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T. Olvasóink!

Önök a Kaptár új, kísér-
leti módszerrel készült példá-
nyát tartják a kezükben.

Reméljük, így gyorsab-
ban (és olcsóbban) juthat el
minél többször hálózati hír-
adónk hálózatunk intézménye-
ibe.

A szerk.

Elsősorban a multimédia típusú dokumentumok megjelenése.
az ebből adódó kérdések felvetése és megválaszolásának szándéka
tette indokolttá a rendezvény megszervezését. Hogy a rendezés szán-
déka indokolt volt, azt a résztvevők nagy száma mutatta.

Elméleti alapvetésként Tószegi Zsuzsanna (OSZK) "A multi-
média szerepe a könyvtárban" címmel tartott előadást. A gondolatok
lejegyzésének hagyományos módja (írás, hangjegy, kép) a sokszorosí-
tás lehetőségével hosszú ideig egyeduralkodó volt. Ma az évente
megjelenő 9.000 könyv mellett 200 CD-ROM jelenik meg a magyar
piacon, az utóbbi iránt ennek ellenére megnyilvánuló óriási figyelem
azonban egyértelműen jelzi: a könyvtáraknak fel kell készülniük e
dokumentumtípus fogadására. Annál is inkább, mert a multimédia
várhatóan műfaj lesz, hiszen mindenféle közlésmódot képes integ-
rálni. Benne rejlik az interaktivitás lehetősége, azaz a hagyományos-
tól eltérően a befogadó aktív cselekvésére is szükség lesz.

A számítógépes kultúra és a multimédiás alkalmazások gyors
terjedése ugyanakkor az amerikai angol nyelvű kultúrfölény megjele-
nését is magával hozta. Az európai kultúrkörbe tartozó országoknak
elemi érdeke, hogy e területen is megtegyen mindent az egyenértékű-
ség biztosítása érdekében.

A fejlődésnek ez az útja várhatóan a könyvtárak munkáját is
módosítani fogja.

Ezekben az intézményekben rengeteg korlátozással találkoznak
az olvasók (zárva, kikölcsönzött, csak olvasótermi használatra rendelt
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dokumentumok, a beszerzés korlátai), ugyanakkor
a közlésnek immár nincsenek korlátai, "minden
közlés megtalálja a maga olvasóját". E kihívásnak
elébe kell menni, minden eszközt megragadva e
dokumentumtípus munkánkba integrálásához.

Czira Erika az elsősorban CD-ROM ter-
jesztéssel foglalkozó AUTOMEX céget mutatta be
a megjelenteknek.

Babákné Kálmán Mariann (FSzEK, Köz-
ponti Ellátó Szolgálat) videokazetták, CD-k és
CD-ROM-ok letéti rendszerben történő beszerzé-
sét és szolgáltatását mutatta be a Szabó Ervin
Könyvtár gyakorlata alapján. A rendszer megol-
dást nyújt arra, hogy a ritkán keresett, de értékes
művek is szolgáltathatók legyenek, ugyanakkor ne
terheljék az egyes gyűjteményeket. A nagy tétel-
ben történő beszerzés pedig olyan gazdasági elő-
nyökkel jár, amelyeket ma már nem hagyhatnak
figyelmen kívül az intézmények.

Dézsi Lajosné (Békéscsaba, Megyei
Könyvtár) a CD lemezek és általában a "nem ha-
gyományos dokumentumok" kölcsönzési tapaszta-
latairól számolt be. A "pártoló tagság" és a "klub"

fogalmak megyénk könyvtáraiban is ismerősek
minden előnyükkel és problémájukkal egyetem-
ben.

Dóbiás Petemé (Kecskemét, Katona József
Megyei Könyvtár) a zenei dokumentumok számí-
tógépes feltárásának lehetőségeiről beszélt. In-
tézménye az OLIB könyvtár-automatizálási rend-
szert használja.

Vörösné Jánosi Katalin (ül. helyettese) és
Kovács Katalin a Szabó Ervin Könyvtár angyal-
földi, ill. csepeli könyvtárának gyakorlata alapján
mutatta be a CD-k, CD-ROM-ok szolgáltatásának
tapasztalatait. Az alapvető kérdés, amire a szol-
gáltatás elindítása előtt a választ keresték, az volt,
hogy a CD-ROM-okat az intézmények tájékoztató
apparátusába építsék be vagy kölcsönözzék azo-
kat. Az utóbbi mellett döntöttek, így sikerült
(nagyjából) önfenntartó módon megoldani e do-
kumentumok könyvtári bevezetését.

T.B.

Az
Informatikai és Könyvtári Szövetség

levele

Dr. Gerő Gyula sajnálatos távozása a Könyvtári Levelező/lap szerkesztői posztjáról nehéz feladat elé
állította a lap kiadóját és új szerkesztőjét is. Gerő Gyula elévülhetetlen érdemeit - szerkesztői gyakorlatát és
tekintélyét, széles körű tájékozottságát a könyvtárügy egészéről, kitűnő kapcsolatteremtő készségét stb. alig-
ha kell különösebben részleteznem, hiszen jól ismertek a lap olvasói (szerzői) s a könyvtárosok körében.
Mindezeket nyilván aligha tudjuk pótolni, ám, hogy megfeleljünk az általa kialakított hagyományoknak is
(valamint olvasóink jogos elvárásainak), kéréssel fordulok Önhöz, úgy is mint szövetségünk megyei tagoza-
tának tagjához, aki fontosnak tartotta a lap újraindítását.

Ahhoz, hogy a Levelező/lap valóban fontos, közérdekű (és aktuális) információkat tartalmazó cikke-
ket, híreket stb. jelentessen meg, kívánatos a szerkesztőség és a megyei könyvtárak közötti kapcsolat közvet-
lenebb kiépítése annál is inkább, mert az egy-egy lapszámban megjelenő írásokat hosszabb távon is meg kell
terveznünk ahhoz, hogy valóban érdekes olvasnivalókat közöljünk. Elsőként ehhez kérem az Ön és munka-
társai segítségét. Bizonyára adódnak a megyei könyvtárban, a hálózatban vagy a megye területén működő
egyéb könyvtárakban olyan témák (hírek stb.), amelyeket szívesen megírnának a Levelező/lap részére. Ezek
szíves közléséve, mintegy három-négy hónapra előre tekintve (a kézirat leadásának határideje minden hó
15-ike), jelentősen segítenék a munkánkat. Természetesen nem csak a megyei könyvtárak munkatársai, ha-
nem a megye egyéb könyvtáraiban (vagy másutt) dolgozók közreműködésére is számítunk. Am ahhoz, hogy
ez valóra váljék, ismét csak az Ön és munkatársai segítsége szükséges. Kérem, biztassák ezeket a potenciális
szerzőket cikkek írására, ösztönözzék, hogy elképzeléseikkel, terveikkel hasonló módon jelentkezzenek a
szerkesztőségben.
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A közeljövőben a 3K és a Könyvtári Figyelő szerkesztőségével közösen szeretnénk egy határozottabb
munkamegosztást kialakítani a lapok közötti írások tematikai stb. vonatkozása, megoszlása tekintetében. Ezt
követően bizonyára határozottabban meg tudjuk fogalmazni majd azt is, hogy mit kérjünk munkatársainktól
Önökkel együtt mire bíztassuk őket. Addig is szíves válaszukat, közreműködésüket várva, fáradozásukat elő-
re is köszönve:

Fülöp Ágnes szerkesztő

Megmutatjuk

a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ honlapját
(ill. csak egy részét)

Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy jászberényi intézménytársunkról az Internetet használók közös-
sége információkat szerezhet, ha megnézi a http://www.c3.hu/ libjbereny/index.htm

Netscape - [file:///C|/X25/IIF/L115950.HTM]
File £dit View G5o Bookmarks Options Directory Window JHelp

B-sek Home Edit Open

Location: (ile: ///CI/X25/IIF/L115950. H T M

Könyvek térképek kölcsönzése

Kölcsötízési idő; 4 Juh (egyszer meghosszabiŰiató)

Konyvtárkdű kölcsönzés hazai es külföldi
könyvtárakból

•r/-a)l Document Doné

A levelet akár a Kaptár nevében is írhattuk volna, mondjuk a Városi Könyvtárak részére...
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Az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ

oktatási és módszertani osztálya
az Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

támogatásával

INTERNÉT-tanfolyamot szervez
könyvtárostanárok részére

A képzés helye: az OSZK KMK számítógépes oktatóterme
(Budavári Palota, F-épület, 645-ös szoba)
A tanfolyam időtartama: 3 nap (9-16 óra között)
Részvételi díj: 4.000 Ft/fő

Tematika

/. nap:
Az Internet kialakulása, működésének alapel-
vei (története, szerepe, elérhető információi
átfogóan)
A hálózati csatlakozás technikai/szervezeti le-
hetőségei (modemes kapcsolat, csatlakozás
helyi hálózaton keresztül)
A csatlakozási módok elemei, programalapjai,
"trükkjei", installálás
Gopherek, WEB-szerverek
Az Internet, mint elektronikus levelezőrend-
szer
Hírcsoportok
IRC ("Internet-csevegés")

2. nap
Keresés az Interneten WEB-böngészővel
(Netscape, ül. Internet Explorer)
beállítások, könyvjelző, védelem, nyomtatás,
állománymozgatás, fontosabb WEB-helyek,
keresőrendszerek (HUDIR, Heuréka, Yahoo
stb.)

3. nap
Saját szolgáltatás/információ elhelyezése az
Interneten
WEB-lap készítése

Időpontok:

1997. május 20, 23.
június 2-3-4.
június 5-6, 9.
június 11-13.

Jelentkezni az oktatási osztálynak címzett levélben lehet a kiválasztott időpont megjelölésével.
(Levélcím: 1827 Budapest, Budavári Palota, F-épület)

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon lakcímükön kívül telefonszámukat is adják meg.
A jelentkezés feltétele: számítógép-kezelési jártasság.

A tanfolyamokra - korlátozott számban - közkönyvtárosok jelentkezését is elfogadják.

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska

Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


