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Tisztelt Olvasóink!

1996 utolsónak számozott Kaptárában a megszokott hírek mellett a TEKE 1995 "Önkormányzati könyvtá-
rak országos és megyei adatai" c. részét szeretnénk elsősorban szemléletessé tenni grafikonjaink közreadásával.
Emellett az alábbiakban közöljük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár 1996-os beszámolójából a területi,
módszertani munkára vonatkozó részt.

Területi, módszertani tevékenység

Jász-Nagykun-Szolnok megyében immár hosszú évek óta magasabb az olvasók összlakossághoz viszonyí-
tott arányszáma. Megyénk e vonatkozásban a legjobbak közé tartozik. Sajnos az összképet rontja, hogy a la-
kossági érdeklődést a könyvtárak dokumentum-beszerzési lehetőségei nem követik, ráadásul az elhelyezés kö-
rülményei is meglehetősen rosszak. Ezért várható, hogy ez az adat az elkövetkező években romlani fog.

Az adatok is bizonyítják, hogy a megyében működő könyvtárak az elmúlt években egyre nehezebb
helyzetbe kerültek. Egyre kevesebb pénz jut a könyvtárak működésére, csökken a személyzet létszáma, vagy csak
kapcsolt munkakörben látnak el könyvtárosi feladatokat, és katasztrofálisan rossz - mint láttuk - az állo-
mánygyarapítás is. Ez a folyamat a könyvtárak iránti igényeket a nagyobb könyvtárak irányába tolja el. Egyes
körzetekben - a városi könyvtárak szolgáltató-képességének visszaesésével - számolni kell azzal, hogy ellátatla-
nul maradnak már a középfokú iskolában tanuló gyerekek is.

Jó megoldásnak kínálkozik a probléma csökkentésére a kistelepüléses megyékben meghonosodott elllátó-
rendszerek kialakítása, amely azon túl, hogy segítené a dokumentum-ellátást a megye lakossága számára, élővé
tenné a kapcsolatot és az együttműködést a megyei könyvtár közvetítésével a könyvtárak között.

Ebben a témában két pályázatot is benyújtott és nyert az elmúlt évben a megyei könyvtár. Az egyik a
szakszervezeti könyvtár átvételét célozta, megteremtendő a megyei ellátórendszer dokumentumbázisát. A másik
pályázat egy szűkebb körű ellátórendszer kialakítására irányult mindazon könyvtárak bekapcsolásával, ahol az
utóbbi két évben nem vagy alig volt könyvvásárlás. Remélhető, hogy a pályázaton elnyert összegek segítségével
ez a hatékony forma - amennyiben a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzatok erről a szerződést
kölcsönösen aláírják - megyénkben is meghonosodik. A könyvtár mindehhez bátorítást merített a megyei
önkormányzat által elfogadott humánstratégiai programból.

A hagyományos "kijárós" segítségnyújtásról mindinkább át kívánja helyezni a megyei könyvtár a
módszertani munkát a konkrét szolgáltatások vidéki könyvtárakhoz való eljuttatására. Mindez még szüksége-
sebbé teszi a kistelepülési könyvtárak helyzetének mielőbbi stabilizálását, mert megszűnésük a lakosság
információtól való elzárását jelentené elsősorban.

A megyei könyvtár e munkájában a Kormány 1089/1996.(VIII.28.) Korm. határozatát igyekszik követni,
mely 1 részének c. pontja a következőket szögezi le:

"A Nemzeti Informatikai Stratégia keretében - kapcsolódva az államigazgatási és a kormányzati informá-
ciós rendszer fejlesztéséhez, valamint az Európai Unió telematikai programjához - a könyvtári hálózatra ala-
pozva ki kell épiteni az ország minden települését magába foglaló egységes informatikai rendszert, amely
az oktatási-kulturális célokon túl a gazdasági és társadalmi felzárkóztatás elengedhetetlen eszközei'

(folytatás a 8. oldalon)
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Olvasói érdeklődés
kölcsönzött állományegység/kölcsönző látogató

Olvasói érdeklődés
kölcsönzött állományegység/helyben lévő állomány
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Beszerzési kvóta (1)
eredeti költségvetés (Ft)/lakos

Beszerzési kvóta (2)
módosított költségvetés (Ft)/lakos
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Beszerzési átlagár
módosított költségvetés (Ft)/beszerzett állományegység

Kopásindex
kölcsönzött állományegység/beszerzett állományegység
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Alapterületi ellátottság (1)
ni2/100 lakos

Alapterületi ellátottság
m2/olvasó

45.00
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Tárolási index
állományegység/m2

160,00 -,

Eddigi tevékenységünk is összhangban van ezzel, hisz a megye könyvtárhálózata azok közé a hálózatok
közé tartozik, ahol a városi könyvtárak túlnyomó többsége azonos platformú integrált könyvtári rendszer beve-
zetése mellett döntött és azzal dolgozik a megyei könyvtár hatékony számítástechnikai és könyvtárszakmai
segítségével. Az alapokat tanfolyamok szervezésével már korábban lerakta a megyei intézmény, a program
használatának betanítása pedig - egyelőre - egyedi betanítással, a városi könyvtárak igényei szerint történik.
Tettünk lépéseket a községi könyvtárak számítógépesítésére alkalmas program elterjesztésére is, ennek
eredményei az elkövetkező években érnek be. A számítógépes hálózathoz való mielőbbi csatlakozás érdekében
az intézmény javasolta országos tanfolyamok elvégzését, s továbbképzés keretében a városi könyvtárak munka-
társaival vizsgálta a jövőben kiépítendő megyei alrendszer működésének, működtetésének lehetőségét. A
Nemzeti Kulturális Alap és a Művelődési Minisztérium támogatásával a városi könyvtárak és a középiskolák egy
része már képes szolgáltatások fogadására, s ez szükségszerűvé teszi, hogy a megyei könyvtár új épületében, a
lehetőségek szerint még 1997-ben képes legyen számítógépes szolgáltatások nyújtására az Interneten keresztül.

H Í R E K

Cibakháza

Napok kérdése, hogy megszűnjön az olvasók és
könyvtárosok fagyoskodása a cibakházi könyvtárban,
ugyanis megkezdték a gáz bevezetését! Kb. 30 m2-reí
az intézmény alapterülete is bővül. Ezt a területet
raktárnak fogják berendezni. A Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán nyert 200.000.- Ft-ból számítógépet
vásárolnak, de az önkormányzat és a hegyközség tá-
mogatására is ígéretük van a további gépesítéshez.

Cserkeszőlő

A Soros Alapítványtól 16.000.- Ft értékű aján-
dékkönyvet kapott a klubkönyvtár.

Nagykörű

Október 15-től ismét napi nyolc órában dolgoz-
hat a könyvtáros....

Zagyvarékas

Sikeres pályázatokat írt a könyvtár vezetője.
Ennek következményeként az intézmény számítógép-
hez, könyvtári szoftverhez és önálló telefonvonalhoz
juthat. A könyvbeszerzési keret növelésére is jut a
nyert összegekből.
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Tiszabó

A klubkönyvtárban jelenleg nincs sem könyvtá-
ros, sem takarító. A fenntartó önkormányzat decem-
ber 31-ig biztosítja a fűtőt. Valószínű, hogy ekkorra
el is fogy az a 23 q szén, amit a működtető alapítvány
meg tudott vásárolni.

Az intézmény társadalmi munkás vezetőjének
pedig még igen sok terve van. Pl. megrendezi az öre-
gek karácsonyát, amelynek fényét helybéli lurkók
által előadott műsor (ez biztos) és a sok-sok szétkül-
dött, támogatást kérő levélre érkező adományok
fogják emelni (ez nem biztos).

Létezik a "negyedik világ mozgalom", amely a
földön élő legelesettebb, legszegényebb emberek se-
gítését tűzte ki célul. Ennek magyarországi központja
Tiszabőn van, s lelke, aktív munkása a klubkönyvtár
vezetője. Tavaly (1996) az ENSZ székházában mond-
hatta el, milyen fontos a világméretű összefogás, ha a
mozgalom a kitűzött célt el akarja érni.

Tiszapüspöki

Az ÁMK-könyvtárat legszorgalmasabban a
nyugdíjas hölgyek (nénik) látogatják, de van munka
nélküli férfi olvasó, aki minden reggel itt olvassa el
az Új Néplapot.

A könyvtáros ellátja az iskolai könyvtári teendő-
ket is, heti egy alkalommal az iskolában.

Jászapáti, Jászárokszállás, Tószeg és a
megyei könyvtár

fenntartói elnyerték a "Könyvtárpártoló Önkor-
mányzat" kitüntető címet és az ezzel járó pénzjutal-
mat.

Rákóczifalva

A nagyközségi könyvtár könyvtárosát Hellen-
pach Rozáliát bízta meg a képviselőtestület a Faluház
és Könyvtár vezetésével 1997. június 30-ig.

Az intézmény ugyanakkor könyvet nem tudott
vásárolni.

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Mártírok u. 8-10.
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Átvételre ajánljuk

Az 1996. évi CXXVI. törvény 4.§-a k) bekezdésének értelmében a közgyűjtemények, így
intézményünk részére is felajánlhatja 1996. évi befizetett személyi jövedelemadójának 1%-át.

Kérjük, hogy az idén új épületbe költöző megyei könyvtár működését Ön is segítse a mellékelt
"Rendelkező nyilatkozat" továbbküldésével.

A nyilatkozatot zárt borítékban (azon nevének, lakcímének, személyi számának és
adóazonosító jelének feltüntetésével) vagy adóbevallási csomagjával együtt juttassa el az APEH-nek, vagy
(amennyiben nem önadózó) adja át munkáltatójának.

A megyei könyvtár dolgozói

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:

15408291216

A kedvezményezett neve:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár


