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A MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZ-
OKTATÁSI M I N I S Z T É R I U M

KULTURÁLIS TERÜLETÉNEK
1998. ELSŐ FÉLÉVI JOGAL-

KOTÁSI TERVE

A "KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ
ÖNKORMÁNYZAT -1997"
CÍM MEGYEI NYERTESEI

AZ NKA PÁLYÁZATAIRÓL

TANFOLYAM

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Me-
gyei Könyvtár az 1998/1999-es évre ismét meghirdeti a
könyvtáros-asszisztens tanfolyamot. (OKJ azonosító: 4
102006 3711)

Megfelelő érdeklődés esetén (15-20 fő) 1998 októberé-
ben indul az oktatás. A képzés egy éves, amely középfokú
szakmai képesítést ad.

A jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség.

Különösen azok jelentkezését várjuk, akik már könyv-
tárban dolgoznak és nincs szakmai végzettségük.

A CXL. törvény a nyilvános könyvtári ellátásról 54 §-a
definiálja a nyilvános könyvtárak alapkövetelményeit, melyek
közül az egyik: "könyvtári szakembert" alkalmaz. A törvény
1. sz. melléklete alapján könyvtári szakember: a könyvtáros, a
könyvtári informatikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyv-
táros,...

Tudomásunk szerint jó néhányan vannak a megyében
közkönyvtári dolgozók, akik nem rendelkeznek a törvény által
előírt képesítéssel, de pl. iskolai könyvtárakban dolgozó pe-
dagógusokjelentkezését is várjuk.

A képesítés megszerzésének lehetőségét kívánjuk biz-
tosítani a tanfolyam indításával.

A megyei könyvtár képző intézmény, nyilvántartási
száma: SZO-6/1998. '

A jelentkezéseket 1998 április 15-ig
kérjük beküldeni a könyvtár Területi Szolgálatának címé-

re (5000 Szolnok, Postafiók 139).

Érdeklődni az (56) 510-110-es telefonszámon lehet.

Csáti Péterné
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A MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM KULTURÁLIS TERÜLETÉNEK 1998. ELSŐ

FÉLÉVI JOGALKOTÁSI TERVE

Mindnyájunkat foglalkoztat a nyilvános könyvtári ellátásról rendelkező törvény, de hiányérzetünk nagy, hiszen
számos végrehajtási rendeletnek kell követnie. Az alábbiakban minisztériumunk jogalkotási tervét közöljük, mely terv
nem garancia a megjelenés idejére. Csak tájékoztatásul kezelendő!

KORMÁNYRENDELET

1. A sajtótermékek kötelespéldányának szolgáltatásáról és hasznosí-
tásáról
2. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
3. A védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának a
jeruzsálemi Yad Vashem Archívum részére történő átadása tárgyában
Izrael Állammal kötendő adatvédelmi szerződés előkészítése
4. A könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről
5. A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
6. A védett kulturális javak külföldre viteléhez, valamint a muzeális in-
tézmények alapításához szükséges biztosítékokról
7. Az Országos Könyvtári Kuratórium jogállásáról, összetételéről és
működéséről
8. A muzeális intézményekben folytatott kutatásokról
9. A műkereskedelemről
10. Az országos dokumentumellátási rendszer működéséről
11. A közgyűjtemények finanszírozásáról és központi támogatásáról
12. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének központi szolgáltatása-
iról és a könyvtáraknak nyújtott szakmai szolgáltatásokról
13. A bérpótlék mértékéről és az arra jogosultak köréről

MINISZTERI RENDELET

14. Az önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásáról
15. A muzeális intézmények szakmai normatíváiról, a továbbképzés rend-
szeréről és követelményeiről
16. A múzeumi szakértői névjegyzék vezetéséről
17. A régészeti lelőhelyek védettségi eljárásáról és a régészeti feltárások-
ról
18. A közművelődési és közgyűjteményi feladatfinanszírozás és a
közművelődési és közgyűjteményi telematikai feladatfinanszírozás
MKM fejezetei kezelésű címe felhasználásáról
19. A levéltári szakfelügyelet és a levéltári szakmai testületek működésé-
ről
20. A levéltári anyag védelmét szolgáló költségvetési támogatással össze-
függő pályázat kiírásának, elbírálásának és a támogatás felhasználásának
szabályairól
21. A nyilvános magánlevéltárak költségvetési támogatásának rendjéről
22. A maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításának eljárásáról
szóló 14/1996. (XI.7.) MKM rendelet módosítása
23. Az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesí-
tési feltételekről, illetve az e feltételek alóli felmentésre vonatkozó szabá-
lyokról
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1998.02.28.
1998 03.20.
1998.03.15.
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1998.03.31.
1998.03.31.
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1998.04.30.
1998.05.15.
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24. A Kulturális Örökség Igazgatóságának eljárási szabályairól
25. A levéltári szakértői névjegyzék vezetéséről
26. A muzeális intézmények működési engedélyeiről
27. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
28 A Könyvtári Intézet jogállásáról és gazdálkodásáról szóló minisz-
teri rendelet
29. A muzeális intézmények szakfelügyeletéről
30. A kulturális javak védetté nyilvánításáról
31. A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
32. A védetté nyilvánított kulturális javak, valamint a régészeti lelőhelyek
nyilvántartásáról
33. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreinek betölté-
séhez szükséges képesítési feltételekről
34. A közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével
összefüggő szakmai követelményekről
35. A könyvtári szakértői névjegyzék vezetéséről szóló miniszteri
rendelet
36. A muzeális intézmények ügyrendi szabályzatáról
37. A kulturális javakkal kapcsolatos adatszolgáltatás és nyilvántartás
szabályozásáról
38. A kulturális örökség közgyűjteményekben őrzött javai sokszorosí-
tásának, másolásának, adatrögzítésének és adatfelhasználásának jo-
gáról

A törvényt követő további rendeletek ütemezéséről még nincs információnk. Ez évben még csak a
egyértelműen következő feladatokat kell végrehajtani, mert ha az év során meg is jelennek a miniszteri
hatályba csak 1999. január l-jétől lépnek.
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TÁJÉKOZTATÁSUL

Ismételten felhívjuk a kollégák figyelmét (január
elején ezt már megtettük a községi könyvtárak esetében)
arra, hogy az alapító okiratot nézzék át, ha nincs, a
fenntartóval készíttessék el azért, hogy a központi költ-
ségvetés belügyminisztériumi és az MKM fejezetében
lévő összegekre az önkormányzat pályázhasson.

Leggyakoribb hibák az alapító okiratokban:

• összevont intézmények esetén a névhasználat.
(Nem lehet közoktatási intézmény könyvtára a köz-
könyvtár, sem faluházé, sem ÁMK-é, sem Művelődési
Házé, stb.) Helyesen "... és Könyvtár", vagy "Könyvtár
és..."

• klubkönyvtár, összevont intézmény esetében
mind a közkönyvtári, mind a közművelődési szakfel-
adatnak szerepelnie kell, de általában csak közművelő-
dési tevékenységről tesznek említést.

• Az alaptevékenységek körét nem tartalmazza
sok alapító okirat, pedig az fontos, hiszen azt kell finan-
szíroznia a fenntartónak!

'KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT -
1997" CÍM NYERTESEI A MEGYÉBEN

KONYVTARFENNTARTASERT
Kőtelek
Cibakháza
J-N-Sz Megye Önkormányzata
KÖNYVTÁRTÁMOGÁTÁSÉRT
Szolnok város
NAGY ÉRTÉKŰ INGATLAN
HASZNOSÍTÁSÁÉRT
Jánoshida
Mezőtúr
JELENTŐS BERUHÁZÁSÉRT
Kengyel
Pusztamonostor
Martfű
1000 LAKOS ALATTI TELEPÜLÉS KIEMEL-
KEDŐ KÖNYVTÁRFENNTARTÓ TEVÉKENY-
SÉGÉÉRT
Jászivány 100.000, - Ft

Gratulálunk!

1.000.000,-Ft
800.000,-Ft
500.000,- Ft

300.000,-Ft
KÖNYVTÁRI

100.000,-Ft
100.000,- Ft

100.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,- Ft
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUMA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Könyvtári Kollégium az 1998. évre az alábbi

témakörökben hirdetett pályázatot:

Kiemelt pályázati témakörök

1. A gyerekek könyvtári ellátása
1.1. A gyerekek olvasási és könyvtárhasználati kultúrá-
jának elősegítése
1.2. Allományfejlesztés
1.3. A könyvtári környezet javítása

Egyéb témakörök

2. A szakmai színvonal emelése
2.1. Kutatás, kiadványok, továbbképzés
2.2. Országos és regionális szakmai rendezvények és
konferenciák

3. A könyvtári ellátás fejlesztése

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
ALKALMAZÁSA

témakörben is írt ki pályázatot a Nemzeti Kultu-
rális Alap Könyvtári Kollégiuma városi könyvtárak
részére. A térségi (regionális, megyei) telekommuniká-
ciós rendszerek kiépítéséhez, az ilyen rendszerekhez
való csatlakozást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár fogadó- és
szolgáltatóképességével tudja támogatni.

Két (egyébként meglévő) telefonvonal átkötésére
van ahhoz szükség, hogy az Internet felé kapcsolatot
tartó szerverünk telefonon keresztül behívható legyen,
azaz a megye közkönyvtárai számára a kapcsolatterem-
tés lehetőségét biztosítsuk. E célra két behívó számot
fogunk biztosítani, heteken belül.

A pályázatok indoklásába talán nem előnytelen
beírni, hogy a megyei könyvtár katalógusa az Interneten
keresztül lekérdezhető és szintén heteken belül készek
leszünk e-mail-en keresztül könyvtárközi kölcsönzések

3.1. Közkönyvtári ellátó rendszerek létrehozása és
fejlesztése
3.2. Az országos és regionális dokumentum-ellátás
javítása
3.3. Nemzetközi együttműködés

4. A számítástechnika és távközlés alkalmazása

5. Állományvédelem

A pályázatok 1998. március 16-ig beérkezően
nyújthatók be a Nemzeti Kulturális Alap igazgatósá-
gának címére (1062 Budapest, Bajza u. 32.).

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a
címen, továbbá a Művelődési és Közoktatási Miniszté-
rium ügyfélszolgáltai irodáján (1055 Budapest. Hon-
véd u. - Szalay u. sarok) szerezhető be személyesen. Az
NKA igazgatóságától adatlap - felbélyegzett A 4-es
válaszboríték mellékelésével - postai úton is igényelhe-
tő.

Kérjük, keressék a részletes pályázati kiírásokat,
vagy hívják segítségéit a megyei könyvtárat!

fogadására. (Az ezzel foglalkozó kollegák számítógépé-
re a pénzt pályázat útján már megnyertük, csupán az
elköltéséhez szükséges engedélyt várjuk...)

Katalógusunk címe: htp://l93.6.240.9/
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Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla (takats@mail.vfmk.hu); Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska

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


