiára 1995. szeptember 30-ig jelentkezhetnek az alábbi címen: Biczák Péter, Pest Megyei
Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u.7.) Az akadémiát sikeresen elvégzők az újságírói munkakör ellátásához
szükséges ismeretek elsajátítását igazoló oklevelet kapnak a Xénia Magyar-Svájci Könyvkiadó és Oktatási Stú-
dió Gárdonyi Géza Újságírói Akadémiától.

KAPTÁR
D,;I',' Af-t-;ti Jász-Nagykunn-Szolnokmegye könyvtárainak híradója

£>UAJ SillJjd Szerkesztő-Takáts Béla
Xénia K. és Oktatás i Stúdió Vezetője Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
BlCzák Péter Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
MKE Közkönyvtári Egylet elnöke Szolnok, Kossuth tér 4.

Megjelenik havonta, 280 példányban


