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A POLGÁRMESTER MEGSÚGJA
(Továbbképzés Jász-Nagykun-Szolnok megyében)

Október 30-án a kőtelki klubkönyvtárban szakmai összejövetelt tartot-
tunk. Elsősorban nagyközségi és községi könyvtárakban dolgozó kollé-
gáink érdeklődésére számítottunk, de a helyszínen kiderült, hogy néhány
városi könyvtár munkatársa is jó tájékozódási lehetőségnek vélte ezt az
alkalmat. Bizonyára nem csalatkoztak, hiszen a könyvtári szoftverek kö-
zül a TextLib, a Szirén, majd a szajoli Téka nevű "Kölcsönzői nyilvántartá-
si rendszer" és végül a házigazdák könyvtárkezelő számítógépes prog-
ramja mutatkozott be.

A település polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy
ebben a kisközségben (2000 lakosa van) az önkormányzat nagyon
fontosnak tartja a közművelődési lehetőségeket, a könyvtárat nem csak
fenntartani, de fejleszteni is kell a lakosság igényeihez igazodva. A falu
első emberének kijelentése nem az "idegenek" fülének szánt üres mondat
volt. Tanú rá a módszertanos, aki 5-6 évvel ezelőtt még sötét, hideg,
kietlen intézménybe lépett be, ha dolga akadt erre. Mostanában télen is
barátságos meleg, mindig tisztaság és rend, nyitott ajtó fogadja.

A könyvtárban 486-os IBM számítógép, szünetmentesítő és nyomtató
képviseli a technikát, amit a könyvtáros használ is! Gépen van a kb. 16
ezres állománya, a kölcsönzést is ezzel végzi. (A program rövid leírása a
Kaptár 1995. augusztus-szeptemberi számában, a 2-4. lapokon olvasható.)
Szerzeményezésre közel 200 ezer forintot fordíthat a felsőfokú végzettsé-
gű könyvtáros. A számítógépes programot helyi szakember készítette, aki
munkakapcsolatban áll a könyvtárossal és folyamatosan finomítja a
nagyon szellemes, könyvtáros- és olvasóbarát szoftvert. (Szívesen ajánlja
megvételre kiskönyvtáraknak kb. 30 ezer kötetes állományig. Az ára 20
ezer Ft+ÁFA. Kérésre demonstrációs lemezt küld. Érdeklődni levélben
Vonáné Szelindi Sarolta könyvtárvezetőnél lehet, 5062 Kőtelek, Községi
Klubkönyvtár.)

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatónője arról beszélt, hogy
elkerülhetetlen a könyvtári állományok digitalizálása a kiskönyvtárakban
is, ha könyvtárként akarnak életben maradni.

Majd a Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese szedte pontokba "intel-
meit". Azaz arról tájékoztatta a pontok sorszámának növekedésével egye-
nes arányban pánikba eső hallgatóságot, hogy milyen kritériumoknak kell
feltétlenül megfelelnie egy könyvtári szoftvernek. A jelenlévők azt bizo-
nyára megjegyezték, hogy programot vásárolni csak körültekintően, sza-
bad.
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A Szirén integrált könyvtári rendszer 8. verzióját Mohai Lajos ismertette, a tőle megszokott elkötelezettség-
gel és meggyőző erővel.

A szellemi étkektől kellően kigömbölyödve a szünetben tapasztaltuk, hogy a vendéglátók előrelátóan
gondoskodtak arról, hogy aranyosan gömbölyödjenek a résztvevők. Ezért aztán igazán kellemes közérzettel
vettek részt a programok gyakorlati bemutatóján. A TextLib integrált könyvtári rendszert Takáts Béla, a Szirén-t
Mohai Lajos és Lévai Gábor, a szajoli programot Dedrák Lászlóné, a kőtelekit pedig Vonáné Szelindi Sarolta és
a program készítője, Szabó József mutatta be.

A gépek előtti csoportok nagysága - a későbbi beszélgetések során derült ki - választást is jelentett a
programok közül. A nagyközségi könyvtárakban dolgozók a Szirén-t vásárolnák meg és használnák szívesen, a
kisebb könyvtárak könyvtárosait a kőteleki szoftver "hódította" meg."

Nagyérdemű kollégánk leleményes meghatározása - konstruktív pesszimizmus - lelkiállapotunk, élet-
érzésünk kifejezésére (tetteinkre?) többször eszünkbe jutott a továbbképzés előkészítése során.

Érdemes ilyen nagy szegénység idején - amikor sok helyen gond a fűtés, világítás, a bér költségeinek
előteremtése - a kiskönyvtárak gépesítésének szükségességét feszegetni? Kell-e most "bújtogatni" az egy-két-
személyes intézmények könyvtárosait arra, hogy ne mondjanak le a továbblépésről? Rágódtunk, rágódtunk...

Kőteleken a polgármester szavai, az önkormányzat "tettei" a könyvtáros lelkes tervei kételyeinket kicsit
elhomályosították.

Mert mindannyian lakunk valahol. Mindenütt van könyvtár, valamilyen nyilvános közösségi tér. Ha belépünk
és azt látjuk, amit Kőteleken láthat a polgár, ha könyvtárba megy mostanában, azt gondolhatjuk, hogy lakó-
helyünk minket becsül. A kőtelki polgármester azt mondja, ennek így kell lennie. Határozottan mondta,
vállalkozik arra, hogy megsúgja, hol van a pénz az önkormányzatok költségvetésében a közművelődésre -
azoknak az önkormányzatoknak, amelyek azt nem "találják."

Ezek után persze nem csoda, hogy a könyvtáros reménykedik az alapterület bővítésében és igen meggyőzően
sorolja a gépesített munkafolyamatok előnyeit az állományellenőrzésben, a nyilvántartások vezetésében, a tájé-
koztatásban...

Summázva: a "konstruktív pesszimizmus" jegyében született továbbképzés nagyon jó hangulatú (ez is ritkaság
mostanában!) és hasznos volt.

Eredményes is, ha eredmény az, hogy egy kiskönyvtár fenntartójától napokon belül kapott pénzt számítógép-
vásárlásra. De hírt kaptunk arról, hogy az egyik kisvárosi könyvtárunk dolgozói félhavi bérüket kapták meg a
novemberi fizetési napon.

Szolnok, 1995. november 13.

Csáti Péterné

w r
A SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS HELYZETE

SZOLNOK KÖNYVTÁRAIBAN

(I. rész)

A Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Könyvtára

A Budapesten működő Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 1979-ben tagozatot létesített Szolnokon.
1990. január l-jén a szintén budapesti Külkereskedelmi Főiskola is elindította a szolnoki tagozatát külkereske-
delmi áruforgalmi szakon.

A kezdetekhez nem kapcsolódott nagyirányú könyvtárfejlesztés. Modernizálásra, technikai megújításra is
csak módjával nyílt lehetőség. A könyvtár - 11.864 állományegységével - egy kisebb tanteremben állt 336
beiratkozott olvasója rendelkezésére. A "gépesítettséget" egy Robotron írógép jelentette.

1990 augusztusában a Soros Alapítványtól kapott fénymásolóberendezés tette lehetővé a másolatszolgáltatás
megindítását, s ebben az évben megoldás született a könyvtár elhelyezésére is. A főiskola épületére (3 hónap
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alatt) új emeletet építettek, s az erre rendelkezésre álló nyolcmillió forintba új könyvtári bútorok és egyéb
berendezések vásárlása is "belefért". Az átadás pillanata (1990. november) új távlatokat teremtett könyvtárunk
életében.

Számítógépesítési programunk 1991-ben a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány támogatásával indult. Az
IBM/AT 486-os számítógép és nyomtató kiegészült egy 386-os géppel és egy Epson mátrixnyomtatóval. Ekkor
épült ki az X. 25-ös végpont. Gépeink működését pedig ettől kezdve egy Novell alapú helyi hálózat segítette.
Állományunk számítógépes feldolgozását az UNESCO által támogatott MicroISIS szoftverrel kezdtük meg.

Az 1990-es években a Cocom-lista felszabadításával lehetővé vált a különböző külföldi könyvtárakban
alkalmazott integrált könyvtári rendszerek hazai telepítése. Ezek megvásárlását egyre több pályázat tette lehe-
tővé (világbanki, FEFA, Melón, OMFB). Mi is folyamatosan figyelemmel kísértük az egyes rendszerek magyar-
országi bemutatkozásait. Megismerkedtünk az izraeli ALEPH, az angol TINLIB, az ORACLE LIBRARIES és a
VOYAGER rendszerekkel. Tapasztalatcsere céljából többször megfordultunk a budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola könyvtáraiban, valamint a Békés Megyei
Könyvtárban. A rendszereket látva és a beruházások összegét hallva reménytelennek látszott a felzárkózás lehe-
tősége a többi felsőoktatási könyvtárhoz. Úgy éreztem, meghaladja erőnket az anyagi bázis megteremtése.

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Központi Könyvtárával azonos szoftvert és
hálózatot építettünk ki. Munkánkhoz tőlük nagyon sok szakmai és emberi segítséget kaptunk. A gazdasági
főiskolákkal közösen üzemeltetendő integrált könyvtári rendszer létrehozását terveztük, de a főiskolai
könyvtárak nagyságrendbeli különbségei, szervezettségi szintjük mássága, az eltérő anyagi lehetőségek, a kü-
lönböző teljesítményű hardwerkömyezet és az összehangolatlan automatizációs törekvések az együttműködést
meghiúsították. Az előrelépés mégis bekövetkezett!

1994 májusában megnyertük az OMFB pályázatát, s ez lehetővé tette az ALEPH (Automated Library
Expandable Program) rendszer kiépítését. Installálását 1994 novemberében kezdtük meg. Az ALEPH-re való
áttéréskor nem üres adatbázissal indultunk, ISIS rekordjainkat áttöltöttük. Az új adatok bevitelét 1995
februárjától folyamatosan végezzük, saját adatbázisainkban már közel 16.000 bibliográfiai rekord van. Az
adatbázisok felépítése:

KGF - Átfogó adatbázis;

KNY - Könyvek;
TeJjes neve: könyvek bibliográfiai adatbázisa.
Leírása:zz 1991 óta szerzeményezett magyar és idegennyelvű könyvek teljeskörű

regisztrálása. Az 1991 előtti beszerzések regisztrálása folyamatban van.

JEGYZ - Jegyzetek;
7£>^<?5'/7<?F<?.-jegyzetek és tansegédletek bibliográfiai adatbázisa.
Leírása:z.z 1991 óta szerzeményezett magyar és idegennyelvű jegyzetek teljeskörű

regisztrálása. Az 1991 előtti beszerzések adatrögzítése folyamatban van.

FIRAT - Folyóiratok;
TeJjesneve: a KGF könyvtárának periodika adatbázisa.
LeJrása:az 1991 óta szerzeményezett magyar szakfolyóiratok cikkeinek és az okta-

tói publikáció analitikus feltárása.

SZD - Szakdolgozatok;
TeJjes neve: Szakdolgozatok adatbázisa.
Leírása.^ főiskolán ("A" és "B" épület szakjain) 1991 óta készült szakdolgozatok

teljeskörű regisztrálása.

MED - Médiatár
TeJjes neve: Médiahordozók adatbázisa.

Számítógépparkunkat ma 10 db 386 DX hallgatói terminál (6 az "A" és 4 a "B" épületben) és 6 db 486 DX
munkaállomás (4 az "A", 2 a "B" épületben) jelenti, melyek Ethernet hálózaton kapcsolódnak a DEC 2000 aXP
szerverhez. Ennek 64 megabyte memóriája és 2 gigabyte-os winchesteré biztosítja a rendszer üzemelését. A
kölcsönzési műveletek, valamint a bibliográfiai leírások nyomtatását 6 mátrixnyomtató segítségével végezzük.
Kiadványaink elkészítéséhez egy HP 4L lézernyomtató ad hátteret.

Tudtuk munkatársaimmal együtt, hogy "az alagútba menő út ugyanolyan hosszú, mint a kifelé vezető út". Úgy
gondolom, hogy talán már kifelé tartunk, és néhány fénysugarat látva optimistábbak vagyunk, mint az első
hetekben.

(folytatjuk)

Kiss Sándorné
könyvtárvezető írása nyomán
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK,
PÁLYÁZATOK

Magyarország az új Európában
A kormány modernizációs programjának

politikai koncepciója
(részlet)

"A kormány 1995. november 9-én megtárgyalta és
a további munka alapjául elfogadta a modernizációs
program, és az annak részét képező középtávú gaz-
dasági stratégia politikai koncepcióját. Egyetértett
abban, hogy a modernizáció és a polgárosodás olyan
nemzeti ügy, amely a társadalom, a különböző politi-
kai erők és a kormányzat összefogását és közös cse-
lekvését igényli az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk érdekében.

A hosszú távú nemzeti modernizációs program
kidolgozásáról egy 1994. évi novemberi kormányha-
tározat rendelkezett. Ezt követően a Miniszterelnöki
Hivatalon belül Modernizációs Programiroda alakult
azzal a feladattal, hogy koordinálja az előkészítő
munkát az államigazgatási, kormányzati szervek, a
tudományos és szakmai fórumok, valamint politikai
és civilszervezetek minél szélesebb körű bevonása
mellett. (...)

A vitaanyagról 1995 nyarától széles körű szakmai
viták folytak, melyek összegzése alapján készült el a
jelen dokumentum. A' sajtóban való közzététel célja,
hogy a dokumentumot az érdeklődők minél széle-
sebb körben megismerhessék, s további észrevéte-
lekkel, szakmai javaslatokkal segítsék a program
végleges formába öntését, a megvalósítást szolgáló
projektek kimunkálását. (...)

Észrevételek a Modernizációs Programiroda tit-
kárságára (1357 Budapest, Pf. 2.) (...) címre küldhe-
tők."

"(B)
Humán erőforrás

VII.
A modernizáció 'húzóágazata' a magyar

szellemi tőke

A kulturális értékek és az önművelés tá-
mogatása

(...)

* Az iskolán kívüli közművelődés, szabadművelő-
dés képes lehet arra, hpgy részben 'vállalkozói' ala-
pon működjön. A különböző helyi, illetve országos
művelődési intézmények, kulturális és szabadidő-
központok alapszolgáltatást végző tevékenységét
azonban - központi állami és önkormányzati forrá-
sokból - továbbra is finanszírozni, sőt fejleszteni

kell. A városi és falusi közkönyvtárak, iskolai könyv-
tárak, illetve az országos (tudományos, egyetemi
stb.) nagykönyvtárak védelme és fejlesztése - többek
között - azért is stratégiai kérdés, mert sokak számá-
ra egyre inkább csak itt hozzáférhetők a nélkülözhe-
tetlen kézi- és tankönyvek. A technikai értelemben
vett könyvtármodemizáció - főleg ami az országon
belüli és kívüli számítógépes informatikai rendszert
illeti - egyszerre hazai kulturális-oktatási követel-
mény, s európai integrációs lehetőség és kötelezett-
ség.

* Erősítendő az Országos Széchényi Könyvtár, a
Nemzeti Múzeum, az Országos Levéltár, a Nemzeti
Galéria, a megyei közgyűjtemények közművelődési,
nemzeti közintézményi szerepe. Megőrzendők és
korszerűsítendők a hazai könyv- és folyóirat-kiadás,
film- és képzőművészet, színházi kultúra értékei és
alapintézményei.

* A kulturális jellegű szaktörvények megalkotása,
továbbá az alkotmány kulturális alapjogokra vonat-
kozó tételeinek kidolgozása és érvényesítése mellett
különösen a művelődési szféra finanszírozásának
korszerűsítése időszerű. Az adórendszert kultúraba-
ráttá és mecénásösztönzővé szükséges alakítani. (...)"

(A Magyar Hírlap melléklete. 1995. november 18.
9. oldal)

Kitekintés

Az EMKE ajándékaként érkezett könyvtárunkba az
Örökség és feladat (Tanulmányok romániai magyar
könyvekről, könyvtárakról, Sepsiszentgyörgy, 1995)
c. kiadvány. Az erdélyi magyar könyvtárak, gyűjte-
mények történetét, a könyvtárügy helyzetét tárgyaló
tanulmányok közül Pilich Katalin (Kolozsvár): Mo-
dern könyvtár - a közművelődés központja c. tanul-
mányából idézném a Mikó Imre Közművelődési
Könyvtár használatára vonatkozó részt:

"IV. A könyvtár használatának feltételei
1. A Mikó Könyvtár olvasója lehet minden olyan

személy, aki bemutatja saját személyazonossági iga-
zolványát (kiskorúak esetében a beiratkozás szülő je-
lenlétében történik) és befizeti a beiratkozási díjat,
mely felnőttek esetében évi 200 lej, gyermekek, diá-
kok és nyugdíjasok számára 100 lej.

2. Beiratkozáskor a könyvtáros kitölti az olvasó
személyi lapját. Ez egy kölcsönzési szerződést is
tartalmaz, melyet minden olvasó (kiskorúak esetében
a szülő) aláír, ezáltal kötelezvén magát jelen szabály-
zat betartására. Ennek alapján a könyv eltulajdonítása
esetén él azon jogával, hogy bírósági keresetet indít-
son a szabályzatot megszegő olvasó ellen.

3. Kölcsönzéskor az olvasó kötetenként 20 lej
(gyerekek, diákok, nyugdíjasok esetén 10 lej) köl-
csönzési díjat fizet. Ennek bevezetését a díjnyilván-
tartó naplóba aláírásával biztosítja és hitelesíti.
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A határidő betartását a könyvtár dolgozói folyamato-
san ellenőrzik. Túllépés esetén az olvasó a könyv
visszaszolgáltatásáig, minden újabb megkezdett két-
hetes időszakra köteles kifizetni az alapdíjat.

5. Súlyos könyvrongálás vagy a könyv elvesztése
esetén a leltári érték 10-szeresét kell az olvasónak
megtérítenie.

6. A könyv eltulajdonítása bírósági keresetet von
maga után és az olvasók köréből való végérvényes
kizárást eredményezi.

7. A Mikó Imre Közművelődési Könyvtár nyitva-
tartási rendje: szerda, szombat9-13

kedd, csütörtök, péntek 14-18 óráig?

Pályázati felhívás

"A Jászságéit" Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,
néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési érté-

keit gyarapítók támogatása.
Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi sze-

mélyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló tö-
rekvéseikhez, kezdeményezéseikhez anyagi támoga-
tástvárnak.

Apályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, tö-

rekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályá-
zó az anyagi támogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségigé-
nyét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fede-
zetet, továbbá a kért támogatás felhasználásának
részletes tervezetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, to-
vábbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet meg-
nevezésével, a számlatulajdonos nevének feltünteté-
sével), ahová a megítélt összeget kéri;

- két ajánló véleményét a pályázatról.

A pályázatok benyújtási határideje:
1996. február 2 9 .

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
"A Jászságért"Alapítvány kuratóriuma

1537Budapest 114, Pf.367

Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány kuratóriu-
ma közzéteszi az általa alapított

"Jászságért" Díj

ötödik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeré-
seként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj összege: 100.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással ja-
vaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől
és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje:
1996. február 2 9 .

Figyelem!

Az Arany János Városi Könyvtár (Kisújszállás) és
az Anyanyelvápolók helyi csoportja

novellaíró pályázatot

hirdet középiskolás és jfefaífrrkategóriában.
Pályázati feltételek: maximum 10. gépelt oldal

(2 példányban).
A/5-ös válaszborítékot felbélyegezve kérünk mel-

lékelni.
Külön lapon kérjük feltüntetni: név, életkor, fog-

lalkozás, munkahely, lakcím.
Leadási határidő: 1996. február 1.
Eredményhirdetés: 1996. március

Szponzoraink:
Szalay Könyvkereskedés
Jászkun Krónika
MKE J-Nk-Sz megyei szervezete
TIT J-Nk-Sz megyei szervezete
TIT kisújszállási szervezete
Móricz Zsigmond Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola (Kisújszállás)

Tervezet a köteles példányokról

(MTI) A kiadók és a könyvszakma képviselői azt
szeretnék, ha mindössze hat példányra terjedne ki az
ingyenes kötelespéldány-szolgáltatás. A Művelődési
és Közoktatási Minisztérium által készített kormány-
rendelet-tervezet ezzel szemben 11 példányban hatá-
rozza meg az Országos Széchényi Könyvtárnak köte-
lezően beküldendő sajtótermékek számát. Akérdés-
ben egyelőre nem sikerült megegyezésre jutni csütör-
tökön az MKM-ben tartott találkozón - válaszolta az
MTI érdeklődésére a könyvszakma egyik képviselője
a megbeszélést követően. A minisztérium sajtóirodája
ugyanakkor arról tájékoztatta az MTI munkatársát,
hogy a tárca kész a további egyeztetésre az ügyben, és
semmiféleképpen sem szeretné, ha a szakma teljes
egyetértése nélkül szabályoznák a kötelespéldány-
szolgáltatást. Arra a kérdésre, hogy a kormányrende-
let - a terveknek megfelelően -jövő év január l-jétől
lépne életbe, a sajtóiroda egyelőre nem tudott választ
adni.

Helyismereti adatbázis

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetének november 29-i közgyű-
ésén sikerült a Budapest Gyűjtemény számítógépes
programjának beszerzéséről biztos információkat
szerezni. Az Egyesület által NKA pályázaton nyert
pénzből megvásárolt programot a közkönyvtárak
(igen mérsékelt) 5.000 Ft-os áron szerezhetik be. Az
adatbázist tartalmazó floppy mellé az adatbevitel
megkezdését segítő "Adatrögzítési utasítás" jár min-
den vásárlónak. A programot a Kaptár következő
számában részletesen is bemutatjuk, de természetesen
addig is módot nyújtunk minden érdeklődőnek,
hogy a megyei könyvtárban (próba) működés közben
megtekinthesse.
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BELEVÁGTUNK.

Tavasz óta (ismét) "könyvtárépítési" lázban égnek a megyei könyvtár dolgozói. A helyzet pillanatnyi állapo-
ta szerint minden esélyünk megvan arra, hogy 1997-ben - ha nem is ^könyvtárban - hosszú távon is elfogadha-
tó körülmények között fogadhassuk olvasóinkat. A tervek szerint a Tisza Antal úti gyermekkönyvtár mellett álló
-jelenleg kollégiumként működő - épületet kell átalakítani könyvtári célra alkalmas épületté.

Az előzményekről:

Az országgyűlés elfogadta az 1995. évi XLIII. törvényt a helyi önkormányzatok 1995. évi új induló címzett
támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény módosításáról.

Ennek 1. sz. melléklete szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megyei könyvtár átalakításá-
ra, rekonstrukciójára (mely beruházás összes költsége 350.000.000 Ft) 1995-ben 60.000.000, 1996-ban
190.000.000 Ft címzett támogatást biztosít. Az önkormányzat saját forrásként e célra 100.000.000 Ft-ot biztosít.
A törvény a Magyar Közlöny 41. számában (1995. május 26.) jelent meg.

A konkrét teendőkről a tervezésre kiírt pályázatok elbírálása után, október 30-án egyeztető tárgyalást
tartottunk. Itt a következő határidők rögzíttettek:

- november 7-re a könyvtár szakmai bizottsága programot készít, mely alapján az építész november 13-ra
előzetes tervet készít;

- az előzetes tervet november 17-ig egyeztetjük, ez alapján december közepére elkészül az engedélyes és
ezzel párhuzamosan (január 22-re) a kiviteli terv;

- a beruházó ezután pályázatot ír ki a kivitelezés elvégzésére, s 1997.1. negyedévében "üzembe helyezzük" az
épületet.

A magunk részéről előzetes elképzelésünket elkészítettük. Változások még természetesen lehetnek, eddigi
munkánk gyümölcsét mindenesetre közreadjuk.
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MIRŐL ÍR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/9. szám

- Életmódunk az időmérlegek alapján
- Könyvtárostanárok felhívása az iskolai könyvtá-

rakért
- A remény győzelme a tapasztalatok felett: a 9.

Európai Olvasáskonferencia tanulságai
- A soproni helyismereti tanácskozásról
- Az IFLA budapesti (állományvédelmi elő-) és

isztambuli (a jövőt kutató) konferenciája
- Ülésezett a Könyvtárosegyesület tanácsa
- Üléseztek a híradószerkesztők is
- A Magyar Elektronikus Könyvtárról
- Új városok könyvtárai: Csepreg, Bátaszék
- Napos oldalunk
- Múltidézés: A csabai Micsurin

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/10. szám

- Összefogás a könyvtárakéit (1995. okt. 9-15.) -
események, megnyilatkozások, gyorsmérleg:

Az ország jövője
- a könyvtár jövője (Andorka Rudolf);

Nem túlélni szeretnénk, hanem élni és előmozdí-
tani (Mader Béla);
Könyvtár egy hétre
- könyvtár egy évre
- könyvtár egy életre (Fodor Gábor);
Politika, gazdaság, könyvtár.

- A könyvtári törvénykezési szemináriumról
- Emlékezés Petrik Gézára
- Gyorsfénykép: Tatabánya és a számítógépesítés
- Útjára indult a Huslonet
- Levél egy amerikai egyetemről
- Helyzet- és hangulatjelentés - ezúttal Veszprém

megyéből
- Múltba néző: Három nap Csorba Győzővel

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1995. 3. szám (részletek)

- Abstracts
Inhaltsangaben

- A közművelődési könyvtárak jövőjéről
Skaliczki Judit

- Könyvtárosi jövőkép - szociológus szemmel
NagyAttüa

- Az egyetemi könyvtárak fejlesztésének térigényei
í/rbán László

- A magyar felsőoktatás és a világbanki támogatás
Allison, Christine

- A Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak Prog-
ram Könyvtári Álprogramjának összefoglaló jelentése

Neal, Allison
- Állománybecslés magyar felsőoktatási könyvtá-

rakban
- Conspectus típusú állománybecslés végrehajtásá-

nak lehetősége
Dömötör Lajosné

- Az információs brókeri tevékenység az MTI
Sajtóbankjában

PéterfiRita
- Elektronikus folyóiratok a hálózaton: a jövő útja?

Koltay Tibor
- Könyvtári törvénykezés Hollandiában - egy saj-

nálatos történet?
Besselaar, M. van der fford.:RáczLevente)

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
1995. szeptember

- A könyvtár és gazdája
- Vajda Erik: Az MKE XXVII. Vándorgyűlésének

résztvevőihez
- Dr. Ringelhann György: Köszöntő
- Dr. Seregély István: Köszöntésem
- Török András: "A könyvtár és gazdája"
- Dr. Bazsa György: A könyvtár és gazdája
- Dr. Jánosdeák Gábor: Önkormányzat és intéz-

ményei
- Érted vagyunk, polgár;
- Szenté Ferenc: A könyvtárosok gazdakereséséről
- Dr. Rózsa György: Á teve orra és a könyvtár-

szakma gondterheltsége
- Zentai Péter László: Az MKKE tevékenységéről
- Soltész Zoltánné: Száz éve jelent meg az OSZK

első ősnyomtatvány-katalógusa
- Emanuella Giavarra: Szerzői jog, könyvtárak és

az európai törvénykezés...
- Kiss Gábor: A közgyűjtemények együttműködési

gyakorlata

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS
1995. október

- Maurer Péter-Vajda Kornél: Beszélgetés Horváth
Tiborral

- Torba Nándor: A könyvtár és gazdája
- Tuba László: A gazdálkodás keservei
- Varga Róbert: Gazdák és könyvtárosok
- Sonnevend Péter: A pécsi Egyetemi Könyvtár fi-

nanszírozásáról
- Balogh Mihály: Egy csónakban - egy irányban?
- Futala Tibor: Frontáttörés
- Homor Tivadar: Könyvtárpedagógia a helyi tan-

tervben
- Eszenyi Miklós: Könyvtári lapok
- Mikulás Gábor: Olvasói-cikkírói gondolatok a

3K-ról
- Nagy Attila: írásbeliség és demokrácia

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla
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