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Veszprémben jártunk

A dunántúli könyvtárakról rendezett konferencián vettünk részt
május 27-én Veszprémben. Igen nagy érdeklődés mutatkozott az
esemény iránt. Nem véletlenül, hiszen előzménye egy alapos vizsgá-
lat volt, amely a Veszprémi Akadémiai Bizottság égisze alatt indult, s
melyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatott. A vizsgálat célja az
volt, hogy fölmérje, hol tartanak a régió könyvtárai, melyek a kitörési
pontok, s a szakma hogyan látja a jövőt. E konferencián a munkában
részt vevő neves kollégák adtak számot vizsgálódásaik eredményei-
ről.

A közművelődési könyvtárak történelmi előzményeit vette
számba Dr. Tóth Gyula, s megállapította, hogy ezek kezdetben el-
szigetelt könyvtárakként léteztek, de gyorsan jelentkezett törekvés a
hatékonyabb működésre, együttműködésre. (Az állománymozgatás
gyakorlata a könyvtárak között pl. több mint 100 éves.)

A hatékony működés egyre fontosabb. Kérdés, miként lehet
megvalósítani pl. a választék biztosítását túlköltekezés nélkül, vagy
az inkurrens állományok kialakulását?

Kiskönyvtárak körében legégetőbbek ezek a kérdések akkor is.
ha önállóan szerzeményező könyvtárakról van szó. Ezeknek a
könyvtáraknak a központi ellátását, ellátórendszerek, szerzeménye-
zési társulások létrehozását a vizsgálat alapján eredményre vezetőnek
tartják. (Még a kétfunkciós - iskolai és közművelődési - könyvtárak
esetében is.)

Korreferátumban hangzott el, hogy a lélekszám vizsgálata (s
ezzel összefüggésben a könyvtári szolgáltatások) nélkülözhetetlen.
2000(?)-res lakosságszám alatt az olvastatás funkciójának kellene.
hogy eleget tegyen a könyvtár, a kézikönyveket esetleg könyvtárközi
kölcsönzéssel lehetne biztosítani(?). (A kérdőjel azért került a mondat
végére, mert természetesen nem végkövetkeztetése a vizsgálatnak a
mondat tartalma - csupán megfontolásra ajánlott lehetőség.)
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Az ellátóközpontok szolgáltatásaikat két-három forrásból fedezik:

• az önkormányzat befizetéseiből;

• pályázati pénzekből;

• a megyei önkormányzatok céltámogatásaiból (ez nem általános gyakor-
lat).

Az önkormányzatok pénzét dokumentum-beszerzésre fordítják, illetve az önkormányzat megvásárolja
a megyei könyvtár némely szolgáltatását.

Állománygyarapításukra jellemző, hogy az iskolai könyvtári funkciót részesítik előnyben. (Szálai
Gáborné, Hegyi Tamás, Bangó Béla, Takáts Hajnalka előadásai alapján.)

Kiss Gábor a megyei könyvtárak szerepkörét, szolgáltatásait, a megyei és városi könyvtárak együtt-
működését elemző vizsgálati eredményekről tájékoztatta a szépszámú hallgatóságot.

Megállapításai:

• a dokumentum-beszerzés 40-50%-os visszaesést mutat darabszámban az
öt évvel korábbi adatokhoz viszonyítva:

• jellemző a rendszerváltás utáni nagyarányú állománytisztítás:

• az olvasói létszám minimális ingadozást mutat;

• nőtt a diákolvasók száma;

• az állományhasználat intenzívebb;

• új szolgáltatások jelentek meg - ezek általában térítés ellenében hozzá-
férhetőek:

• drasztikusan megnőtt a saját bevételi előirányzat.

A megyei könyvtárak - úgy tűnik - megtalálták helyüket, feladatrendszerük kialakult. A városi
könyvtárak főként finanszírozási problémák miatt még nem tartanak itt. (Előfordult pl., hogy a jelentősen
megemelt bevételi tervet úgy kellett volna a könyvtárnak teljesítenie, hogy éppen azt a szolgáltatását szüntet-
te meg a fenntartó, amellyel "pénzt tudott termelni.")

Az integrált intézmények sérültek. Nem csak a könyvtári, hanem többi részük is.

Szó volt még a közművelődési, intézeti, felsőoktatási és szakkönyvtárak kapcsolat- és funkciórendsze-
rének jelen állapotáról, az együttműködésük mikéntjéről, melyről Tuba László megyei könyvtárigazgató
számolt be.

Végül megismerhettük a dunántúli munkahelyi könyvtári szolgáltatások helyzetét, azok nyilvános
könyvtári szerepét.

E rövid beszámoló töredékét sem adhatta vissza a konferencián elhangzott alapos, tartalmas, színvona-
las "kutatási jelentéseknek".

Nem tükrözi azt a nagyon szimpatikus jellemzőjét sem, amely a vizsgálatot végzők felelősségérzetét,
elkötelezettségét bizonyította szakmánk, könyvtáraink sorsa iránt.

Csati Péterné
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A "JÁSZSÁGÉRT" ALAPÍTVÁNY
pályázati eredményh irdetése

A "Jászságért" Alapítvány legutóbbi pályázatára beérkezett 76 pályaművet a kuratórium elbírálta.
280.000 forint támogatásban részesítette a következő 15 pályázatot;

1. A jászfényszarui Bedekovicli Lőrinc Népfőis-
kolái Társaság IGLICE Gyermek Néptánc
Együttes részére

10.000, -Ft
2. A jászkarajenői Petőfi Sándor Művelődési Ház
Honismereti Szakkörének részére a nyári honis-
mereti-néprajzi gyűjtő tábor szervezéséhez

15.000,-Ft
3. A jászdózsai "Dósai" Honismereti Szakkör
által szervezendő 1997. július 5-i "A hagyomá-
nyos jászparaszti tevékenységek bemutatása" c.
rendezvényhez

30.000,-Ft
4. A jászapáti Vándorfy János Helytörténeti
Szakkör honismereti rendezvényéhez

30.000,-Ft
5. A jászberényi Nagy boldogasszony Katolikus
Altalános Iskolának Zagyva-menti kerékpár és
vizitura lebonyolítására

20.000,-Ft
6. A jászdózsai Alt alános Iskola, Szakiskola és
Diákotthon részére iskolatörténeti kiadvány
megjelentetéséhez

30.000.-Ft
7. A jászladányi Gaál István részére "Jászladány
története " c. könyvének kiadásához

15.000.-Ft

8. Az Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Cso-
portja részére, működési feltételek biztosítására

20.000,-Ft
9. Ajászágói népdalkör részére fellépő ruha elké-
szíttetéséhez

20.000,-Ft
10. A szegedi József Attila Tudományegyetem
hallgatója. Töröcsik István (Jászapáti) részére,
régészeti és néprajzi kutatásainak költségeihez

15.000.-Ft
11. Simon Cs. József újságíró (Szolnok) részére
ösztöndíjként portré-sorozat készítéséhez

15.000,-Ft
12. Gosztony Ernő (Budapest) részére a jászbe-
rényi temetők történetének fényképes dokumentá-
ciójához

10.000,-Ft
13. Tajti Erzsébetnek (Jászapáti) a helybéli kék-

festés történetét áttekintő szakdolgozat elkészíté-
séhez

15.000,-Ft
14. A jászágói Aladi Attila részére hozzájárulás
szakközépiskolai tanulmányai elkezdéséhez

15.000.-Ft
15. Molnár János grafikus (Budapest) részére a
hagyományos paraszti kultúra megörökítéséhez,
ösztöndíjként

20.000.-Ft
A kuratórium által alapított, hatodik alkalommal kiírt "Jászságért Díj" kapcsán kilenc személyre ér-

kezett javas lat. A kuratórium úgy döntött, hogy az ez évi "Jászságért Díjat" és a vele járó 100.000.- Ft el-
ismerést

Gecse Árpád
részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Gecse Árpádot, a századdal egyidős művészt gyökerei az alattyáni ősi jász redemptus udvarházához
kötik. A szülőfalu, a Jászság szeretete elkísérte őt a bécsújhelyi katonai akadémiára; a Képzőművészeti Fő-
iskolára, ahol Rudnay Antal tanítványa volt; itáliai tanulmányútjaira és a Szolnoki Művésztelepre egyaránt.
Realista művészete, tájképei, portréi mindenkor sikert hoztak számára a hét évtized alatt a csoportos és
egyéni kiállításokon. Reneszánsz léptékű ember: helytörténeti kutatásai, régészeti gyűjteménye, közéleti
szerepvállalása egyazon tőről fakadnak - a felnevelő táj és népének szolgálatát jelentik. Műtermének látoga-
tói jól ismerik kiapadhatatlan anekdotázó kedvét, töretlen életerejét.

Művészi és emberi teljesítménye együtt érdemesített őt a "Jászságért Díj" elnyerésére.

A díjat 1997. május 17-én az elszármazott jászok pünkösdi találkozóján adja át Jászapátiban ár.
C.sányi Sándor, a kuratórium elnöke.

Budapest. 1997, május
A "Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma
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Az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ

egyéves
könyvtárosasszisztens-iskolát

hirdet

A tanfolyamot a 10/1995. (IX. 22.) sz. MKM rendelet
alapján szervezzük.

Az oktatás szeptember közepén indul, és 1998. június
közepén záróvizsgával

fejeződik be

A képzés kéthetente két napot vesz igénybe.

A jelentkezés feltétele: érettségi.
Jelentkezési határidő:

1997. augusztus 25.

A tanfolyam díja: 18.000.- Ft/félév

A záróvizsga díja: 4.000,- Ft

Címünk:
OSZK KMK Oktatási és Módszertani

Osztály
Budapest, Budavári Palota, F-épület 1827

Felvilágosítás:
a 202-1203-as telefonon

Az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ

alapfokú számító-gépkezelői
tanfolyamot

hirdet

Témakörei:
számítástechnikai alapismeretek

szövegszerkesztés
táblázatkezelés

A szakképesítést adó képzést a művelődési és közokta-
tási miniszter által kiadott központi program alapján

szervezzük.

A két féléves oktatás szeptemberben kezdődik (havonta
két egymást követő nap),

a záróvizsgára 1998. júniusában kerül sor.

Jelentkezési határidő:
1997. augusztus 15.

A tanfolyam díja: 18.000,- Ft/félév,
a záróvizsga díja: 4.000,- Ft

Felvilágosítást Fejős László ad a
175-7533/16-os telefonon

Címünk:
OSZK KMK Oktatási és Módszertani

Osztály
Budapest, Budavári Palota, F-épület 1827

Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Könyvtárközi Kölcsönzés

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

A Kossuth Lajos Tudománvegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a Magyarországon megjelent ki-
adványok könyvtárközi szolgáltatására (megyei, városi könyvtárak és hálózatuk részére) a Nemzeti Kultu-
rális Alaptól pályázati támogatásban részesült. A Könyvtári Szakmai Kollégium határozata értelmében a
kapott összeg a postaköltség fedezésére szolgál, így a keret felhasználásáig a könyvtárközi szolgáltatásért
költséget nem számolunk fel. Tisztelettel kérem, tájékoztassa könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munka-
társát és a könyvtár olvasóit a kedvező lehetőségről. Amennyiben erre módjuk van, könyvtárunk sürgős
esetben E-mail-lel érkezett kéréseket is teljesít (címünk: mlorincz@giant.lib.klte.hu).

Lévav Botondné dr. főigazgató

KAPTÁR

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

Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Jász-S agy kun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

5000 Szolnok. Kossuth tér 2.. Postafiók 139.


