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Miről ír?

Közmondások a könyvről, olvasásról

- Egy jó könyv olyan, mint egy kedves látogató (angol).
- A könyv csak akkor barátod, ha dédelgeted (olasz).
- Könyvszeretet és asszonyszeretet nem férnek össze (francia).
- Tudásod csíráját könyvekben keresd (spanyol).
- Mit ér a könyvek kötése, ha tartalmuk üres? (német).
- Könyvek olvasása felfedező út egy ismeretlen országba (orosz).
- Először olvasni: bölcsesség (grúz).
- Nem a hosszú élettől, hanem a sok olvasástól érik az ész (litván).
- A könyv a tudás fája (magyar).
- Ritka könyv hiba nélkül (magyar).
- Ritka pap könyv nélkül (magyar).
- Ki ne ereszd kezedből a könyvet, míg el nem olvasod (román).
- A tudás tintája érdekesebb, mint a mártírok vére (arab).
- Ketten nem laknak jól sohasem: a könyvekben kutató tudós és a

kincskereső (arab).
- A könyvtár a művelődési ház szíve-lelke (bolgár).
- Ha nem volna a könyvekben tévedés, nem találnánk bennük igazsá-

got (kínai).
A piac zsivajában találhatsz pénzt, de a cseresznyefa árnyékában, jó

könyvvel a kezedben: békét! (japán).
- Akönywadász - gyöngyhalász (vietnámi).
- Ha olvasol - táplálkozol (török).
- Az olvasottság még nem tudás, ahogy a tégla sem ház (török).
- Ha a tudós csak ezrelékét váltaná pénzre annak, amit életében olva-

sott, azonnal milliomossá válnék (örmény).
- Jobb mezítláb, mint könyv nélkül (izlandi).
- A könyvek magzatok (latin).
- Könyv nélkül ki tanul, rostával mer vizet (latin).
- Ti sokat olvastok, igaz, ki itt, ki ott. De ki sokat markol, csak keveset

szorít (latin).
- Könnyebb a könyv a pörölynél (magyar).
- Eb a deák könyv nélkül (magyar).
- Könyv, pénz olvasva, rossz asszony verve jó (magyar).
- Könyvek sokasága, fej háborítása (magyar).
- Nem sokat gyertyázott a könyvek mellett (magyar).
- Könyve sincs, mégis tanultnak mondja magát (magyar).
- Amilyen a könyv, olyan a gazdája (magyar).
- Nincs nagyobb tolvaj egy rossz könyvnél: elrabolja tőled egész idő-

det (olasz).
- A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvárok

értékes gyöngyöket hozhatnak a felszínre (orosz).
- Aki írást tud, négy szemmel bír (román).
- Úgy beszél, mint a könyv (román).
- Derűs könyv, melyre nézhetek, aranynál többet ér (angol).
- Se könyve, se tudománya (magyar).
- Tudatlannak nem való a könyv (magyar).
(Mészáros József gyűjtése)
Forrás: Könyvesház III-IV. évf. 1993-1994. (A "Művelődés melléklete)
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A SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS HELYZETE
SZOLNOK KÖNYVTÁRAIBAN

(III. rész)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

Könyvtárunk gépparkját jelenleg 22 személyi számítógép képezi. Ebből könyvtárosok tizenötöt használhat-
nak, három szerverként működik, kettő-kettő pedig a gazdálkodás, ül. a titkárság munkáját segíti. Legnagyobb
bánatunk - egyben a közeljövő legnagyobb feladata - hogy olvasóink, használóink elé egyelőre nem tudunk
"gépet tenni", erre elsősorban megfelelő helyünk nincs.

Helyi hálózatunkban (Novell) a gyermekkönyvtárat, a hang- és videotárat és a közigazgatási szakkönyvtárat
nem tudtuk bekapcsolni (külön épületben működnek); az erre és a számítógépes szolgáltatások olvasóközeibe
hozására nagyon reméljük, megoldást hoz az idén elkezdett könyvtárbővítési program, amelynek sikere esetén
1997-ben egy másik, felújított épületben fogadhatjuk használóinkat.

Szeptemberben kezdtük el azt a munkát, amelytől - egyebek mellett - munkafolyamataink újragondolását - ha
lehet (és mindig lehet) - egy logikusabb, áttekinthetőbb könyvtári rend kialakítását, kialakulását is várjuk. Ez a
TextLib integrált könyvtári szoftver rendszerbe állításának megkezdését jelenti; ennek befejezésétől (helye-
sebben kiteljesedésétől) kezdve bizonyára új fejezetet kell nyitni intézményünk (sajnos egyébként megíratlan)
történetében. E létszámszorító időkben külön nehézséget okoz, hogy az új feladat felvállalása ne veszélyeztesse
eddig épített adatbázisaink további karbantartását. Ezekről talán a következőket érdemes tudni:

Folyóirat - Clipper programnyelven írt saját fejlesztésű adatbázis. Célja, hogy nyilvántartsa: milyen folyóira-
tokjárnak a megye könyvtáraiba, ül. egy keresett kiadvány mely könyvtárban (könyvtárakban) található meg. A
bizonytalan adatközlés miatt további sorsa kétséges.

KI KI - MikroISIS alapú, saját készítésű adatbázis. Jász-Nagykun-Szolnok megye nevezetes személyiségeinek
legfontosabb életrajzi adatait, ül. a hozzá kapcsolódó bibliográfiai hivatkozásokat rögzíti.

Helyismeret - Textar alapú program, a megyére vonatkozó, országos hírlapokban és folyóiratokban megje-
lent írások bibliográfiai adatait, az ezekhez rendelt ismérveket tartalmazza.

KARTOTÉK - Az alapadatbázis kiegészítése a Megyei Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak anyagá-
val.

Ezek szolgáltatásait az alábbi vásárolt, "közismert" adatbázisok egészítik ki: Pressdok, Forrás, NPA, Nektár
(CD-ROM), Kartoték, Irodalmi Bibliográfia, Szociológia, VIP (Vállalkozói Információs Projekt), Lexikonpótlás,
Gyermekvers.

Napi rendszerességgel még nem, alkalmanként azonban már felhasználjuk a tájékoztató munkában az X. 25-
ös hálózaton elérhető, ingyenesen használható adatbázisokat, adatbankokat, könyvtári katalógusokat is. Eddig
17 magyarországi szakkönyvtár katalógusában tudunk sikeres keresést végezni. Ezek mellett elérjük az OSZK
számítógépes katalógusát, és az IIF keretében épített BRS adatbázisokat is. "Súlyos" karakterkonverziós
gondjaink voltak az MTI Sajtó adatbankjának használatakor, erre csak a napokban sikerült megnyugtató
megoldást találnunk. Hiába, a tanulópénzt e területen is meg kell fizetni.

Izgalommal várjuk azt a pillanatot, amikor eddig felhalmozott számítógépes ismeretink egészével látoga-
tóink elé léphetünk s kiderül: elképzeléseink, törekvéseink helyesek voltak-e.

(Összeállította: Takáts Béla)
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár),

Megyénk közkönyvtárainak (önkormányzati)
1995. évi költségvetési mutatói

•

Először vizsgáltuk költségvetésük szempontjából az intézményeket. - Csak állapotot rögzíthettünk, illetve
néhány elgondolkodtató jelenség esetében az okot próbáltuk kideríteni (vagy magyarázni?): miből adódhat
jelentős eltérés másik intézményhez, térséghez viszonyítva.

Kiindulási pontunk az, hogy az intézmények költségvetése az - a személyi feltételek mellett -, ami alapvetően
meghatározza a könyvtári működés színvonalát. (Természetesen még sok más tényező befolyásolja. Pl. az
elhelyezés, alapterület, a lakosság összetétele, igénye, stb.)

Az alábbi táblázat a megye hat térségének könyvtári költségvetését, a működés szempontjából fontos
arányaitmutatja.
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Némi bizonytalanságot keltett Szolnok térségének vizsgálatakor a Megyei Könyvtár léte Szolnokon. Tény,
hogy igen jelentős mértékű könyvtári szolgáltatást nyújt a városban. Figyelmen kívül hagyása erősen torzítaná a
térségi eredményeket - a legrosszabbul ellátott térség nélküle a szolnoki, ugyanakkor semmiféle számítás
alapján nem kalkulálható a Megyei Könyvtár által a többi térségnek nyújtott szolgáltatás. (Kivétel a könyvtárkö-
zi kölcsönzés. De pl. a könyves hátteret feltételező - telefonon, szóban adott - referens kérdések megválaszolása,
ennek mennyisége nem mérhető. Tapasztalataink alapján jóval több, mint a könyvtárközi kölcsönzés.)

Az ellátandó népességet alapul véve viszonyítottuk egymáshoz a térségeket.
1. Az egy lakosra vetített könyvállomány a Nagykunságban a legkevesebb (4 db/ lakos)
A térség településszerkezete egyedülálló a megyében. Egyetlen kistelepülés, két nagyközség és öt város

tartozik ide. Az állomány és a népesség természetesen nem egyenesen aránylik egymáshoz. Minél kisebb egy
település relatíve, annál nagyobb állománnyal rendelkezik, hiszen egy bizonyos mennyiségű törzsanyagnak meg
kell - kellett lennie a szépirodalom és a tudományágak köréből.

Másrészt a közművelődési könyvtár az egyetlen könyvtár egy kistelepülésen. (Tapasztalataink szerint az
iskolai könyvtárak állománya a közelmúltig nem volt számottevő.)

A fentieket is figyelembe véve a térség városainak mutatóit a megye ilyen típusú intézményeinek adataihoz
hasonlítva, az eltérés - 0,6-tól - 1,7-ig terjed a Nagykunság rovására.

6,4 db könyv/lakos
A rangsor így alakul:

1. Szolnok térsége:
2. Tiszazug : 6
3. Közép-Tiszavidék: 5,3
4. Jászság, Törökszentmiklós: 5,1-5,1 -"-
5. Nagykunság: 4 -"-

2. A könyvtári költségvetések egy lakosra jutó összege:
1. Szolnok térsége: 645,80
2. Jászság: 552,30
3. Törökszentmiklós: 456,40
4. Tiszazug: 434,70
5. Közép-Tiszavidék: 433,00
6. Nagykunság: 368,60

A számok magukért beszélnek. Egy kérdés azonban előtolakszik: mire is lehetett elég a központi költségve-
tés által biztosított 250 Ft-os közművelődési normatíva lakosonként?

Egy térség esetében megnéztük. Egy intézményben a bért sem fedezi. Két intézményben kb. a teljes
költségvetést(l), háromban a bért és a dokumentumbeszerzést, egyben pedig a bért fedezi. A bökkenő csupán
az, hogy a településeken más közművelődési tevékenység is folyik!

(A "három intézmény esete a normatívával" jó megoldás lehetne a finanszírozás szerkezetét tekintve. A
fenntartó "fenntartaná" a könyvtárakat, a központi költségvetés pedig biztosítaná a tartalmi munka fedezetét.)

3. Az összes költségvetésből személyi juttatásokra az alábbi arányban fordítanak.
1. Közép-Tiszavidék: 77,4 °/c
2. Szolnok: 66 %
3. Tiszazug: 63,1 %
4. Törökszentmiklós: 61,8%
5. Jászság:
6. Nagykunság:

56,6 %
37%
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Mi okozhatja az első és utolsó kitüntetett helyzetét?

Közép-Tisza vidék
Az intézmények többsége (négy kivételével) nem önálló épületben működik. Feltételezésünk szerint (ala-
pul véve természetesen a megadott számokat) a működési kiadások nagy (v. egy) része nincs ezeknek a
könyvtáraknak a költségvetésében. Ugyanis a közös épületekben csak egy-egy mérőkészülék van pl., és
nincs olyan ok, amely a fenntartókat szolgáltatások szerint a kiadások megosztására késztetné,
yagyis: alacsonyabb ezen intézmények költségvetése a mi adataink szerint, mint a valóságban.
Általunk feltételezhető ok lehetne még a magas bérarányra:

- a felsőfokon képzettek magas száma
- a.hosszabb jogviszonyok
- a napi 8 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak nagy aránya
- vezetői pótlék minden intézményben

Ezek közül az okok közül egy sem áll fenn a térségben, sőt az egyszemélyes könyvtárakban sehol nincs
vezetői pótlék.

Nagykunság
Az intézmények harmadában nincs vezetői pótlék. Arányaiban alacsonyabb a felsőfokon képzettek száma.
(PL: másik térség hasonló lélekszámú településének intézményében 8 főből 5-nek van felsőfokú végzettsé-
ge, ebben a térségben 7-ből kettőnek.)
A mezőtúri intézmény kivételével önálló épületben működnek, viszonylagosan nagy alapterülettel - az
üzemelési költségek magasak.

4. Éppen ez a két térség adja a dologi kiadások tekintetében is a szélső értékeket.
1. Nagykunság: 50,5 % az összes költségvetéshez viszonyítva
2. Jászság: 32 %
3. Tiszazug: 29,9%
4. Szolnok: 29,3 %
5. Törökszentmiklós: 29,3 %
6. Közép-Tiszavidék: 14,8 %

5. Az alaptevékenység ellátásához nélkülözhetetlen dokumentumok beszerzésére fordítják költségvetésük
1.12,5 %-át a Nagykunságban
2. 11,4 %-át a Jászságban
3. 10,7 %-át Szolnok térségében
4. 9,2 %-át Törökszentmiklós térségében
5. 7,8 %-át a Közép-Tiszavidéken
6. 7,0 %-át a Tiszazugban

A Nagykunság "első helyezése" a városok túlsúlyának gyümölcse. A városi könyvtárak felelősségteljes
könyvtár, 01. állományépítése tűnik ki ebből az adatból. A nagyon szűkös költségvetési lehetőségek ellenére
prioritást jelöltek ki a kiadások között, és ez a dokumentumbeszerzés.

A Tiszazugban van a legtöbb olyan könyvtár, amelyben napi négy órában v. ennél is kevesebb időben
dolgozik a könyvtáros. Költségvetésébe beleszólása nincs. A fenntartó kötelességének tekinti a könyvtár mű-
ködtetését, a bért ki kell fizetnie, ami marad - van rá példa, hogy 3.000 forint -, az fordítható gyarapításra.

Csáti Péterné
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

SEGÉDLET AZ ÁMK KÖNYVTÁRAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A 30/1989.(XI.19.) MM. rendelet 5. paragrafus(l)
bekezdés alapján: "Az általános művelődési központ
egy - az intézményegységek együttműködését, tevé-
kenységük összehangolását, a feladatok magasabb
színvonalon való ellátását biztosító - szervezeti és
működési szabályzatot, kollektív szerződést továbbá
munka -és feladattervet készít."
Fontos! A könyvtár ÁMK-n belül elfoglalt helyét, mű-
ködését illetően a könyvtárosoknak ismerniük kell az
alábbiakat (az ÁMK- egységes SZMSZ-ében benne
kell legyen!):

1. Az ÁMK többcélú művelődési intézmény.
2. Az ÁMK vezetési szerkezete:

Élén igazgató áll.
Ig.helyettesI-II?
Intézményegység-vezetők vannak-e?
Igazgatótanács - milyen az egységenkénti
képviselet benne?

3. A vezetők közötti feladatmegosztás.
4. Az alaptevékenységekkel összefüggő szakalkal-
mazotti munkakörök.
5. Az intézményegységek együttműködésének szabá-
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lyai.
6. A döntési, egyetértési, véleményező és javaslattevő
jogkö^ gyakorlásának módja.
7. Az ÁMK létesítményei használatának rendje.
8. Az egyes tagintézmények szervezete és működése.

ÁMK könyvtárak szervezete és működése

1. A könyvtár neve:
2. A könyvtár bélyegzője: (a tulajdonbélyegző felira-
ta, körfelirata megegyezik a könyvtár nevében leír-
takkal.)
3. A könyvtár címe:

telefonszáma:
4. A könyvtár alapításának éve: ... Az alapító okirat
száma:

Jogelődje: , melynek megszüntetéséről ....
számú határozatában döntött:

A megszüntetés/létesítés MKM (jelenleg) közműve-
lődési főosztálya "egyetértő" levelének/ügyiratának
száma:

5. A könyvtár funkciója
Kettős funkciót lát el:
- lakóhelyi közművelődésit (lakossági)
- iskolai könyvtárit

A település teljes lakossága számára területi jelleggel
is, nyilvánosan működik. Közszolgálati hely. U.a.
gyűjteményével és szolgáltatási rendszerével a tanu-
lók és a nevelők rendelkezésére áll az önálló isme-
retszerzés, az oktató-nevelő munka megvalósulása
érdekében. A két funkció egyenértékű.

II. A könyvtár fenntartása és felügyelete

1. Fenntartója az ÁMK-t is fenntartó ... (település)
önkormányzata.
Az állománygyarapítási keretet (amely nélkülözhetet-
len az alapfeladat ellátásához) a fenntartó önkor-
mányzat biztosítja oly módon, hogy a közművelődési
könyvtár beszerzési összegéhez csoportosítja át az
iskola könywásárlási keretét. A két összegnek azo-
nos értékűnek kell lennie, mint ahogy a felhasználás
aránya is 50-50 %-os a funkciók alapján.

2. Az ÁMK szervezetében,annak tagintézményeként,
az igazgató irányításával működik.
Működtetője: az ÁMK. (Az ÁMK ig. nevezi ki a
könyvtár vezetőjét.)

3. A könyvtár felügyeleti szerve:
önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Ágazati felügyelet: az MKM, aktuális főosztályain
keresztül gyakorolja.

4. Működési területe:.

5. A lakóhelyi, közművelődési és iskolai könyvtári
hálózat tagja.
Szakmai kérdésekben a Verseghy F. Megyei Könyv-
tár, olvasáspedagógiai tevékenységében a megyei
Pedagógiai Intézet segítségére tarthat igényt.
6. Az AMK igazgatója irányítja és ellenőrzi a könyv-
tár munkáját. Gondoskodik zavartalan, folyamatos
működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülmé-

nyeket és az állományvédelem feltételeit.
(PL: kinevezi a könyvtárost, meghatározza a munka-
köri feladatait, szükség esetén gondoskodik a könyv-
táros helyettesítéséről, stb.)

III. A könyvtár alapfeladatai
1. Közművelődési
2. Iskolai-olvasáspedagógiai

- Gyűjti azokat a dokumentumokat, amelyeket a
nevelők és tanulók munkaeszközként használhatnak,
(könyv, f.irat, videokazetta, audio-kazetta, CD, CD
ROM, térkép, stb.)

- Szolgáltatásaival az önálló ismeretszerzésre,
információszerzésre nevel, ösztönöz.

Helyet, lehetőséget biztosít a tanórai felkészü-
lésre, szaktárgyi órák megtartására.

IV. A könyvtár gyűjtőköre

- általános elvek
- figyelembe veszi a település és az iskola sajá-

tosságait (pl. speciális oktatás folyik)
- milyen dok.típusokat gyűjt
- helyismereti gyűjtemény gyarapítása
Részletesen az SZMSZ melléklete is lehet!

útján.

rol?

Az állomány gyarapítása: vétel, ajándék, csere

Van-e állománygyarapító bizottság?
Gyarapítási keretét leköti vagy szabadon vásá-

V. Az állomány elhelyezése
(A leltározás rendje pl.)

VII. Az állomány feltárása
(katalógusok, számítógép)

VIII. A könyvtár használatának szabályai
(Az SZMSZ melléklete lehet.)

IX. A könyvtár szervezeti felépítése és
működése

(Van-e fiókja, egyszemélyes-e, van-e vezetője, ve-
zetői, könyvtárosi feladatok - munkaköri leírás mel-
lékletként.)
Amunkáltatói jogkör gyakorlója
A vezető munkáltatója:
A dolgozó/k munkáltatója: (ki nevezi ki?)
A könyvtár gazdálkodása

(Készül-e külön költségvetés?
A vezető vagy a könyvtáros milyen módon
"szólhat" bele a gazdálkodásba?

A fenntartó részéről a polgármesteri hivatal illetékes
szakigazgatási szerve véleményei, a képviselőtestület
hagyja jóvá - az ÁMK egységes SZMSZ-ét.
Ajegyző vagy a polgármester hatályosítja.
Jogi útmutatás:

1. 30/1989. (XI. 19.) MMrendelet
2. 5/1978. (XII.12.) KM rendelet
3. 32.236/1978. Szabályzatminta egyes könyvtárak

szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséhez
4. 5/1976. tv.
5. 17/1976. (V7.7.)MT
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Jászfényszaru

Számítógép segíti ezentúl a könyvtárosok munká-
ját a jászfényszarui könyvtárban. Munkatársaink
egyelőre ismerkednek a gép nyújtotta új lehetősé-
gekkel, de szeretnék mihamarabb a napi munkában
is hasznát látni új eszközüknek.

Jás/.já kőha lma

Február l-jétől a jászjákóhalmai könyvtárosok
csak napi 6 órában dolgoznak. Az intézmény hétfőn
és kedden zárva tart. A szigorú intézkedésre az
önkormányzat gazdasági nehézségei miatt került sor.

Öcsöd

Nyugdíjba vonult Kiss Andrásné Surina Judit, az
öcsödi Nagyközségi Könyvtár vezetője.

A községben mindenki jól ismerte Juditkát, aki
37 évvel ezelőtt kezdett a pályán dolgozni. Munkája
során mindig a falu művelődését, tanulását és szóra-
kozni vágyását tartotta szem előtt. Munkálkodása
nyomán közel 23 ezer kötet könyvet számláló könyv-
tára lett Öcsödnek.

1991 óta a Művelődési Házban is tevékenykedett,
különböző rendezvényeket szervezett. Ő volt a
Nyugdíjas Klub és a Hagyományőrző Népdalkör "há-
zigazdája". Részt vett összejöveteleiken, figyelemmel
kísérte munkájukat, szívén viselte gondjaikat, prob-
lémáikat és együtt örült velük sikereikben.

1995. december 29-től lett nyugdíjas. A község
önkormányzata munkája elismeréseként az "ÖCSÖD
NAGYKÖZSÉGÉÉRT" díjat adományozta neki.

Juditnak nyugalmas éveket, jó egészséget és gon-
doktól mentes hosszú életet kívánunk.

Zsadon Józsefné könyvtáros

Szelevény

A községi könyvtár a közeljövőben a művelődési
ház épületébe költözik. Kollégánk reményei szerint
az intézmény forgalmasabb helyen, kulturáltabb kör-
nyezetben fogadhatja ezentúl látogatóit.

Szolnok, Verseghy Könyvtár

1996. február 20-án a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár, március l-jén a szentendrei
Pest Megyei Könyvtár, március 26-án pedig a Bara-
nya Megyei Könyvtár dolgozói látogattak el megyei
könyvtárunkba. Vendégeink a TextLib integrált
könyvtári szoftver működtetésével, használatával
kapcsolatos tapasztalatok, információk megszerzése
céljából keresték fel intézményünket.

Április 4-től - bizonytalan ideig -
könyvtárunk felnőttolvasó-szolgálata.

bezár

Tiszaföldvár

Megduplázta a fenntartó a tiszaföldvári városi
könyvtár könyvbeszerzési keretét. 230 ezer Ft helyett
így 500 ezer forint jut dokumentumbeszerzésre.

Túrkeve

Létszámleépítés után, minden külső segítség nél-
kül megkezdődött a könyvtári állomány ellenőrzése.
A raktári állomány leltározását ezért a szolgáltatások
fenntartásával párhuzamosan végzik kollégáink. El-
ismerésünk...

Rossz hírek érkeznek Tiszasülyről, Kunhegyes-
ről, Tiszajenőről, Tiszavárkonyról. Az intéz-
mények sorsát figyelemmel kísérjük.

Programok:

Ünnepi Könyvhét május 3 0 - június 3.
Vándorgyűlés (Debrecen) augusztus 7-9.

Kisújszállás

A Költészet Napja alkalmából a Művelődési és
Ifjúsági Központtal közös rendezvényre várjuk az
érdeklődőket 1996. április 10-én 17 órakor az Alko-
tóházba, ahol SZENTI ERNŐ költő, grafikus "Mikor
szó érint szót..." címmel új prózavers kötetét mutatja
be.

Az árusítással egybekötött író-olvasó találkozót és
Szenti Ernő kiállítását Körmendi Lajos író nyitja
meg.

Versszeretők figyelmébe!

Költészet Napi VERSMONDÓ VERSENYT hirde-
tünk középiskolások és felnőttek részére.

Időpont: 1996. április 15. 15 óra.
Helye: Zenei Könyvtár.
A versenyzők egy szabadon választott verssel

indulhatnak. A nevezéseket április 10-ig kérjük lead-
ni a Városi Könyvtárba.

MKE Könyvtárostanárok Szervezete

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezete a magyar
iskolaalapítás 1000. évfordulója alkalmából 1996. jú-
lius l-jétől 5-éig a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyv-
tárak Egyesületével együtt Győrött rendezi meg az
Iskolai Könyvtárosok VII. Nyári Akadémiáját
KÖNYVTÁR AZ ISKOLÁBAN - ISKOLA A KÖNYV-
TARBAN - témakörben. A már hagyományos nyári
akadémiára meghívnak minden könyvtárostanárt, is-
kolai könyvtárost, könyvtárost.
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Középfokú könyvtáros asszisztens
(főiskolai tanulmányokra előkészítő, emelt szintű

képzés)

A tanulmányok megkezdésének feltétele:
Középiskolai érettségi

Elsajátítandó ismeretek
A könyvtárügy jogi szabályozása és egyéb aktuális

szervezeti kérdések
Dokumentumismeret, a különféle dokumentumtí-

pusokformai és alapvető tartalmi sajátosságai
Gyűjteményszervezés, az állományalakítás admi-

nisztrációja
A könyvek tartalmi és formai feltárása, katalogizá-

lás
Raktározás, állományvédelem
Olvasószolgálat adminisztrációja
Könyvtártechnikai berendezések használata
Számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesz-

tés
Levelezési ismeretek

Kötelező könyvtári gyakorlat:

A tanfolyam hallgatóinak 30 munkanap gyakorla-
tot kell teljesíteniük a tanszék által jóváhagyott gya-
korlóhelyen.

A bizonyítvány

A tanfolyamot sikeresen elvégzett hallgatók államilag
elismert, középfokú szakmai végzettséget igazoló bi-
zonyítványt kapnak, amely a B2 közalkalmazotti fize-
tési osztályba való besorolásra jogosít.

To vábblépési lehetősé?:

A négyes vagy ötös eredménnyel záróvizsgát tett
hallgatók felvételi mentességet élveznek a Bessenyei
György Tanárképző Főiskola könyvtár szakjára törté-
nő jelentkezés esetén. A főiskolai képzés épít az
asszisztensképzésben megszerzett ismeretekre, ezért
csak az emelt szintű képzésben részt vett hallgatók
jelentkezését fogadja el. Az 1996/97-es tanévtől az
egyszakos levelező képzésben három év alatt szerez-
hető így főiskolai szintű diploma.

Idegennyelv ismeret:

Az asszisztensképzésben résztvevők számára nem kö-
telező. Főiskolai diploma viszont csak nyelvi szigor-
lat vagy állami nyelvvizsga letétele után szerezhető.
Ezért az asszisztensképzésben résztvevők számára
lehetőséget biztosítunk nyelvtanulásra.

Elfoglaltság:

A tanulmányi idő két félév. A konzultációk szeptem-
ber első hetében kezdődnek és kéthetenként két na-
pot (péntek-szombat) vesznek igénybe.
A könyvtári gyakorlatot december-január hónapban
teljesítik a hallgatók. A tanulmányok időközi ellen-
őrzésére január folyamán vizsgán kell részt venniük.

A záróvizsgára előreláthatóan 1997 májusában kerül
sor.

Konzultációs központok
Nyíregyháza
Kisvárda
Ózd

Az órákat a Bessenyei György Tanárképző Főiskola
tanárai és gyakorlati szakemberek tartják.

A részvétel anyagi feltételei:
a) A tanfolyam dija 60.000 Ft, amely az alábbi
szolgáltatásokat foglalja magában:

Órarend szerint meghatározott elméleti és gya-
korlati órák

Könyvtári gyakorlat szervezése
Tananyag biztosítása

b) Záróvizsga díja előreláthatólag 3.OOO.-Ft
Részletfizetési kedvezmény:

1. a tanfolyam díjának első részletét szept. 1-jéig,
2. a második részletét 1997. január 31-éig,
3. a vizsgadíjat 1997. április 1-jéig lehet befizetni.

Csekket a jelentkezés elfogadásával egyidejűleg kül-
dünk.
c) Jelentkezési díj 1.200.- Ft, amelyet postai csekken
lehet befizetni a Könyvtárosképzésért Alapítvány cí-
mére (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B)
Jelentkezés:
Jelentkezni kérelem benyújtásával lehet, amelyben az
alábbi adatokat kérjük:

Név, postacím
A tanfolyam megnevezése, amire jelentkezik
A konzultációs központ megnevezése, ahol az

órákat látogatni kívánja. A kérelemhez kérjük mellé-
kelni:

Érettségi bizonyítványának másolatát (idén érett-
ségizők később nyújthatják be)

Rövid önéletrajzot
Jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszel-

vényt.
Cím, ahová jelentkezését küldheti 1996. május 10-

ig: A Könyvtárosképzésért Alapítvány. 4400
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

Középfokú könyvtáros asszisztens
iskolai könyvtárakban dolgozó, könyvtáros szakké-

pesítéssel nem rendelkező pedagógusok részére

A részvétel feltétele és a törzsanyag megegyezik a
főiskolai tanulmányokra előkészítő könyvtáros
asszisztens tanfolyaméval, az elsajátítandó ismeretek
között azonban olyan tárgyak is helyet kapnak,
amelyekre a könyvtárostanároknak szükségük van
munkájukhoz.
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók középfokú
könyvtáros asszisztens szakmai végzettséget igazoló,
államilag elismert bizonyítványt kapnak.
Kérjük, hogy a jelentkezési kérelemben tüntesse fel,
hogy a könyvtárostanárok számára szervezett
asszisztens-tanfolyamra jelentkezik.
Cím, ahová jelentkezését küldheti 1996. május 10-ig:
A Könyvtárosképzésért Alapítvány. 4400
Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
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Zenei könyvtáros tanfolyam
(zenei gyűjteményekben dolgozó könyvtárosok

részére)

A tanulmányok megkezdésének feltétele:
Zenei könyvtáros munkakör

Elsajátítandó ismeretek:
A könyvtárügy jogi szabályozása és egyéb aktuális

szervezeti kérdések
Zenei dokumentumismeret, a különféle zenei in-

formációhordozók formai sajátosságai és kezelési
követelményei

Gyűjteményszervezés, az állomány alakítása
Zenei dokumentumok tartalmi és formai feltárása,

katalogizálás
Zenetörténet, hangszerismeret
Zenei műfajok
Raktározás, állományvédelem
Olvasószolgálat
Stúdiótechnikai berendezések
Számítástechnikai alapismeretek, kottaszerkesztő

programok.

A bizonyítvány:
A tanfolyamot sikeresen elvégzett hallgatók a tanszék
által kiállított bizonyítványt kapnak a tanfolyam
elvégzéséről.

Elfoglaltság:
A tanulmányi idő két félév. A konzultációk két-
hetenként két napot (péntek-szombat) vesznek
igénybe.
A záróvizsgára előreláthatóan 1997 májusában kerül
sor.
Konzultációs központ: Nyíregyháza

Az órákat a Bessenyei György Tanárképző Főiskola
tanárai és gyakorlati szakemberek tartják.
A részvétel anyagi feltételei:
A tanfolyam dija: 30.000.- Ft, amely az alábbi
szolgáltatásokat foglalja magában:

Órarend szerint meghatározott elméleti és gya-
korlati órák

Multimédia labor és stúdióberendezések haszná-
lata

Vizsgáztatási díja
Részletfizetési kedvezmény:

1. a tanfolyam díjának első részletét szeptember
l-jéig.

2. a második részletét november 30-ig lehet befi-
zetni.

Jelentkezés:
Jelentkezni kérelem benyújtásával lehet, amelyben az
alábbi adatokat kérjük:

Név, postacím
A tanfolyam megnevezése, amire jelentkezik

A kérelemhez kérjük mellékelni:
Legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító okira-

tánakmásolatát
Rövid önéletrajzot.

Cím: ahová jelentkezését küldheti 1996. május 10-ig:
A Könyvtárosképzésért Alapítvány. 440 Nyír-
egyháza, Sóstói út. 31/B

Ü D Ü L É S I L E H E T Ő S É G

A magyar nemzeti üdülési alapítvány
támogatási rendszere

Érvényes 1994. V. 16-tól az Alapítvány tulajdonában
lévő szállodákba, gyógyszállókba, ill. szanatóriu-

mokba szóló egyhetes, ill. 2-3 hetes belföldi üdülé-
sekre, melyeket a HUNGUEST TRAVEL Kft. utazási

irodái értékesítenek.

/ Támogatáshoz vaióhozzájutás a munkáltatók és
érdekvédelmi szervezetek közreműködése nélkül.

Támogatásban részesíthetők:

Magyar vagy azon külföldi munkavállalók, akik
állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek,
munkanélküliek, nyugdíjasok, ösztöndíjasok,

GYES-en, GYED-en lévők.

A kedvezményezettek keresetigazolás alapján az
alábbi sávok szerint kaphatnak támogatást:

1996. április 4-től

Utolsó havi nettó kereset* Támogatás

15.000.- Ft alatt
15.001-20.000.-Ft között
20.001-30.000.- Ft között
30.001-40.000.- Ft között
40.001-45.000.- Ft között

45.000.-Ft felett

7.000.- Ft/fő/hét
6.000.- Ft/fő/hét
5.000.- Ft/fő/hét
4.000.- Ft/fő/hét
3.000.- Ft/fő/hét

0

Az üdülésben résztvevő gyermek
18 éves korig, ill. középiskolát
folytató esetén max. 20 éves korig 6.000.- Ft/fő/hét

*Keresetnekminősül: munkabér (illetmény), nyugdíj
(járulék), munkanélküli ellátás (járadék, segély, tá-
mogatás), jövedelempótló szociális támogatás
(GYES, GYED, gyereknevelési támogatás, ápolási
díj, rendszeres szociális segély), ösztöndíj.

A rendelkezésre álló támogatási keretből adható
támogatás a megvásárolt üdülés vételárának 50 %-át
nem haladhatja meg. Az Alapítvány által adott ked-
vezmény SZJA adómentes.

II. Támogatáshoz való hozzájutás a munkáltatók és
érdekvédelmi szervezetek közreműködésével

Amennyiben a munkáltató vagy érdekvédelmi szer-
vezet vásárol a munkavállaló vagy tagsága részére
üdülési utalványokat, akkor a kedvezményezett
személy a munkáltató (vagy érdekvédelmi szerve-
zet) közreműködéséveljuthat támogatáshoz.

Munkáltatók (és érdekvédelmi szervezetek) - a
HUNGUEST TRAVEL irodáiban - vásárolhatnak
2.000. - Ft-os üdülési utalványokat névértékük felé-
ért. Az utalványok vásárlásának feltételeit megálla-
podás rögzíti.
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A vásárolható utalványok mennyisége:
I. negyedévi üdülésre: min. 50, max. 2000 db
II. negyedévi üdülésre: min. 50, max. 2000 db

III. negyedévi üdülésre: min. 100, max. 1000 db
IV. negyedévi üdülésre: 50, maximum 2000 db

Az utalványokat a munkáltató (vagy érdekvédelmi
szervezet) a munkavállalók (vagy tagok) szociális kö-
rülményeinek figyelembevételével osztja szét.

Nagyobb arányú támogatásban részesíthetők:
- alacsony jövedelműek
- családosok és nagycsaládosok
- gyermeküket egyedül nevelők
- egészségre ártalmas munkát végző alkalmazottak
- egészségi ártalom közvetlen és reális veszélyének
kitett körülmények között dolgozók
- egyéb szempontok szerint szociálisan rászorulók.

Az utalványok az azokon feltüntetett negyedévre érvé-
nyesek és fizetőeszközként üdülésre válthatók be a
HUNGUEST utazási irodáiban. Az esetlegesen fel nem
használt utalványokat a vásárlás helyén a tárgyidő-
szakban, de legkésőbb az azt követő hó 15-ig vissza-
válthatja a munkáltató (vagy érdekvédelmi szervezet).
A kétféle támogatási' móa'(keresetigazolás vagy mun-
káltató/érdekvédelmi szervezet által vásárolt utal-
vány) egymással nem kiegészíthető.
Az Alapítvány által adott kedvezmény SZJA adómen-
tes (SZJA tv. 7. par.(l) bek. 4/e pont); TB járulék
vonzata nincs (TB tv. 10. par); TA (Társasági Adó)
nem merül fel.

Az üdülési lehetőségekről - kérésre - részlete-
sebb információkat küldünk.

PÁLYÁZAT

Hagyományőrző népijátékok

Hagyományőrző népijátékok leírására és készítésére

p á l y á z a t o t h i r d e t

az

Agrár és Falusi Ifjúsági Körök
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei egyesülete, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési

és Ifjúsági Szolgálat, és a
Népi Kismesterségekért Alapítvány

A pályázat célja: A népijátékok felelevenítése, szé-
leskörű népszerűsítése, a régiók népi hagyományai-
nak, kulturális örökségeinek megismerése.
Részvételi feltételek: Részt vehetnek a pályázaton
egyéni alkotók (játékkészítők), felnőtt és ifjúsági
(iskolai) csoportok, klubok, szakkörök, műhelyek.
Nem lehet pályázni olyan népi játékkal, amely már
korábban országos pályázaton díjazott, vagy a keres-
kedelmi forgalomban ismert.

A pályamunkák beküldési határideje:
1996. május 30.

A pályázati anyagokat a következő címre kérjük
beküldeni:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési és

Ifjúsági Szolgálat
5000 Szolnok, Hild tér 1.

A pályázat zsűrizett anyagából kiállítás nyílik Abád-
szalókon, az Európai Régiók Hagyományőrző Népi-
es Sportjátékok Fesztiválján 1996. augusztus 3-20.
között.
A pályázat legsikeresebb alkotásai nívódíjban és
egyéb jutalomban részesülnek.
További információ a fenti címen, vagy az (56)344-
614 és (56)424-310 telefonszámon kérhető.
A pályázatra érkező népijáték leírásokon, illetve az
elkészített népijátékokon kérjük feltüntetni:

a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát;
a pályamunka megnevezését: anyagát, méretét,

becsült értékét.

Kérjük feltétlenül jelezze azt is, hogy vállalja-e a leírt,
vagy elkészített népijáték bemutatását a Fesztiválon,
vagy játék készítését a helyszínen (játékkészítő-
bemutató vagy a résztvevőkkel csoportos játékkészí-
tés).

M I R Ő L I R

KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP 1995. 12. SZ.

- Bevégződött a Levelező/lap hetedik évfolyama

- számvetés

- Levél a miniszterhez — válasszal

- 125 éves az Országgyűlési Könyvtár
- Gyorsfénykép a szolnoki könyvtárak számítógé-
pesítésének helyzetéről

- Mit nyújt a könyvtáraknak az Internet?

- A magyar nemzetiségi irodalom a szlovák
nemzeti bibliográfiában

- Helyzet- és hangulatjelentés Békés megye 10 vá-
rosi könyvtáráról (ból)

- 25 éve avatták fel a Szombathelyi Megyei
Könyvtár épületét - Magánvállalkozás és köz-
szolgálat:

- Magyar Életrajzi Kalauz — Celldömölkről

- Könyvtári kiadványok mustrája



10 KAPTÁR 1996.V. évf. 2. (49.) szám

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS 1996. január

- Miniszteri levél
- Együttműködési megállapodás az MKE és a KIK kö-
zött
- W. Salgó Ágnes: Főbb problémák a nemzetközi
gyakorlat tükrében
P. Vásárhelyi Judit: Régi hazai nyomtatványok adat-
bázisainak elvei
Szálai Enikő: Tudósítás a Magyar Olvasástársaság 8.
konferenciájáról

- Sarusi Mihály: Lipták Pali mondja
- P. Kovács Imre: Régi és mai epizódok a soproni lí-
ceumi könyvtár történetéből
- Tószegi Zsuzsanna: A legújabb multimédia CD-
ROM-ok
- Nagy Zsoltné: Adalékok a kurrens magyar sajtó sajá-
tosságaihoz
- Palyik Katalin: Gondolatok az elektronikus publiká-
cióról.

AJÁNLAT

CSÖNDES KIÁLTVÁNY A VESZTESEKÉRT

MEISTER ÉVA
színművésznőnek

a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
volt tagjának

e l ő a d ó e s t j e

(Bogdán László, Czegő Zoltán, Csiki László, Farkas Árpád, Ferenczes István, Kiss Dénes, Kovács András Ferenc,
Magyari Lajos, Székely János, Szőcs Géza és Szőcs Kálmán verseiből,

valamint népdalokból.)
A műsort összeállította és rendezte:

MOLNÁR H. LAJOS
Zenéjét összeállítototta:

a JÁRATÓ együttes.

"Minden ember szabadnak születik " - mondta ki 50 éve az ENSZ emberi jogokat deklaráló Alapokmánya. -
Szabadnak, de nem mindenkinek adatik meg, hogy szabad világban éljen.

Az elnyomás alatt élők szenvedéseiről, a kiközösítettek megaláztatásáról, a kisebbségben élők ki-
szolgáltatottságáról szól ez a műsor. Azokról, akik rákényszerülnek szülőföldjük elhagyására, és ezáltal ha-
zátlanná, gyökértelenné válnak. Batyujukban magukkal viszik féltett kultúrájuk egy kis darabját, amely vigaszul
szolgál a szenvedésben. De felemelt fővel, büszkén vállalják hovatartozásukat. így, "vereségek" ellenére,
mégiscsak vannak (vagyunk), lesznek (leszünk). Az előadó est verseit erdélyi kortárs költők műveiből válogatta
és rendezte Molnár H. Lajos, Szolnokon élő író.

Előadja Meister Éva színművésznő. A műsort bemutatta Szolnokon és több vidéki városban könyvtárak,
iskolák és rendezvények közönsége előtt.

Nagy sikerrel szerepelt külföldön is.
Németországban a stuttgarti Magyar Intézet meghívására a fent említett intézetben, Reutlingenben,

Heilbronnban, a Württembergi Protestáns Magyar Gyülekezet és a Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió
rendezvényein.

Zenéjét, mely erdélyi táncházzenéket tartalmaz, a jászberényi "Járató" együttes állította össze.

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.

Megjelenik havonta, 280 példányban


