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TARTALOM

HÍREK
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PÁLYAZATOK

VITAFÓRUM
a Könyvtári Intézet feladatairól és jogállásáról

címmel rendezett országos összejövetelt február 18-án a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete az Országos Széchényi Könyvtár-
ban.

Bevezetőként dr. Skaliczki Judit, a Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium Kulturális Örökség Főosztálya Könyvtári Osztá-
lyának vezetője elmondta: meglátása szerint a szakma nem tudja
eléggé értékelni a megszületett könyvtári törvényt. Véleménye sze-
rint nem tragédia, hogy közös jogszabály született. Az elfogadással
így is megkezdődött a szakmai rendszerváltás.

A fő célkitűzések azok voltak, hogy megerősödjék a rendszer-
szerű működés, hogy megnevezzék az anyagi forrásokat és hogy
mindezt jogszabály deklarálja, minthogy azt is, hogy a könyvtári
ellátás emberi jog.

Az anyagi vonatkozások részletezésekor dr. Skaliczki Judit
elmondta, lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzatok 550
Ft/lakos-ban állapítsák meg a könyvtárak támogatását. [Reméljük,
az átcsoportosítási lehetőséggel az önkormányzatok élni is fog-
nak. ..] A központi ráfordítások mértékét a jövőben az önkormány-
zatok előző évi e célú kiadásainak arányában fogják megállapítani.
Az elosztás pályázatok kiírásával történik majd, melyek között nagy
hangsúlyt kapnak a telematikai fejlesztések.

A törvény előkészítésének folyamatában egyértelműen kide-
rült, hogy szükség van egy megerősített KMK-ra. Nem megoldás,
hogy a szakmai szervezetek alkossák meg azokat az anyagokat,
melyeket egyébként csak véleményezniük kellene. Jelentős szerepet
játszhat az intézet a törvény kapcsán meghozandó 18 követő jog-
szabály megalkotásában, az ezek közötti prioritások felállításában,
szakmai előkészítésében.

Győri Erzsébet, a KMK megbízott igazgatója a megjelentek
véleményét kérte. A hozzászólások nyomán egy, az OSZK-hoz kap-
csolódó, de attól szakmailag és gazdaságilag független szervezet
képe bontakozott ki, melyről még bizonyára sokat fogunk hallani.

[Emlékeztetőül: Az 1997. évi CXL. törvény 60.§ (3) bek
foglalkozik a Könyvtári Intézettel.]

a szerk.
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ELLÁTÓRENDSZERÜNK

A megyei könyvtár ellátórendszere újabb taggal, településsel gyarapodott. Csataszög önkormányzatának képvi-
selő testülete ezt a formát választotta azért, hogy eleget tudjon tenni törvényben előírt feladatának, azaz annak, hogy
a lakosság számára könyvtári ellátást biztosítson.

Az elmúlt évben közel 600 ezer Ft értékben vásároltunk könyveket az ellátórendszer tagjai számára, amelynek
több mint fele ki is került a könyvtárakhoz. Évente négy alkalommal szállítunk ki új könyveket, s ennek következtében
reméljük, jelentősen bővül az olvasnivaló választéka a tagkönyvtárakban. Olyan kiskönyvtárakról van szó ugyanis,
amelyekben évekre visszamenően nem volt. vagy minimális összegű volt a beszerzési keret.

A rendszer bővítésére lehetőség van. újabb tagok fogadására készek vagyunk.

Csáti Petemé

TÁJÉKOZTA TÁSUL

A Munkaügyi Miniszter 18/1997. (X. 17.) MüM rendelete alapján:

"augusztus 15. (szombat) munkanap, augusztus 21. (péntek) pihenőnap, december 19. (szombat) munkanap,
december 24. (csütörtök) pihenőnap.

MARTFŰI HÍREK

Az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése a számító-
gépesítés terén történt. Különféle pályázati pénzekből és
a saját forrás felhasználásával vásároltunk egy pentium
számítógépet Zyxel modemmel és a szükséges tartozé-
kokkal, így megteremtődött az Internet fogadásának a
lehetősége. A nyári hónapokban volt a "próbaüzem",
szeptembertől már lakossági szolgáltatásként is biztosít-
juk a világhálózat használatát. Gyerekeknek és fiatalok-
nak Internet klubot szervezünk. Az elektronikus levele-
zést is igyekszünk a gyakorlatban hasznosítani. E-mail
címünk: bookery@c3.hu. Az előző számítógépünkön
(AT 486-os) az állomány rögzítése folyik a Szirén prog-
ram szerint. Eddig 22 ezer kötet adata van gépen.
Egyelőre a napi munkák a hagyományos módon foly-
nak

Csernus Gyuláné
könyvtárvezető

INTERNET-TANFOLYAM

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu-
dományi és Módszertani Központ oktatási és módszer-
tani osztálya ebben a félévben is indít Intemet-
használati tanfolyamot az Iskolai Könyvtárakért Alapít-
vánnyal, iskolai könyvtárosok számára.

Tematika:
az Internet technikai alapjai
elektronikus levelezés
az Internet keresőrendszerei,
a könyvtári munkában hasznosítható szolgálta-

tásai
honlapszerkesztés

A háromnapos tanfolyam díja 5000,- Ft.
Időpontok:

február 25-27'.
március 2-4.
március 18-20.
március 25-27.

Jelentkezni az oktatási osztálynak címzett levél-
ben (Bp., Budavári Palota, F-ép., 1827), a
sünt ci,.oszk.hu e-mail címen, vagy a 175-9984 fax-
számon lehet.

Fejős László
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ELKÉSZÜLT AZ
ÚJ NÉPLAP 1997

CD!

A CD az Új Néplapban 1997-ben megjelent
megyei vonatkozású írásokat tartalmazza.

Az olvasást biztosító (eredetileg a TextLib
dokumentációjához írt) program mellett lehető-
sége van a teljesszövegű keresésre is.

Az évfolyam szövegét közkönyvtáraknak to-
vábbadjuk.

A másolatok ára: 600,- Ft
(ÁFA-val!)

Kérjük, hogy igényeiket 1998. március 20-
igjelezzék!

EGY ÚJABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A SOROS
ALAPÍTVÁNYNÁL

(http://www. soros.hu/)

Pályázat dial-up (kapcsolt vonali) internet hozzáférésre

Beküldési határidő. 1998. március 18.

A pályázat célja: A nyitott társadalom kialakulá-
sának elősegítése a kommunikáció megkönnyítésével, az
Internet kreatív használatával.

Pályázhatnak kulturális, művészeti, egészség-
ügyi, szociális vagy egyéb területen működő szerveze-
tek, csoportok, illetve tagjaik közhasznúnak minősíthe-
tő, nem profit-orientált tevékenységük támogatására.

Magánszemélyek pályázatait a kuratórium csak
abban az esetben fogadja el, ha tevékenységük közhasz-
nú jellegét megfelelő igazolásokkal alá tudják támasz-
tani (pl. szakmai szervezettel, egyesülettel való együtt-
működés).

A pályázatban iskolák nem vehetnek részt, szá-
mukra a Soros Alapítvány Közoktatásfejlesztési Prog-
ramjában meghirdetett pályázatok nyújthatnak segítsé-
get.

A pályázaton elnyerhető támogatás:

Legalább 12 havi ingyenes Internet-hozzáférés,
valamint ingyenes lehetőség saját homepage elhelyezé-
sére az Alapítvány szerverén. Az Alapítvány Windows
alapú ingyenes (shareware) szoftver csomagot, Internet-
tanfolyamot, valamint telefonos technikai tanácsadást is
biztosít a nyertesek részére.

A Soros Alapítvány vállalja az Internet-
szolgáltatással kapcsolatos összes költséget, kivéve a
telefondíjat, amelyet minden pályázónak magának kell
fizetnie. A vidéki pályázók a budapesti központot kék
számmal érhetik el, ahol ezt a helyi távközlési szolgálta-
tó lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a telefonhasznála-
tért csak a helyi hívás díját kell fizetniük.

A döntésről minden pályázót értesítenek 1998.
április 30-ig.
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Pályázati felhívás

"A Jászságéit" Alapítvány kuratóriuma pályáza-
tot hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,
néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési értékeit
gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi
személyek, akik és amelyek a fenti célokat szolgáló
törekvéseikhez, kezdeményezéseikhez anyagi támoga-
tást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, tö-
rekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályázó
az anyagi támogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségigé-
nyét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet,
továbbá a kért támogatás felhasználásának részletes
tervezetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát,
továbbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet megne-
vezésével, a számlatulajdonos nevének feltüntetésével)
ahová a megítélt összeget kén;

- két ajánló véleményét a pályázatról.

A pályázatok benyújtási határideje:
1998. március 31.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367.

Egyidejűleg "A Jászságért" Alapítvány kuratóri-
uma közzéteszi az általa alapított

"Jászságért" Díj

hetedik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elisme-
réseként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj összege: 200.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással ja-
vaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és
jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 1998.
március 31.

Kedves Könyvtáros Kolléga'nö!

A megyebeli nyugdíjas közösségek programjai-
nak tartalmasabbá tétele, az időskorú értelmiségiek
aktivizálása, az újabb olvasnivalók népszerűsítése
céljából tisztelettel ajánljuk DÉNES PÁL nyugdíjas
középiskolai tanár, a megyei Nyugdíjas Egyesület
alapító tagja (régebben a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat tagja) előadását, melynek témája:

- A kultúra, az olvasás haszna időskorban.

- Verskedvelő szépkorúak [Kötetlen beszélgetés
a Költészet Napja emlékére]

Szemléltetés: Ladányi Mihály, Huh István, Pető-
fi, Majakovszkij versei, felolvasás Gárdonyi Géza,
Móra Ferenc, Veres Péter müveiből, Annus József A
meggyfa magasában c. kötetéből. (A szerző - a Szabad
Föld főszerkesztőjeként is - a tavasz folyamán Szolnok-
ra, ül. megyénkbe látogat.)

Az ajánlott előadó útiköltség-térítést, tiszteletdí-
jat nem kér. (Az előadás időpontját ajánlatos úgy
meghatározni, hogy az előadó aznap vissza is térhes-
sen Szolnokra.)

Az igényeket a jelentkezés sorrendjében teljesiti
az előadó.

Dénes Pál lakcíme:
5000 Szolnok, Szapáry u. 10.
Telefon: (56) 343-486

KAPTÁR

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla (takats@mail.vfink.hu); Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska

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


