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Dr. Striker Sándor tartott előadást a fent jelzett napon a megye-
székhely és a városok meghívott könyvtárosainak, önkormányzati tisztvi-
selőinek.

Előadónk - bár bevezetőjében előrebocsátotta, hogy a könyvtári
törvényről nem kíván szólni - annyit elárult, hogy a szakmánk életét
alapvetően befolyásoló jogszabály fel fogja vetni a finanszírozás kérdé-
sét. A pénzkérdés megjelenik a közművelődési törvényben is, s az anyagi
ügyek rendezését támogatja a szakma és a szakszervezet is. A fő vita-
partner - természetesen - a Pénzügyminisztérium, ahol megkérdőjelezik a
szakmai törvények szükségességét egészében is, de vitatják a fejkvóta
lehetőségét önmagában is, mértékét pedig mindenképpen. A szakszerve-
zet ezzel szemben több olyan, munkaügyre vonatkozó paragrafust sze-
retne idecsempészni, aminek inkább a közalkalmazotti törvényben, vagy
a munka törvénykönyvében lenne helyénvaló.

Az ígéretek szerint áprilisban kormány elé kerül a törvénytervezet,
azután talán többet - és biztosabbat - lehet megtudni róla.

A minisztérium főosztályvezetője jelezte, hogy változni fog a szak-
értőkről szóló jogszabály is.

Az informatikai fejlesztéseket célzó 250.000 Ft-os, városi könyvtá-
rakhoz eljutó támogatás kapcsán előadónk felvázolta a művelődési tárca
ez irányú hosszú távú - 2000-ig előretekintő - elképzeléseit. Folytatását
ígérte a "Könyvtárpártoló önkormányzat" pályázatsorozatnak is annyi
változtatással, hogy ezután az eltelt évhez képest bekövetkezett doku-
mentumbeszerzési keretnövekményt fogják a díjazás alapjának tekinteni.

Az informatikai fejlesztések mellett támogatni szeretnék a "hagyo-
mányos" olvasást is. Szeretnék, ha az írók szorosabb kapcsolatba ke-
rülnének a könyvtárakkal, ül. ha a mai magyar irodalom támogatása nem
a szerzők és a kiadók, hanem a legnagyobb könywásárlók, a könyvtárak
finanszírozásának növelésén keresztül valósulna meg.

A jó hangulatú összejövetelt a résztvevők kérdéseire adott vá-
laszokkal zárta Striker Sándor.
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A pedagógusok könyvtárhasználatáról

Párhuzamos dokumentumok

Művelődési és Közoktatási Minisztérium
Kulturális Örökség Főosztály
Könyvtári Osztály
dr. Skaliczki Judit osztályvezető részére

Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Kiss Gábor igazgató részére

Zalaegerszeg

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Zala megyei könyvtári hálózati kollégium 1997. január
14-i felkérése alapján szeretnék állásfoglalást kérni a Köz-
oktatási Törvény (1996. 62. törv.) 15. Par. (2) bekezdésé-
ben biztosított, a pedagógusokat megillető kedvezmények
ügyében. Nem egyértelmű, hogy mit takar a "látogatás" fo-
galma; értelmezhető-e úgy, hogy nem kell beiratkozási dí-
jat fizetniük (a bevételi előirányzat tervezése szempontjá-
ból nem mindegy)- Kérdezem továbbá, hogy mikor lesz
végre pedagógus igazolvány - mert a kedvezményeket
csak ennek a közokiratnak a bemutatásával vehetik igény-
be. A fenntartó Önkormányzatok véleménye szerint más,
hasonló tartalmú igazolás nem vehető figyelembe, mert
nem közokirat. Ennek alapján sem mi, sem a múzeumi
szervezet nem részesítheti a pedagógusokat az őket megil-
lető kedvezményekben.

Kérem szíves válaszát.

Zalaegerszeg, 1997. január 15.

Kiss Gábor
igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

Levelére a következőket válaszolom:

A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogvi-
szonyban pedagógusként foglalkoztatottak,
továbbá a pedagógus munkakörből a nyug-
állományba helyezettek az állami szervek és
a helyi önkormányzatok által fenntartott
könyvtárakban mentesülnek az olvasójegy
váltásáért fizetendő díj, illetve a beiratkozá-
si díj fizetése alól. Ugyanakkor mindazon
jog megilleti őket, mint azokat, akik a fenti
díjat megfizették.

A pedagógus igazolvány - ismereteim sze-
rint - hamarosan elkészül.

Budapest, 1997. január 28.

Üdvözlettel:

dr. Skaliczki Judit
osztályvezető

Jogi tanácsadónk

Ro vatvezető
dr. Kenyéri Katalin

(részlet)

Pedagógusok kedvezménye a könyvtárban

A közoktatásról szóló 1993. évi LXX1X. töivényt tavaly módosította az 1996. éviLX1I. törvény.
Sok más téma mellett ez a módosítás egy új. speciális kedvezményt vezetett be a pedagógusok számára,
amely a törvény 19. paragrafusának (2) bekezdésében olvasható és a könyvtárak, múzeumok és más
kiállítótermek ingyenes látogatásának jogáról szól.

Kit illet meg a könyvtárak ingyenes látogatásának joga?

Megilleti a törvény szerint ez a jog azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, továbbá akit pedagógus munkakörből helyeztek nyugállo-
mányba. Nem a könyvtárak feladata annak vizsgálata, hogy ki az, akit pedagógus munkakörben
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alkalmaztak, ezt a Jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által
kiállított okirattal kell igazolni. Az a pedagógus tehát, aki rendelkezik a munkáltatója által
kiállitott igazolvánnyal, máris igénybe veheti az ingyenes könyvtárlátogatási kedvezményt.
Nem mindegy azonban, hogy milyen igazolványt állit ki a munkáltató!

A törvény szerint ez az igazolvány közokirat, és az igazolvány-nyomtatvány előállitásához
és forgalmazásához a művelődési és közoktatási miniszter engedélye szükséges. Ebből követke-
zően egy foimanyomtatvány készül, amelyet az iskolák megvásárolhatnak. Ennek kiállitásával
vehető igénybe a kedvezmény.

Kiterjed-e minden pedagógusra az ingyenes könyvtárlátogatási jog?

Igen, minden olyan pedagógus élhet a lehetőséggel, aki főállásban dolgozik pedagógus
munkakörben. A törvény azért sorolta fel, hogy a munkaviszonyban és a közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusokat illeti meg ez a kedvezmény, mert ez a két
jogiiszony fordul elő a főállású pedagógusok alkalmazása során.

Más a helyzet az óraadó tanárokkal. A közoktatási törvény szerint az óraadó pedagóguso-
kat tipikusan polgári jogi szerződés alapján alkalmazzák (megbízási szerződés). A polgári jogi
jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusokra a törvény 19. paragraAisa szerint nem teljed ki a
kedvezmény.

Mire terjed ki a könyvtárak ingyenes látogatásának joga?

Nincs szinkronban a közoktatási törvény szóhasználata a könyvtári szakma
gyakorlatával, ha a jogalkotó a könyvtárak ingyenes használatát kívánta biztosí-
tani a pedagógusok számára. A könyvtári terminológia a látogatás alatt a
könyvtárba való belépést érti, így a pedagógusok számára a könyvtárakba való
belépés biztosítható ingyenesen. Ez a gyakorlatban az tjeién ti, hogy nem kell beiratkozási
vagy regisztrációs dijat fizetnie sem a napijegy váltásánál, sem az egész évre szóló beiratko-
zásnál. Az ingyenes látogatási jog tehát nem foglalja magába valamennyi könyvtá-
ri szolgáltatás ingyenességét, csupán az ingyenes belépést és a könyvtár által
ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat; a szolgáltatási díj ellenében nyújtott
könyvtári szolgáltatásokért a pedagógusoknak is fizetniük kell.

Speciális eset az, amikor a pedagógus a könyvtár által rendezett kiállítást szeretné
megnézni, ezt a törvény értelmében szintén igyenesen teheti meg. Ugyanis a töivény a már
idézett 19. paragrafusában ingyenessé teszi a múezumok és más kiállítótermek látogatását is. A
könyvtári kiállítások a más kiállító teimek ingyenes látogatási szabálya alapján nézhetők meg
ingyenesen.

Minden könyvtár látogatása ingyenes?

Nem, mert a törvény csupán az állami szenrek és a helyi önkormányzatok által fenntartott
könyvtárak, múzeumok és más kiállitóteimeklátogatására határozta meg a kedvezményt.

Azok a könyvtárak, amelyeknek a fenntartója nem állami szerv és nem helyi önkormányzat
(pl. egyházi könyvtárak, alapítványok, egyesületek, társadalmi szeivezetek könyvtárai), nem
kötelesek a pedagógusok számára ingyenes belépést biztosítani. Teimészetesen a könyvtárak
fenntartói is rendelkezhetnek úgy, hogy lehetővé teszik a pedagógusok számára az ingyenes
látogatást, erre azonban a törvény őket nem kötelezi. Más kérdés, hogy az ingyenes látogatásra
kötelezett intézmények számára sem állapított meg a törvény kompenzációt az elmaradt bevétel
miatt.

Mikortól vehető igénybe a kedvezmény?

A közoktatási törvény módosítása 1996. szeptember Íjén lépett életbe, a kedvezmény
igénybevételére ettől eltérő hatálybalépési időt nem határozott meg. Ez azt jelenti, hogy a
kedvezmény elvben 1996. szeptember l-jétől, gyakorlatban a kedvezményié jogosító, közoki-
ratnak minősülő igazolvány bemutatásától vehető igénybe.

Könyvtári Levelező/lap, 1997. 2. sz. 3-5. p.
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Üj szolgáltatásunk:
teljessszövegű Uj Néplap adatbázis

A Nemzeti Kulturális Alap anyagi, az Új Néplap
szerkesztőségének, név szerint Berki Imrének és
rendszergazdáinak (Cser Gábor, Molnár Gábor), va-
lamint az InfoKer Kisszövetkezet munkatársainak, kü-
lönösen Gráff Zoltánnak a jóvoltából lehetőségünk
nyílt arra, hogy megszerkesszük és a megye könyvtá-
rainak rendelkezésére bocsássuk az Új Néplap 1997-
es számainak teljesszövegű adatbázisát.

Miről van szó?

Január 1-je óta megkapjuk a szerkesztőségtől az
Új Néplap anyagát mágneslemezen. A szöveges file-
okat egy átlag DOS-os szövegszerkesztővel olvasható
formátumúvá alakítjuk, rendezzük. Az így elkészült
anyag egy hipertext program segítségével a kép-
ernyőn olvasható lesz, egy másik program segítségé-
vel pedig bármelyik karaktersorozatra (szóra) vissza
lehet keresni benne.

Nagy gondot vélünk így megoldottnak. Könyv-
tárunk alapfeladata a megyei sajtó feltárása, ennek
azonban idáig csak részben tudtunk megfelelni. A
megjelenő cikkanyag nagysága és a rendelkezésünk-
re álló munkaerő mennyisége nem tette lehetővé a
100 %-os feltárást. A szelekciónak pedig általában
azok a kishírek estek áldozatul, amelyek a községek,
kisközségek eseményeiről számoltak be pár sorban,
ahol helyismereti gyűjtemények csak ritkán, a megyei
napilapok valamennyi száma pedig csak elvétve ta-
lálható meg.

A "teljes-t természetesen itt is idézőjelbe kell
tenni. Nem találhatóak meg ugyanis az adatbázisban
a megyei vonatkozással nem bíró írások (általában a
2. oldal írásai, vagy pl. a Hazai tükör rovatban megje-
lentek), a rádió- és televízió-műsorok, a nem megyei
vonatkozású sporthírek, a hirdetések (kivéve a (PR)
aláírású cégbemutatók), a kivehető mellékletek anya-
gai, és kimaradnak az utolsó oldalról a Naptár, Víz-
állás, Traffipax című közlemények is. A szövegközi
képeket (egyelőre) csak az alájuk írt szöveg jelzi.

A " címleírásról". A cikkek szerzője, címe, ol-
dalszáma minden cikk elején megtalálható.
Amennyiben a szerzők valamilyen páros jel közé
teszik szignójukat (pl. -pókász-), itt a jel és a szignó
közé betűközt tettünk (pl. - pókász -) a könnyebb
megtalálhatóság végett. Az eredeti aláírásváltozat a
cikk végén megtalálható, aki tehát így keres, az is
talál. A szerzőt a cikk címe követi. Főcímnek minden
esetben a cím legnagyobb betűtípussal írt részét te-
kintettük, ezt követi a felcím és/vagy az alcím. Ezt az
eljárást követjük olyankor is, ha így tartalmilag némi
zavar látszik a címben (pl. a lapban: A megyei
önkormányzat ügyrendi bizottságának álláspontja:
HA ÚGY GONDOLJA TISZAUG, MENJEN; az
adatbázisban: HA ÚGY GONDOLJA TISZUG,
MENJEN A megyei önkormányzat ügyrendi bizott-

ságának álláspontja: Ha a cikk két vagy több oldalon
jelent meg, az alacsonyabb oldalszámon közölt cí-
meket szerepeltetjük. A képhírek (fotó + kishír) ese-
tében a szöveges rész vastagított betűvel írt részét
szerepeltetjük címként, amit három pont követ (pl.:
Ünnepélyes keretek között...). A címadatokat az ol-
dalszámok) közlése követi. (A lapszám azonosító
adatai csak az egyes napok anyagát tartalmazó file-
ok elején olvasható.)

Az adatbázis telepítéséhez, használatához készí-
tettünk egy használati útmutatót is, ezt az alábbiakban
közöljük.

A program telepítése:

1. helyezze el a lemezt a meghajtóba:
2. írja be a meghajtó betűjelét (pl. a: vagy b:):
3. adja ki az "install" parancsot, majd üssön

"enter"-t.

A telepítés eredményeként a "c:" gyökérkönyv-
tárában létrejön egy "ujneplap" nevű könyvtár és
megjelenik egy "un.bat" indító file.

Indítás

Lépjen vissza a "c" meghajtó gyökérkönyvtárá-
ban (c:). adja ki az "un" parancsot és üssön "enter"-t.

Használat

Olvasás

Az Új Néplap egyes számainak olvasását a felső
menüsor "Olvasás" pontjának kiválasztásával (rálépés
a nyílbillentyűvel, majd "Enter"), a billentyűzeten az
"o" betű, vagy az FI billentyű megnyomásával kez-
deményezheti.

A <> jelek közé zárt választható pontok között
a fel- és lefelé mutató nyílbillentyűkkel ( ) navi-
gálhat. Az olvasni kívánt file-t mindig a jobbra muta-
tó nyíllal ( ) hívhatja a képernyőre. Az előző lapra
visszatérni a balra mutató ( ) nyíllal lehet.

A kiválasztott lapszámon belül előre a Page-
Down, vissza a Page Up billentyűvel lapozhat.

Kilépni az "Esc" megnyomása után, vagy az
"Olvasás" menü nyitólapjára való visszatérés után a
( ) billentyű újabb lenyomása után lehet. A
programrészből való kilépési szándékát meg kell
erősítenie (nyugta: Valóban ki akar lépni a program-
ból? Igen - nem).

Keresés

A lap feldolgozott számainak szövegében ke-
resni a felső menüsor "Keresés" menüpontjának kivá-
lasztása (rálépés a nyílbillentyűkkel, majd enter), a
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"k" betű, vagy az F2 billentyű megnyomása után
lehet. t

Újabb enter után a megjelenő "Looking for":
kiírás után kell beírni a keresőkérdést. A keresőkér-
dés megfogalmazásához azt kell tudni, hogy a prog-
ram az ide beírt jelsorozattal kezdődő szavakat fogja
szöveges file-okban keresni. (Pl. a "tisza" keresőkér-
désre megtalálja az összes tisza előtagú szót: Tiszafü-
red, Tiszaörs, Tiszaigar, Tiszai, stb.)

Lehetőség van több keresőkérdés összekapcso-
lására az "or", ül. az "and" logikai operátorok se-
gítségével. Az F2-es billentyűvel állítható be, hogy a
kapcsolatot 100, 300, 1000 kerekteren, vagy az egész
szövegen belül (document) kell-e a programnak ke-
resnie.

Az F3 billenytűvel a grafikus karakterek konver-
tálását lehet kérni. Az alapbeállításon (displayed)
nem kell változtatni.

Az F4 billentyűvel a találatok közötti lapozás
mértéke állítható. "Nőne" állásban minden találatot
megmutat az F5 billentyűvel beállított számú sorban.
A "normál" és a "slight" állásokkal nagyobb ugrások
kérhetőek. (Természetesen ekkor is képernyőre kerül
minden találat!)

Az F5 billetnyűvel annak a sornak a száma
változtatható meg, amelyikben a megtalált szó megje-
lenik.

A találatok kezelése

A keresőkérdés beírása, majd két "enter" után a
program megkezdi a keresést. Az első találatot a
megtalált file nevének és az elolvasásukhoz szükséges
képernyőoldalak számának kiírásával (az F4 beállí-
tása szerint), valamint a "Press "P" to print all hits,
or any other key" kiírással jelzi. Ezek szerint a "p"
billentyű megnyomása esetén a keresőkérdést tartal-
mazó valamennyi file-t kinyomtatja, bármely más
billentyű megnyomása esetén pedig megjeleníti a
képernyőn.

Az utóbbi út választása esetén a képernyő felső
sorának bal oldalán a keresőkérdést tartalmazó szö-
veges file neve, jobb sarkában a megmutatott kép-
ernyő sorszáma / az összes találat megnézéséhez
szükséges képernyőoldalak száma látható.

A képernyő közepén maga a szöveg, az alsó
sorban pedig a különböző műveletekhez rendelt
billentyűk jelei láthatók.

Ezek:

•̂  egy sorral feljebb lép
•{• egy sorral lejjebb lép
_^ egy találatot tartalmazó képernyőol-

dallal előre lép
-ír egy találatot tartalmazó képernyőol-

dallal visszalép
PgUp egy képernyőoldallal visszalép
PgDn egy képernyőoldallal előre lép
Home a file elejére ugrik
End a file végére ugrik

megszünteti a találatok kijelölését
másodszori megnyomására a ki-

jelölés újra látható lesz)
P < r n t > a képernyőn látható szöveg kinyomta-

tása (a szöveg elejét az F5, végét
az F6 billentyűvel kell kijelölni)

PrtSc a teljes képernyő kinyomtatása
S<ave> a képernyőn látható szöveg file-ba

nyomtatása (a szöveg elejét az F5,
végét az F6 billentyűvel ki kell
jelölni!)

Esc visszatérés a keresőlapra
a következő találatot tartalmazó file

megtekintése

Persze ezt is könnyebb csinálni, vagy megmu-
tatni, mint leírni, elmagyarázni...

Az adatbázishoz tehát bármely számító-
géppel rendelkező könyvtár ingyenesen hoz-
zájuthat, a használathoz csak DOS operációs
rendszer kell. Feltételünk csupán annyi, hogy
az igénylő könyvtárak juttassanak el hozzánk
2 db floppy-t, amit postafordulával a telepí-
tőprogrammal visszajuttatunk. A kiegészítéseket
negyedévenként szeretnénk elküldeni, ehhez ismét
vissza kellene juttatni hozzánk a lemezeket.

Természetesen szeretnénk, ha minél többen mi-
nél több észrevétellel segítenék Helyismerei Gyűjte-
ményünk munkáját, ill. mivel minden odafigyelésünk
ellenére bizonnyal maradt a szövegekben hiba, jó
szívvel várjuk az ezekre vonatkozó jelzéseket is.

T.B.

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatok minden érdeklődő könyvtárost (Helyismereti és Bibliográfiai Szekció tagot és nem
tagot), hogy a IV. Országos Helyismereti Tanácskozás 1997. július 23-24-25-én Miskolcon kerül
megrendezésre.

Az előkészületek az ütemterv szerint haladnak.
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A Tanácskozás témái:

- Határon túli magyarság - együttélő népek
- Határon túli magyar irodalom
- Nyugati magyar kultúra
- Szórvány nemzetiségi irodalom
- Szlovákia, Erdély, Burgerland helyismereti tevékenységei
- A Sárospataki Református Kollégium könyvtára és helyismereti gyűjteménye
- A magyar könyvészet és az OSZK
- Bemutatkoznak a vendéglátó könyvtárak.

Előadóinkkal levelezést folytatunk, a visszaigazolások folyamatban vannak. (Pozsgay Imre, Görömbei
András, Szakolczai Lajos és akik még nem válaszoltak.)

Az előadások helyszínei: a Miskolc Város Polgármesteri Hivatal díszterme, a Magyar Tudományos Aka-
démia miskolci Székháza és a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

A szervezésben résztvevők:
Miskolc Megyei Jogú Város Polg. Mesteri Hivatal Közokt. és Közműv. Osztálya
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezete
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Miskolci Városi Könyvtár
Hermán Ottó Múzeum
Edelény Városi Könyvtár

Kiállítás: Alkotó könyvtárosok textil kiállítása a Miskolci Városi Könyvtárban
(szőttesek bemutatója az ország különböző tájairól)
Kirándulás: A Bódva völgyébe, a boldvai ref. templom, Borsodi földvár és az edelényi Tájház megte-

kintése.
Miskolcon városnéző séták, különböző kulturális programok biztosítása.

A fenti tájékoztatón túlmenően a jelentkezési lapokat minden MKE Szervezetnek, Megyei Könyvtárnak
elküldjük, hogy sokszorosítás után továbbítsák azokhoz a városi és községi könyvtárakhoz, ahonnan érdeklő-
désre számíthatunk.

120-140 vendég fogadására készülünk.
A Jelentkezési lapok kitöltési és visszaigazolási határideje: 1997. március 31.
Várható költségek 3 napra: Szekció tagoknak: 3000 Ft/fő; Érdeklődő tagoknak: 3500 Ft/fő; Csa-

ládtagoknak: 5000 Ft/fő.

Mindenkit szeretettel várnak a miskolci rendezők!

* * *

Városi Művelődési Központ Könyvtára 1997. március 10.
Martfű

Versbarátok, figyelem!
A Városi Művelődési Központ Könyvtára versmondó versenyt hirdet

"SZÓLJ KÖLTEMÉNY" címmel

A Költészet Napja tiszteletére, életkor szerinti kategóriákban.

A vers az életkornak megfelelően szabadon választható, maximális időtartama 5 perc lehet. Az érdeklő-
dőknek felvilágosítást és igény szerint segítséget a vers kiválasztásához a könyvtárban adunk.

Nevezési lapok is itt igényelhetők. A nevezéseket április 11-ig kérjük eljuttatni a Városi Könyvtárba a
mellékelt nevezési lapon.

Averseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek.

Várjuk a versbarátok jelentkezését és sikeres felkészülést kívánunk!
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JELENTKEZESI LAP

az 1997. április 15-i és 22-i versmondó versenyre

Alulírott benevezek az 1997. április -i versmondó versenyre.

NEV:

LAKCÍM:...

ÉLETKOR:

A VERS SZERZŐJE, CÍME:

Martfű, 1997

aláírás

* * *

H U M O R

Rám ne számítsanak

VÉGÜL ELSZÁNTAM magam, és vettem egy személyi számítógépet. Tud költségvetést készíteni, banki
tranzakciókat intézni, térképet rajzolni, és meg tudja csinálni az adóbevallásomat. Le tudja játszani a CD-imet.
Tud beszélni kreol nyelven. Csak sajnos nem tudom használni.

Egy hónapja, hogy megvan, és be tudom dugni a konnektorba, be tudom kapcsolni. Innentől nincs
tovább. Ülök előtte, és várom, hogy valami csoda történjen, mint a delphoi jósdában. A képernyő nekem csak
arra jó, hogy elhasználhatom rajta az üvegtisztító spricnit.

Mert mit is mond a képernyő? Azt mondta: "C:\>." A kettőspont mintha arra utalna, hogy valamit
tennem kell, úgyhogy bepötyögöm: "Help." A képernyőn most ez áll: "C: \>Hepl." Pardon. Ezt még gyakorolni
kell. Kijavítom az elírást, és rácsapok az "Enter" billentyűre. A komputer válasza: "Bad command or file name."
Ideges leszek, valami mással próbálkozom. A komputer válasza: "Abort, retry, fail?"

Abortálni akarom ezt az egész vállalkozást. Nem vagyok rá méltó. Eltaposott borz vagyok az informá-
ciós szupersztrádán. Csak azért vettem ezt a számítógépet, mert elromlott az írógépem. De ma egy irodagépeket
árusító szaküzletben írógépet kérni olyan, mintha a patikában piócát kérne az ember. Inkább kiadtam 2500
dollárt a világ legdrágább írógépére.

A szerkentyűhöz mellékelt útmutató olyan vaskos kötet, mint az értelmező szótár, csak apróbb betűből
szedték. Tíz percig olvastam, s máris úgy éreztem magam, mintha haladó szanszkrit nyelvkönyvet lapozgatnék.
Úgyhogy felhívtam az üzletet, és bevallottam, hogy nem boldogulok a számítógéppel.

Megnyugtattak, hogy vehetek egy videót, ami lépésről lépésre bemutatja, hogy működik a számítógé-
pem. Meg is venném, ha tudnám kezelni a videolejatszomat.

READER'S Digest
1997. január
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A SZÜV ÚJ ÁRAI

Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Részvénytársaság
1440. Budapest 70. Pf. 4.*1145.Budapest,Szugló u. 9-15.*Tel.: 1 251-6666, Fax: 1/221-8521

Ez év január 27-én egy speciális, adott határidőn belül érvényes ajánlati csomagot küldtünk Önöknek. Ugyan-
ezen ajánlati csomag szűkített változata megjelent a Könyvtári Levelező/lap című kiadvány januári és februári

számában is. (...)
Levelünk postára adása óta az ott ajánlott termékek vagy alkatrészeinek árában esetenként

jelentős változások következtek be. Ebben szerepet játszott, a piaci ármozgások mellett, egyes vámtételek
változása is. Ezenkívül a gyártók elindították szokásos tavaszi kedvezményes akcióikat. Ezen változások miatt
indokolttá vált egy felújított ajánlati csomag elkészítése,

így csak néhány példát említünk meg az időközben bekövetkezett változásokból:

Termék

Primax asztali síkszkenner

BTC 8xCDR0M megszűnt, helyette
I O X C D R O M
12xCDR0M

HP DeskJet400
HP5L

RAM bővítések

Régi ár

51.900.-

Új nettó ár

Új akció
Új akció

49.900.-

18.900.-
19.400.-

34.900.-
79.800.-

folyamatos áremelkedés tapasztalható.

Kérjük tehát, hogy januári levelünket, ajánlatunkat mindenképpen csak egy bemutatkozásnak te-
kintve, konkrét igényeikkel keressék meg a SZÜV Computer-M kirendeltségeket, hogy a megfele-
lő speciális ajánlatokat kollégáink elkészíthessék az Önök számára.

H Í R E K

Jánoshida

Új helyet jelölt ki a testület a jelenlegi kissé romos
könyvtárépület helyett. A település saját erőből és mi-
nisztériumi támogatásból kívánja a könyvtár funkció-
jának megfelelően átalakítani, felújítani a volt párt-
házat.

A minisztériumi támogatáséit pályáztak - őszintén
drukkolunk, hogy elnyerjék a kért összeget.

Állományellenőrzés folyik a könyvtárban két köz-
hasznú munkás segítségével

***

Tiszaföldvár

A Városi Könyvtár négy fős csapatából jelenleg ket-
ten főiskolára járnak.

Készülnek az első számítógép fogadására.

Martfű

Az Internet elérést a TITÁSZ szerver gépéhez
csatlakozva kívánja biztosítani a könyvtár használói
számára.

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) első magyar
olvasáskongresszusára kerül sor Szegeden, április 2-
4. között, Szigetek és hidak címen. A programról
érdeklődni lehet a Megyei Könyvtárban.

Az Obserber Budapest Médiafigyelő Kft. (1084 Bu-
dapest, VII. Auróra u. 11. Tel.: 303-4738) hírfigyelést
vállal 450 Magyarországon megjelenő lapból (napi,
heti, havi, stb.) A megrendelő által meghatározott té-
mákról kérésre teljes terjedelmű fénymásolatot is
készítenek, forrásmegjelöléssel. Alapár: 9700.- Ft +
ÁFA/hó.

Az MKE Helyismereti és Bibliográfia Szekciója jú-
lius 23-24-25. között Miskolcon rendezi IV. Országos
Helyismereti Tanácskozását. A programról, a jelent-
kezésről felvilágosítást lehet kérni a Megyei Könyvtár
módszertani osztályán.

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.


