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A tartalomból

A számítógépesítés
helyzete Szolnok

könyvtáraiban

Segédlet
Szákszervezeti és Működési
Szabályzat elkészítéséhez

Hírek, érdekességek,
pályázatok

Miről ír?

RECEPT A TÚLÉLÉSHEZ

A fegyverneki nagyközségi könyvtár rég várt
vendége volt november 30-án dr. Bálint György —
Bálint gazda. Hasznos tanácsait több, mint 50
érdeklődő hallgatta meg, majd dedikálta könyveit,
ízesen búcsúzott a közönségégtől egy újévi recept-
tel, amit most közreadunk szíves használatra:

Végy 12 hónapot. Tisztíts le róla nagyon alapo-
san minden keserűséget, irigységet, kicsinyességet
és kishitűséget. Ezután ossz el minden hónapot 30
vagy 31 porcióra úgy, hogy a mennyiség egész
évre elegendő legyen.

Az egy napra jutó adagot keverd össze egy rész
munkából, két rész derűből és humorból. Ehhez
adj három púpozott. iróniát és egy ujjhegynyi ta-
pintatot. Ezután az egész masszát ontsd le gazda-
gon szeretettel, de ügyelj, hogy ezzel semmiképp
ne takarékoskodj!

Az elkészült fogást ajánlatos csinosan feldíszíteni
egy csokrocska figyelemmel.

Felszolgálandó minden nap, vígassággal.

Jó étvágyat hozzá!

Budainé Alattyányi Magdolna



KAPTÁR 1996. V. évf. 1. (48.) sz.

A SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS HELYZETE
SZOLNOK KÖNYVTÁRAIBAN

CII. rész)

A szolnoki Repülőtiszti Főiskola Szakkönyvtárának
számítógépes ellátottsága

Könyvtárunkban a számítógépes rendszer pillanatnyilag egy CD olvasóval is rendelkező IBM 486-os és
három 286-os gépet jelent. Ebből egy 286-os szolgál a közel 40.000 kötetes tankönyvtár, valamint a kölcsönzők
nyilvántartására. Könyvtári hálózatunk "központja" a 486-os gép, amihez a másik két 286-os hozzá van
kapcsolva, hogy az olvasóteremben keresni, kutatni vágyók igényeit szolgálja.

A 486-os gépünkön tároljuk a főiskola tanárai által szakfolyóiratokból fordított - vagy referált - cikkeinek
paramétereit. Ez jelenleg 2.500 rekord rögzítését jelenti. Adatainkat mágneslemezen továbbítjuk a HSZIIR
(Honvédségi Szakirodalmi Integrációs és Információs Rendszer) központi adatbázisába, a Zrínyi Miklós Kato-
nai Akadémia tudományos könyvtárába.

Intézetünk tagja a NIIF-nek, a HUNINET-nek és a HUNGARNET-nek. Az érdeklődők számára internetes
kapcsolatot egyelőre csak X.25-ÖS vonalon keresztül tudunk biztosítani. A hálózaton leggyakrabban az ELLA
levelezési rendszert használjuk.

Nagylmréné
könyvtárvezető adatközlése alapján

***

Hild Viktor Városi Könyvtár

Intézményünk első IBM AT számítógépéhez 1991-ben pályázat útján jutott. Jelenleg három géppel rendelke-
zünk a következő kiépítettséggel:

- 486 DX 2 66 Mhz, 130 MB HDD, 1,2 + 1,44 MB FDD, 4 MB RAM, CD-ROM, SVGA color monitor;
- 486 DX 2 66 Mhz, 540 MB HDD, 1,2 + 1,44 MB FDD, 4 MB RAM, CD-ROM, hangkártya, SVGA

color monitor;
- 386 SX 33 Mhz, 100 MB HDD, 1,44 MB FDD, 1 MB RAM, VGA mono monitor.

A gépekhez két mátrixnyomtató és egy HP tintasugaras nyomtató csatlakozik. Működtetésükhöz a következő
szoftvereket szereztük be: DOS 6.2, Windows 3.1, Works for Windows 3.0, Textar 7.0, TextLib, Pénzinfo
(könyvelő program).

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni a fejlesztésre. Ehhez a magunk részéről a szellemi hátteret,
fogadókészséget tudjuk biztosítani: valamennyi kollégánk elvégezte az eltelt idő alatt a DOS-tanfolyamot,
ötünk megismerkedett a Textar programmal, ketten pedig megtanulták a TextLib program elméleti alapjait.

Olvasóinknak, látogatóinknak rendelkezésére tudjuk bocsátani az MNB-bibliográfia CD változatát (1975-
1990, a Complex-Jogtárat (CD-ROM-on havi frissítéssel), a kaposvári Gyermekvers és a Politika: Magyarország
1944-1989 adatbázist, valamint az ABCD Interaktív Magazint. Számítógép segítségével sokszorosítjuk a
bibliográfiai leírásokat, s gép segíti könyvtárunk gazdálkodását is.

A közeljövőben szeretnénk elérni, hogy számítógépeink lokális hálózaton működhessenek, s nagy előrelé-
pést jelentene szolgáltatásaink számára az X.25-ös végpont kiépítése. Közvetlen feladatunk - ami várhatóan a
legnagyobb munkát jelenti - állományunk számítógépes feltárása, a TextLib integrált könyvtári szoftverbe való
honosítása lesz.

Lászlóné Nagy Ilona és Vínczéné Nagy Mária
közreműködésével

(folytatjuk)
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múvt ktatáy mini

DR. MAGYAR BÁLINT
SZDSZ /gaags

m
1952. november 15-én született Budapesten. Apja filmtörténész, a

rendező. 1972-től az ELTE Bölcsészettudományi Karán angolt, törté
1977-től az MTA Világgazdasági Kutató Intézet kelet-európai osztáh
Szövetkezeti Kutató Intézetben., majd 1988-90-ben a Pénzügykutató
társ. 19S0-ban egyetemi doktori címet szerzett. Az 1980-as évek első
reszívlipje. a ociogjÉg
giai Társaság Erdei Ferenc-díjial jutalmazta. A Dunánál című (Sch
1988. évi Magyar Játékfílmszemlén a társadalmi zsűri különdíját, maj

Az ellenzéki csoportokkal 1979-ben került kapcsolatba. 1981-től
kált, és a Medvetánc című folyóirat egyik szerkesztője. 1988. május :
Hálózata egyik aJapítója, november 13-tól az SZDSZ ügyvivője.
94 között Bp. 21. sz. Vk, országgyűlési képesielője.

draíríaturg és rádió-
ociológiát hallgatott,
t. 19^2-íőI 1987-ig a
tulömányös munka-
öciológiai kutatások
a Magyar Szpcioló-

dokumentumhlje az
íJoiökusok díját is elnyerte.

5. c, folyóiratban publi-
PjlplfiBzabad Kezdeményezések
fői a párt kampányfőnöke, 1990-

jb
mer

(Az információk a Magyar Országgyűlés nyilvános V
á z n 1 i l t ó f | í ' / ? w

ie Web szolgáltatásáról

Segédlet Szervezeti és Működési Szabályzat el-
készítéséhez

községi, nagyközségi könyvtárak számára

El kell készíteni az SZMSZ-t, mert: a könyvtárak
szervezeti és működési szabályzat alapján működ-
nek. /5/1978.(XII. 12.) KM.sz. rendelet./

l. A könyvtár

elnevezése (községi, nközségi, önkormányzati stb.)
székhelye, pontos címe
levélcím
telefon
fax
telex
létesítésének időpontja (alapító okirat ügyszáma,

jogelődje)
az elnevezés változatai
a pecsét leírása (alakja, szöveg, ábra)
a közművelődési (lakóhelyi) könyvtári hálózat tagja.

II. A könyvtár fenntartása és felügyelete

Fenntartója:... (település) önkormányzata,
alapítvány, egyesület, stb.)
Felügyeleti szerve: Községi, nagyközségi (név) ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatala
Az ágazati felügyeletet a MKM látja el, a Közművelő-

dési Főosztályon keresztül.

Működési területe... (a település/ek neve)
A könyvtári hálózatban elfoglalt helye: (községi,

nagyközségi, önkormányzati stb. könyvtár, a
közművelődési (lakóhelyi) könyvtári hálózat
tagja.)

A könyvtár jogállása: (önálló,részben önálló, nem
önálló) költségvetési szervezet.

Az intézmény vezetője: (ki nevezi ki? /testület?/
hogyan?/pályázatúján/? mennyi időre?)

Egyszemélyes könyvtár esetében: van kinevezett
vezetője, nincs kinevezett vezetője?

III. Az intézmény alapfeladatai

Lakóhelyi, nyilvános, közszolgálati intézmény.
Ebből adódóan a lakosság könyvtári ellátását
biztosítja, amely állampolgári jogon vehető
igénybe.

1. A könyvtár állományának folyamatos gyarapítá-
sa, különös tekintettel a...

(rétegigények!: mg-i, helyismereti, közéleti, köz-
hasznú, gyerek, stb.)

Dokumentumtípusok (könyv, folyóirat, videó, CD,
A beszerzés forrása (KELLŐ K.T., szabad vásárlás,

ajándék, csere, stb.)
Az állomány nyilvántartása: cím- és csoportos lel-
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tárkönyvekben, számítógépen
Az állomány feltárása:katalógusokban(milyenek-

ben?)
A gyűjtemény megőrzése, védelme, karbantartása

(áll.ell. hány évenként?, törlés, selejtezés)
Felnőtt és gyermek olvasószolgálat (Egy térben, egy-

időben, elkülönítve...) Kölcsönzés, helybenolva-
sás, másolatszolgáltatás stb.

Milyen dokumentumra, mi a szabály?
Könyvtárközi kölcsönzés
Tájékoztatás, irodalomkutatás. Helyismereti, köz-

életi, közhasznú információk nyújtása.
Közösségi rendezvények szervezése (irodalmi, író-

olvasó találkozók, szabadidős fogl. stb.)
Kapcsolatot tart, ápol más önkormányzati intézmé-

nyekkel (óvoda, iskola, ÖNO, egyesület, pártok).

IV. A könyvtár használata

(Mellékletként érdemes csatolni részletes szabályza-
tot. Ez sokszorosítható és kifüggeszthető az olva-
sók tájékoztatására.)

Ki használhatja?
Elsősorban... a település lakossága, de állampolgári

jogon minden magyar állampolgár.
Kiköthető: Külföldi állampolgár csak helyben (a

könyvtárban) veheti igénybe a könyvtár szolgál-
tatásait. (Pl. nem kölcsönözhet - esetleg problé-
mátjelenthet a tartozás behajtása, amire viszont a
könyvtárat törvény kötelezi (1994. LM. Vht.)

Csak beiratkozott olvasó használhatja-e?
Milyen szolgáltatás igénybevételéhez nem kell eset-

leg beiratkozni?
Felsorolni: milyen szolgáltatásai vannak a könyvtár-

nak és rögzíteni-meghatározni az igénybevétel
módját.

Van-e beiratkozási díj?
Vannak-e térítéshez kötött szolgáltatások?
Kölcsönzési idő:
Kölcsönözhető dokumentumok darabszáma:
Eljárás a könyvtár szabályait megszegőkkel szem-

ben.
- felszólítások: I-IL, ajánlott lev., fiz.meghagyás-
végrehajtás

- késedelmi díj
felnőttek-gyermekek esetében
dokumentumtípusonként Ft/db/ nap
- postaköltség
- dokumentumok árának megtérítése
(irányadó legyen: a mindenkori beszerzési ár, a

beszerezhetőség v. beszerezhetetlenség)
Esetleges kölcsönzési díjak:

pl. olvasótermi állomány, folyóirat, videokazetta
- Másolási díjak:
A könyvtár nyitvatartási ideje:
- Kölcsönzési idő: mely napokon, mettől, meddig?
- Belső munkákra, szervezésre, továbbképzésre stb.

mely napon, hány óra?

V. A könyvtár szervezeti felépítése és
működése

- Van-e fiókja? (Kp-i + fiók/ok) megnevezni, cím
- Egyszemélyes intézmény.
A könyvtár kinevezett vezetője felelős a könyvtárban

folyó minden tevékenység elvégzéséért, heti 40
órában (Vagy nem!)

- Nincs kinevezett vezető. A könyvtáros felel: miért?
Ki látja el a vezetői teendőket, leltárfelelősséggel
ki tartozik?

- Betegség, szabadság idején helyettesítik:
" " idején az intézmény zárva van

A munkáltatói jogkör gyakorlása
Ki a könyvtár vezetőjének a munkáltatója? (Ki ne-
vezi ki? T.i. az az intézmény működtetője is.)
A könyvtár dolgozójának, dolgozóinak munkálta-
tója:

Vezetői feladatok:
Ha nincs vezető, a könyvtáros és/vagy a hivatal

feladatai.
(Külön munkaköri leírásban meghatározni és csatol-

ni az SZMSZ-hez.)

A könyvtár gazdálkodása

Önálló gazdálkodó, csak bérgazdálkodásban ön-
álló, nem önálló. Ki bonyolítja a könyvtár pénz-
ügyeit?

Ki készíti a költségvetést? Kinek, mi a joga, kötele-
zettsége ebben a vonatkozásban:

A fenntartó részéről a polgármesteri hivatal melyik
egysége véleményezi az SZMSZ-t.

Aképviselőtestület jóváhagyja.
Ajegyző v. a polgármester hatályosítja.

AzSZMSZmelléklete (lehet):
- gyűjtőköri szabályzat
- könyvtárhasználati szabályzat
- munkaköri leírás/ok
- munkavédelmi szabályzat
- tűzvédelmi szabályzat

Jogi útmutatás

5/1978.XII. 12) KM rendelet a könyvtári rend-
szer szervezetéről és működéséről.
32.236/1978. Szabályzatminta egyes könyv-
tárak szervezeti és működési szabályzatának el-
készítéséhez.
5/1976. évi tvr. a könyvtárakról
17/1976. (VT.7J MT végrehajtásai rendelet
LIII/1994. Vht.
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK,
PÁLYÁZATOK

Jánoshida

Közhasznú munkás alkalmazásával oldják meg
mostantól a könyvtár takarítását. Reméljük, a könyv-
tárosoknak így több idejük jut könyvtári munkára.

Karcag

Az önkormányzati intézmények gazdasági ügyeit
a továbbiakban ismét egy szervezet intézi. Feltámad
a GAMESZ?

Kunszent marton

Ismét költözik a könyvtár gyermekrészlege! A
kunszentmártoni gyermekek egy, a könyvtárhoz kö-
zeli épületben, megfelelő alapterületen vehetik
igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Szolnok

Ismét Lászlóné Nagy Ilonát nevezte ki a megyei
jogú város önkormányzata a Hild Viktor Városi
Könyvtárigazgatójává. Gratulálunk.

Határidőre elkészült az új megyei könyvtár enge-
délyezési és kiviteli terve. A hibák kigyomlálása után
kerülhet sor a kiviteli pályázat kiírására, reméljük,
minél gyorsabban. A megyei könyvtár dolgozóit
most leginkább az a kérdés izgatja, hogy az átmeneti
időben (ti. míg a múzeum épületének felújítása miatt
jelenlegi helyéről ki kell költöznie, de az új épület
még nincs kész) hol, milyen körülmények között,
milyen szolgáltatásokkal tud használói rendelkezé-
sére állni.

Tiszaderzs

1996. január l-jétől ismét önállóan működik a
könyvtár. Az új, működéshez szükséges szabályzatok
elkészítésében Gregorné Földi Mária hathatós segít-
séget nyújtott az intézményvezetőjének

Tószeg

Két pályázaton is nyert támogatást a könyvtár
Védegylete. A Nemzeti Kulturális Alap 20.000 Ft-tal
segítette a bejáró diákok klubjának működését, egy
helyi pályázat elbírálásakor pedig 80.000.- Ft-ot
ítéltek oda új könyvek beszerzésére. (Az eredeti
költségvetési előirányzat 32.000.- Ft volt.)

A havazás meghiúsította módszertanos kolléga-
nőink abádszalóki, tiszaszentimrei és tomajmonos-
tori látogatását.

Idén is kérjük a megyében dolgozó kol-
légáink segítségét a folyóiratlelőhely-
adatbázis továbbépítéséhez. A mellékelt lis-
tákon kellene az 1996-ra is előfizetett lapok
címét megjelölni, ül. beírni az ott nem sze-
replő periodikákat.

A kitöltött lapokat 1996. február 29-ig
várjuk.

Segítségüket köszönjük.

'Mankó" a statisztikához!

Hamarosan itt a statisztikai jelentés ideje, ennek
kitöltéséhez hívjuk fel a figyelmet néhány dologra.

Év végére a naprakészen vezetett címleltárköny-
vet, csoportos leltárkönyvet, munkanaplót, beirat-
kozási naplót le kell zárni. A címleltárkönyv gön-
gyölített darabszámából és forintértékéből levonjuk
az eddigi összes törlés darabszámát és forintértékét,
ekkor megkapjuk az 1995. dec. 31. állományunk da-
rabszámát és értékét.

Képletszerűen:
címleltárkönyv - összes törlés = csoportos lel-

tárkönyv (95.12.31. össz.áll.)

Eltérés adódhat a címleltárkönyvben ÁFA nélkül,
a csoportosba pedig ÁFÁ-val kerültek be a doku-
mentumok. Ilyenkor egyeztetni kell a kettőt.

A statisztikai Japok egyébként - feltehetően - a
megszokottnál későbben érkeznek majd, lehet, hogy
csak február elején!

(A "Kapcsolat" 1996. januári száma alapján)

Pályázati felhívás

"A Jászságért" 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
személyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló
törekvéseikhez, kezdeményezéseikhez anyagi támo-
gatástvárnak.

A pályázatnak 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-
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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;

- a két ajánló véleményét a pályázatról.

Apályázatok benyújtási határideje:

1996. február 29.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljutatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367.

Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány
kuratóriuma közzéteszi az általa alapított

Jászságért - díj

ötödik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elisme-
réseként, aki a Jászság művelődési és oktatási éle-
tében 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.

Ajavaslatokbenyújtásánakhatárideje:

1996. február 29.

MIRŐL IR?

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 1995/11. SZÁMA

- Tökéletes tanterv nincs - beszélgetés Fülöp Gézá-
val

- A magyar Periodika Kör őszi konferenciája
- Visszatekintés az összefogás hetére: események a

fővárostól Zemplénig
- A könyvtárosoknak információs brókerekké kell

válniuk — tudósítás a DAT '95 konferenciáról
- A polgármester megsúgja: számítógépesítés falusi

könyvtárakban is.
- Mostan szíves bombákról álmodom! — Békési

mozaik
- Megint elromlott valami, mert elrontották
- Levelezőlapnyi ukáz — Oroszországban(ból)

- Ahol a néni "vasmegyeiül" beszél, az unokák csak
németül

KÖNYV, KÖNYVTAR, KÖNYVTAROS, 1995. nov.

- Összefogás a könyvtárakért
- Egy csodálatos hét
- Fodor Gábor: Megnyitó
- Az évtizedforduló programja
- Nyílt levél
- Striker Sándor: Javaslat
- Kőváry E. Péter. Beszélgetés dr. Ambrus Zoltánnal
- Maurer Péter- Vajda Kornél: Beszélgetés Futala

Tiborral
- Mirjam Foot: Gyűjteményeink elhelyezése
- Rózsa György: Egy régi könyvtáros-mohikán em-

lékeiből
- Kégli Ferenc: Petrik Géza élete és munkássága

- Somkuti Gabriella: Petrik Géza sírjánál
- Fogarassy Miklós-Skaliczki Judit: A könyvtári

koordinációról
- A CAVoUR-ról

KÖNYV, KÖNYVTAR, KÖNYVTAROS, 1995. dec.

- Andorka Rudolf: Az ország jövője - a könyvtár jö-
vője

- -h-r: Hogyan lássuk világunkat?
- Levélváltás
- Vajda Kornél: Nemzetközi szeminárium a könyv-

tári törvénykezésről
- Katsányi Sándor: A valódi elvárások
- Rózsa György: A Nemzetközi Bibliológiai Társa-

ságról
- Szirtes Gábor: Tíz éves a pécsi Pannónia Könyvek
- Hegedűs Péter: Amerikai anziksz
- Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 2.
- Müller Imréné: Helyismeret - soproni módra.

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla
Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska

Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Szolnok, Kossuth tér 4.
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