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Az alábbiakban röviden szeretném összefoglalni a Közelkatként
ismert hálózati szolgáltatás lényegét, vállalt feladatát, létrejöttének tör-
ténetét és jelenlegi helyzetét. A Közelkat-ról 1997. folyamán jelent csak
meg néhány cikk a hazai könyvtáros szaksajtóban, azon kívül beindulá-
sa óta kevés szó esett róla. Felhasználói statisztikák készítéséről nincs
tudomásom, ezért csak néhány könyvtáros kolléga megjegyzéseiből
lehet következtetni a használatára, hasznosságára. Mindenesetre azon
hazai könyvtári együttműködések, informatikai szolgáltatások közé
tartozik, amire bátran lehetünk büszkék a nemzetközi könyvtáros szak-
mai közvélemény előtt is. És most lássuk közelebbről, miről is beszél-
tünk eddig igazából.

Cél

Már 4 évvel ezelőtt megfogalmazódott és egy IIF projekt része-
ként megindult a kivitelezés. A Közelkat azaz a Közös Elektronikus
Katalógus célja különböző, egymástól független könyvtári katalógus-
rendszerek közös lekérdezése egy egyszerű felhasználói felületen ke-
resztül. A lekérdezéshez az egyre általánosabban használt Web böngé-
sző szükséges az Internet kapcsolat mellett.

A bevont rendszerek függetlenségéből következően a
Közelkatnak nem része semmilyen besorolási ellenőrzés. A különböző
katalógusok eltérnek az alkalmazott címleírási szabályokban, az ékeze-
tes lekérdezésben, az indexelési eljárásokban és még sok egyébben. A
Közelkat tehát se nem osztott, se nem unión katalógus.

A szolgáltatás lényege a különböző, hálózaton egyenként elérhető
OPAC-ok egyidejű lekérdezése. így a lekeresett rekordok letöltése köz-
vetlenül nem volt célja a rendszernek. Az más kérdés, hogy egyes
könyvtárak saját rendszerükből már elkezdtek MARC rekordok letölté-
sét is szolgáltatni, amelyek elérhetőek a Közelkaton keresztül is.
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Megoldás - kivitelezés:

A kivitelezést Balázs László (KLTE) és
Burgermeister Zsolt (JATE) kezdte el, kidolgozva
először az ún. Közelkat protokollt. Ez egy egyszerű,
szabványosított lekérdezés, amely a kereső kérdés
struktúráját határozza meg. A rendszer lelke az ún.
Közelkat bróker. Ez a program fogadja a felhaszná-
lóktól egy Web űrlapon keresztül a HTML nyelven
írt kérdéseket és küldi tovább a csatlakozott könyvtári
rendszerek felé a Közelkat protokoll alapján. A csat-
lakozott rendszereknél pedig egy ún. illesztő program
fogadja és fordítja le a kérdést az adott rendszer belső
nyelvére, majd küldi vissza ugyanilyen úton a vála-
szokat. Nagyon leegyszerűsítve ez a Közelkat műkö-
désének lényege.

A Közelkat protokoll nyilvános, bárki számára
hozzáférhető, az érdeklődők megkaphatják az emlí-
tett két fejlesztőtől, ha saját rendszerük számára meg-
felelő illesztő programot akarnak készíte-
ni/készíttetni.

Jelenleg három helyen működik lekérdező
bróker, a cikk végén közölt címeken. Megfelelő il-
lesztő programmal rendelkező könyvtárakat a
Közelkat fejlesztői kérdésre felvesznek a bróker lis-
tájára.

A kezdetben, a kísérleti üzemmódban a KLTE
Voyager rendszerére és az akkor még a JATE-n
használt BRS/Search rendszerre készültek el illesz-
tők. Azóta más könyvtári rendszerekre is készültek,
illetve készülnek ilyenek.

A kísérlet során komoly kritikák érték a fej-
lesztőket a saját fejlesztésű lekérdező protokoll miatt,
szembeállítva a hasonló célú, nemzetközi szabvánnyá
vált Z39.50-es protokollt. Az idő, úgy tűnik, a hazai
fejlesztőket igazolta. A drága Z szerverek azóta sem
terjedtek el igazán Magyarországon. Még a nagy
könyvtári rendszerek többségében sem üzemeltek be
ilyet, ott sem, ahol ezeket a fejlesztő cégek az új ver-
ziókkal ígérték (pl. OLIB). Z szerverek csak a na-
gyobb, integrált könyvtári rendszerekhez készültek,
így a kisebb rendszereket alkalmazó közművelődési
könyvtárak nem tudtak volna csatlakozni, ha a
Közelkat csak a Z39.50-es protokollon alapul.

A Közelkat brókert azóta továbbfejlesztették
oly módon, hogy kiegészítették lényegében egy Z
klienssel is. így viszont a csak Z39.50-es szervert
beindító, üzemeltető könyvtárak könnyen, gyorsan
tudnak rácsatlakozni a Közelkat rendszerre. (Jelenleg
így kérdezi le a Közelkat a Horizon rendszerrel üze-
melő könyvtári katalógusokat.)

Kronológia:

1994

Az IIF megindítja az "Internet felhasználói al-
kalmazások" projektjét, amelynek egyik része a
Közelkat kifejlesztése. (A projekt részei még az IIF
Füzetek és a Magyar Elektronikus Könyvtár.) A pro-
jekt vezetője Kokas Károly - a JATE Egyetemi
Könyvtár könyvtárosa.

Balázs László és Burgermeister Zsolt kifej-
lesztik a Közelkat protokollt és a lekérdező brókert,
valamint az illesztő programokat a Voyager és a
BRS/Search rendszerekhez.

1996

Hét budapesti könyvtár közösen egy TEMPUS
pályázatot nyer, katalógusaik közös lekérdező felü-
letének kifejlesztésére. A fejlesztés szerencsés módon
találkozik a már kivitelezés alatt lévő Közelkat rend-
szerrel. A pályázat forrásaiból finanszírozzák a
Közelkat végleges kifejlesztését, valamint a csatlako-
zott könyvtárak rendszereikhez szükséges illesztőp-
rogramok kifejlesztését.

A TEMPUS pályázatban résztvevő budapesti
könyvtárak:

Allatorvostudományi Egyetem Könyvtára
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Köz-
ponti Könyvtára
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára
ELTE Egyetemi Könyvtár
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtára
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Könyvtára

A fejlesztők révén csatlakoztak a Közelkat
rendszerhez a debreceni KLTE és a szegedi JATE
egyetemi könyvtára.

Ráadásképpen, mivel a KLTE Voyager rend-
szerébe konvertálták MARC formába a Magyar
Elektronikus Könyvtárban található elektronikus
dokumentumok leírását, így a Közelkaton keresztül a
MEK is egy alternatív katalógust kapott.

A TEMPUS könyvtárak révén illesztők ké-
szültek az OLIB, az ALEPH (3.2.5) rendszerekhez,
valamint egy speciális megoldás a DOS-os TINLIB
könyvtárak részére és a már említett Z39.50-es kiegé-
szítése a Közelkat brókernek.
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1997. április

A Közelkat rendszer hivatalos beindulása. A
lekérdező bróker három helyen is telepítették: az
NIIF központi gépén, Debrecenben és Szegeden.

1997. október

Az NIIF Program pályázatot hirdet a Közelkat
projekthez való csatlakozásra. A 29 beérkezett pályá-
zatból 21 nyert.

A pályázat révén kifejlesztésre kerülnek a
TINLIB UNIX-os verziójához (MTA SZTAKI,
GATE), az ALEPH új, 3.2.6-os verziójához valamint
az SR-LIB-hez a Közelkat csatlakozáshoz szükséges
illesztő programok. Továbbá 8 Voyager-es könyvtár
kap pénzt a már meglévő illesztőprogram telepítésé-
re. Támogatást kap még a Horizon rendszert használó
Miskolci Egyetemi Könyvtár, amely egy Z39.50-es
szerver beindítása révén már csatlakozott a
Közelkathoz.

1998

Az NIIF szervezeti átalakulása, megtoldván a
választások során fellépő bizonytalanságok miatt
sajnos az NIIF pályázatok szerződéskötése, a fej-
lesztések kivitelezése lassan halad előre. Ennek elle-
nére azonban némi bővülésről, fejlődésről mégis be
lehet számolni.

Mint már említettem, a Z39.50-es szervert be-
üzemelő Miskolci Egyetemi Könyvtár is felkerült a
Közelkat listájára.

A JATE Könytár időközben átállt Voyager
rendszerre. így a náluk szolgáltatott Somogyi
könyvtár katalógusa is lekérdezhetővé vált a közös
rendszeren keresztül.

Végül, de nem utolsósorban az NIIF pályáza-
ton nem is indult InfoKer KFt, a közművelődési
könyvtárakban is elterjedt TextLib fejlesztője, kifej-
lesztette a Közelkathoz szükséges illesztőprogramot.
Ennek révén a Közelkat által lekérdezhető könyv-
tárak listáját gazdagítja első TextLibes könyvtár-
ként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár katalógusa is.

A TextLib Közelkat illesztése megnyitja az
utat számos megyei, közművelődési könyvtár csatla-
kozása előtt. A közeljövőben remélhetőleg kifejlesz-
tésre kerülő SR-LIB ugyancsak a közművelődési
szféra könyvtárai számára jelent majd részvételt az
országos közös lekérdezésre. *

A Közelkat Internet címei:

http://www.iif.kozelkat.hu
http://www.lib.klte.hu/kozelkat

http ://www. sk-szeged.hu/kozelkat

A kiemelések tőlem! A szerk.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR MEGYEI

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS TELEMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE
1998-2000

1. Állapotleírás

}.\1.\ Megy.e}. könyvtár

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár a kilencvenes évek első éveiben kezdte meg a
számítástechnika könyvtári alkalmazását. Az intézmény szakmai munkájában ez három fő területet érintett:

1. Vásárolt adatbázisok, multimédia szolgáltatása az olvasóknak, látogatóknak, a könyvtárosok számítás-
technikai képzése;

2. Saját adatbázisok építése és szolgáltatása, belső hálózat építése;
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3. Hálózati kapcsolat megteremtésével beilleszkedés az Internet hazai fejlődésébe.

A három terület közül az első a leginkább környezetfuggő, a kínálat és az intézmény költségvetési kondíciói
által meghatározott. A könyvtáron belüli számítástechnikai fejlesztések (lokális hálózat, számitógépek teljesítmé-
nyének, minőségének fokozatos növelése) csak a szolgáltatások minőségét határozhatják meg.

A másodikként említett (saját adatbázisok építése és szolgáltatása) terület mutatta a leglátványosabb fejlő-
dést, újabban pedig megtalálta a kapcsolódási pontokat az Internethez, az intézmény ott megjelenő szolgáltatásai-
val.

A saját építésű adatbázisok esetében a könyvtár végighaladt azokon a tipikus pontokon, amelyek talán általá-
ban is jellemzik a magyar közkönyvtárakat. Mind a szakmai munkát segítő, mind az állomány mélyebb feltárását és
a felhasználók tájékoztatását szolgáló adatbázisok esetében megjelentek a saját fejlesztésű programok (pl. folyóirat-
kezelés), a MikroISIS és a TEXTAR alapú adatbázisok. (A különböző adatrögzítési programok kialakításakor fo-
lyamatosan figyelembe kellett venni, hogy a településen felsőfokú számítástechnikai képzés nem folyik, az intéz-
mény lehetősége pedig legfeljebb arra terjed ki, hogy magas szintű tudással legfeljebb a DOS operációs rendszer
kereteiben mozgó rendszergazdát alkalmazzon. A felsőoktatási- és szakkönyvtárak által választott, UNLX-ra alapo-
zott fejlődési utak tehát követhetetlennek ítéltettek.)

Az intézmény jellegéből fakadóan a saját építésű adatbázisok tartalmilag elsősorban a helyismereti gyűjte-
mény anyagát hivatottak mind teljesebben feltárni. A nyomtatott anyagok mellett az adatgyűjtés és -rögzítés a helyi
személyiségek, ül. (tárgyi) nevezetességek gyűjtésére terjedt ki elsősorban, s ezt szolgálja az intézmény első teljes
szövegű adatbázisa is, mely az egyik helyi lap 1997-es, megyei vonatkozású cikkeihez ad hozzáférést.

A számítástechnikához kapcsolódó munkákban határkőnek számít 1995. szeptember 1-je. Az intézményve-
zetés döntése alapján ekkor került bevezetésre a TextLib integrált könyvtári rendszer. A kölcsönözhető állomány
azonosításra alkalmas adattartaknának rögzítése után, 1998. augusztus 26-án kerülhetett sor a számítógépes köl-
csönzésre való áttérésre, a későbbiekben még tárgyalt Internetre csatlakozás után pedig a könyvtár katalógusának
elérhetővé tételére és bekapcsolására a NIIF KözElKat projektjébe. Már az 1998-as tervek közé tartozik, hogy e
rendszerrel kerüljön sor a nyomtatott helyismereti dokumentumok formai és tartalmi feltárására és szolgáltatására.

A HELYILEG ÉPÍTETT FONTOSABB ADATBÁZISOK

Neve
OPAC

Helyismeret
Ki kicsoda

Nevezetességek
Uj Néplap

Adatbáziskezelő
TextLib

TEXTAR
MikroISIS
MikroISIS

teljes szövegű hipertext

Adatrögzítés kezdete
1995. szeptember 1.

1994.január
1993
1995
1997

Interneten elérhető-e
igen

nem1

nem
nem2

nem

A harmadik területen (hálózati kapcsolat megteremtésével beilleszkedés az Internet hazai fejlődésébe) vég-
zett eddigi munkának két szakasza van. Az intézmény tagja a HUNGARNET Egyesületnek, részese a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programnak (NIIF, korábban IIF). Ennek keretében kezdetben X.25-ös vo-
nalon, 1997. decemberétől a NIIF Regionális Központjához (Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok) bérelt
vonalon csatlakozva van hálózati kommunikációra lehetőség. Az X.25-ös "korszakban" elsősorban a levelezési
lehetőséget használtuk ki (intézményünk szervezte meg a TextLib rendszert használó könyvtárak levelezőlistáját), a
nagyobb átviteli kapacitás megléte óta pedig (az IP cím és a domain név bejegyeztetése, valamint egy közepes tel-
jesítményű PC Linux operációs rendszerrel való működtetése óta) szolgáltatóként is megjelentünk a hálózaton

1A nyomtatott helyismereti dokumentumok feldolgozására 1998. január 1-je óta a TextLib integrált könwtári rendszerrel, az
OPA C építésének keretében történik.
2 Az adatrögzítés párhuzamosan folyik fotógyűjtemény kialakiiásá\>al. Ez egy Interneten is elérhetővé tehető, képeket és szöve-
geket egyaránt tartalmazó, a megyét bemutató "kiállítás" alapja lehet.
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(http://www.vfmk.hu). 1998. januárjában katalógusunkat is elérhetővé tettük (http://tlwww.vfmk.hu), ül. katalógu-
sunk 1998. februárjától elérhető a KözElKat-on keresztül is (http://www.lib.klte.hu/ kozelkat/bin/broker.cgi).

1.2. A megve közkönyvtárai

A megyei könyvtár számítógépes fejlesztéseibe igyekezett bevonni a városi könyvtárakat is. Az alábbi in-
tézményektagjai a TextLib fejlesztésben részt vevő könyvtárak közösségének:

Arany János Városi Könyvtár (Kisújszállás)
Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok)
Közművelődési Intézmények Könyvtára (Kunszentmárton)
Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház (Mezőtúr)
Művelődési Központ (Fegyvernek)
Városi Csokonai Könyvtár (Karcag)
Városi Könyvtár (Jászapáti)
Városi Könyvtár (Jászfényszaru)
Városi Könyvtár (Tiszafüred)
Városi Könyvtár (Törökszentmiklós)
Városi Könyvtár (Ujszász)
Városi Könyvtár és Gyermekkönyvtára (Tiszaföldvár)
Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény)
Városi Művelődési Intézmény Könyvtára (Túrkeve)

Döntő többségük az adatrögzítés munkájába is belekezdett. Szakmai, módszertani tanácsadással, közös be-
szerzések szervezésével, rendszergazdánk munkájával (hálózatépítés, telepítés, új verziók telepítése, problémake-
zelés) figyelemmel kísérjük és segítjük munkájukat, ezen a területen várjuk egy új minőségű együttműködés feltét-
eleinek megteremthetőségét.

Egyre több városi könyvtár próbálkozott valamilyen formában önmaga számára Internet-elérést biztosítani.
Erre a lehetőséget több esetben a Soros Alapítvány teremtette meg, mely módot ad a levelezésen és az információ-
szerzésen túl honlapok elhelyezésére is. E munkák közös csatornába terelése, megjelenítése, az ezzel kapcsolatos
képzések, továbbképzések szervezése a következő évek feladata lesz.

A városi könyvtárak körében végzett felmérés eredményeként a városi könyvtárak Internetre kapcsolódási
szándékai a következők szerint összesíthetők:

Város
neve

Jászárokszállás
Jászberény
Karcag
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunszentmárton
Martfű
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Törökszentmiklós

Internet csatlakozással
rendelkezik

helyi szol-
gáltatónál

X

X

pályázat útján

X

folyamatban

X

X

X

egyéb
módon

nem rendelkezik
erre az évre

tervezi

1998

1998
1998

1999/2000

ilyen módon

pályázat

VFMK-hoz
pályázat

VFMK-hoz
helyi hálózat

HBONE-ra
csatlakozást
erre az évre

tervezi
nem
2000
1999
1999

2000 után
nem
1998
nem

1999/2000
2000
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A számítógépes katalogizáláson, kommunikáláson túl az adminisztrációs feladatok ellátása mellett a CD-
ROM-on megjelent adatbázisok használata (Nektár, jogtárak különböző változatai) jellemzi a városi könyvtárakat.
Multimédia alkalmazások helyi szolgáltatására még nincs példa.

2. Fejlesztési elképzelések 1998-2000 között

2.1. Vásárolt adatbázisok, multimédia szolgáltatása

Az új dokumentumtípus megjelenése a könyvtárakban nem volt zavartalan. A beszerzés és a szolgáltatás
még ma is rengeteg esetleges elemet tartalmaz. Ezek feloldása mind halaszthatatlanabbá válik.

A fentiek közül a vásárolt adatbázisok szolgáltatása viszonylag kevesebb kezdeti problémát jelentett. Alap-
vetően kétféle "vásárolt adatbáziséról beszélhetünk:

• csak elérés, használat vásárlása;
• adathordozóval együtt történő vásárlás.

Ezek közül megint csak az első okoz kevesebb zavart. Az Interneten előfizethető adatbázisok valamennyi
hálózatba kapcsolt gépen keresztül elérhetők. [Persze van kivétel: MTI SAB, mely csak modemes kapcsolaton ke-
resztül használható.] Ebben az esetben tehát csak az előfizetésről és az elérés eszközéről kell gondoskodni.

Az adathordozóval együtt történő vásárláskor (egyfelhasználós változatok esetén) meg kell határozni a szol-
gáltatás helyét, többfelhasználós alkalmazás vásárlásakor a szerver kapacitása, a CD-torony hiánya okozhat gondo-
kat.

A multimédia könyvtári megjelenése a (költségvetési forrásból amúgy is szűkös) fejlesztési lehetőségek je-
lentős részét leköti, az intézményt belehajszolja a szoftver- és hardverfejlesztők versenyébe. A programok futtatá-
sához egyre gyorsabb alaplapra, egyre több memóriára, hangkártyára, színes monitorra lesz szükség, s e folyamat
még közel sem látszik lezárultnak.

Az intézmény e szolgáltatások területén valószínűleg újra bejárja az AV dokumentumok megjelenésekor
bejárt utat a kizárólagos helybeni használattól a kölcsönzésig, amit az alapgyűjtemény kialakításának szükségessé-
ge is indokol.

2.2. Saját adatbázisok építése, elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumok megjelentetése

2.2.1. Helyismereti adatbázisok

Szerepköréből adódóan a megyei könyvtárnak alapfeladata a helyismereti dokumentumok tartalmi és formai
feltárása. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a feltárás eszközeként eddig használt bibliográfiai adatbázisokról -
egyes dokumentumtípusok esetén - a hangsúlynak mindinkább át kell helyeződnie a teljes szövegű feltárásra, s a
következő évek egyik kiemelt feladata a teljes szövegű anyagok hálózaton való megjelenítésének megoldása lesz.

Könyvek, folyóiratok tartalmi és formai feldolgozása, analitikus feltárása esetén hosszú távon is megfelelő a
bibliográfiai rögzítés. Erre integrált rendszerünk jelenleg is képes, munkánk eredménye a hálózati eléréssel rendel-
kező könyvtárakban elérhető.

A megyei lapok esetében a bibliográfiai feltárás szükségképpen szelekcióval jár, s ennek - a korábbi évek ta-
pasztalatai alapján - elsősorban a kistelepülésekre vonatkozó pár soros hírek esnek áldozatául. A teljes szövegű
feltárásra (mely természetesen csak a megyei anyagra terjed ki) az Új Néplap szerkesztőségének szíves segítségével
és a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával 1997-ben sikeres kísérlet történt. Egy (egyébként a TextLib
programot fejlesztő InfoKer Kisszövetkezet által készített) hipertext program segítségével az év anyagát feldol-
goztuk és CD-n a megye közkönyvtárainak felajánlottuk. A teljes szövegben természetesen keresni is lehet, de
barkácsolt, nem igazán "profi" megoldásról van szó.
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Természetesen kiemelt feladat az intézménynek egyéb helyismereti információk gyűjtése, rendszerezése és
szolgáltatása is. A két legalapvetőbb, a megyei ki kicsoda és a nevezetességeket számba vevő adatbázis közül -
gondolva a személyiségi jogokra - csak az utóbbi széles körű, Interneten és CD-n való közzétételét tervezzük.

Ki kicsoda adatbázisunkba az adatrögzítés még a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megjelenése előtt kezdődött meg az adatrögzítés. A kellő felhatalma-
zások hiányában teljes adatállománya nem tehető publikussá. Az adatbázist ezért le kell zárni és a törvényi előírá-
sok figyelembe vételével, a közlési jogosultságok dokumentálásával új, nyilvános adatbázis építésébe kell kezdeni.
Ennek adatmennyisége három év alatt várhatóan nem lesz olyan mennyiségű, hogy közzététele indokolt lenne.

A megye nevezetességeinek (műemlék-, műemlék jellegű- és védett épületek, köztéri alkotások, emlékhe-
lyek, emléktáblák stb.) adatait tartalmazó adatbázisunkhoz fényképgyűjtemény is tartozik. Ez - meghatározott tele-
püléskörben - már publikálásra, közzétételre méltó információkat hordoz.

Hiba lenne megfeledkezni arról, hogy az Interneten megjelenő elektronikus dokumentumok egyben helyis-
mereti dokumentumok is. A közegre azonban az a jellemző, hogy a régi információk "eltűnnek", amikor az aktuá-
lisnak átadják a helyüket. Ki kell tehát dolgozni megőrzésük feltételeit, hogy a régi "Internet oldalak" a jövő szá-
mára megőrződjenek.

.A megyei könyvtár feladata, hogy a megyei honlap "mögötti" (http://www.fsz.bme.hu/
hungary/Jasz_h.html) információk megőrzéséről meghatározott periódus szerint (havonta, negyedévente) gondos-
kodjon. Az Interneten elérhetőek olyan szabad terjesztésű szoftverek, melyek az induló lapként megadott helyhez
kapcsolódó helyek tartalmát az előre megadott mélységig letöltik. Az így keletkezett állományok off-line módon
nézegethetők, megőrizhetők. Mivel nagy terjedelmű és egyre nagyobb mennyiségű állományról van szó, ezek meg-
őrzésének eszköze kizárólag CD lehet.

2.2.2. OPAC

Hálózati-módszertani központként és a megye közkönyvtárainak vonatkozásában elsőszámú könyvtárközi
ellátóhelyként az intézménynek kikerülhetetlen feladata állományának számítógépes feltárása és az OPAC elérésé-
nek biztosítása.

Az intézmény a Könyvtári Egyesülés keretében fejlesztett TextLib integrált könyvtári rendszer használója. A
programnak pillanatnyilag a katalógus- és kölcsönzési modulját használja. Mivel a program a városi könyvtárak
számára is elérhető, a használatot ezekben az intézményekben szorgalmazza, segíti. E munkájában igyekszik a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tevékenységére támaszkodni.

E munka ütemezése a következő:
1995. szeptember -1997. december
• az új beszerzések tartalmi és formai feltárásának számítógépesítése;
• az állomány számítógépes kölcsönzésre való alkalmassá tétele;
• a számítógépes kölcsönzés elindítása.
1998. január - 1998. december
• a cédulakatalógusok lezárása, a felhasználók számítógép-használatának biztosítása;
• a helyismereti dokumentumok integrált rendszerben való feltárásának megkezdése;
• a visszamenőleges feltárás elindítása;
• a katalógus elérhetővé tétele az Interneten.
• (elkészültük esetén) új programrészek használatba vétele.
7999. január - 2004. december
• a teljes állomány számítógépes feltárása;
• (elkészültük esetén) új programrészek használatba vétele.
• off-line szolgáltatás megszervezése (községi és kisebb könyvtárak részére);

A munka során az Országos Széchényi Könyvtár gyakorlatához és munkájának eredményéhez igazodva fel-
használjuk a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rekordjait, könyvtártípusunk egységes elhatározása esetén
felkészülünk integrált rendszerünk cseréjére, de azt nem kezdeményezzük.
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2.2.3. Hálózatépítés, -fejlesztés

Az intézmény számítógépe hálózata fizikailag kiépült, a végpontok száma középtávon elegendő. A szerver-
gépek minősége azonban alig megfelelő, a következő három év egyik feladata egy új operációs rendszer bevezetése
lesz.

Gondolnunk kell arra, hogy a - jelenleg tapasztalható szoftverfejlesztési trendnek megfelelően - meglévő,
DOS operációs rendszerünket másikkal váltsuk fel, mert ennek fejlesztése leállt, rövidtávon avulttá válik.

Az intézmény e területen jelenleg a próbálkozás idejét éli. Kísérletezünk a Windows '95 és a Linux operációs
rendszerekkel, utóbbin keresztül barátkozunk az Unix meghonosításának gondolatával.

E területen maximálisan ki vagyunk szolgáltatva a pályázati lehetőségeknek, döntéseinket elsősorban ezek
befolyásolják.

2.3. Beilleszkedés az Internet hazai fejlődésébe

2.3.1. ... mint használók és használtatok

Internet használóként és használtatóként három fő területre kell gondolnunk:

• intézményi kapcsolattartás, háttérmunkák;
• használat a könyvtári tájékoztatásban;
• a könyvtárlátogatói Internet használata

A társintézményekkel, szakmai munkánkat segítő szakemberekkel való gyors kapcsolattartás lehetőségeit
eddig is igyekeztünk kihasználni. (Levelező lista szervezése, napi kapcsolattartás könyvtári programunk fejlesztői-
vel, a hálózat legismertebb hazai szakembereivel, stb.). E területen a legfontosabb a belső használói köz szélesítése,
e tárgyban képzés és továbbképzések szervezése.

A hálózati lehetőségek tájékoztatásban való alkalmazásának három legfőbb gátja: a megfelelő minőségű gé-
pek hiánya, az adatátviteli szűk keresztmetszete (64kbps) és a helyi képzés megoldatlansága. Az első problémát
meglévő gépeink fejlesztésével, új gépek vásárlásával lehet megoldani. A másodikban a NIIF-re vagyunk utalva,
ill. bármikor késznek kell lennünk a - majdan kiépülő - városi hálózatra való csatlakozásra. A képzéssel kapcsolat-
ban szintén a technikai feltételek biztosítása a legfőbb feladatunk. Pillanatnyilag nincs módunk tanfolyami célra
eszközöket kivonni a mindennapi munkából.

A könyvtárlátogatók Internet használatának bevezetése küszöbön áll. Itt is az előbb említett három problé-
mával kell szembenéznünk, a szűk kapacitás miatt várhatók a "sorba állításból", ill. a tájékoztatás prioritásából
adódó konfliktusok.

2.3.2. ... mint szolgáltatók

Az Interneten az intézmény elsősorban látogatóit és a megye közkönyvtárait, másodsorban az Internet-
használókat és a könyvtárhasználókat általában célozza meg szolgáltatásaival.

Feladatunk, hogy az intézmény életéről, a használat szabályairól, dokumentumainkról, szolgáltatásainkról
minden rendelkezésre álló eszközzel tájékoztassuk jelenlegi és potenciális használóinkat, olvasóinkat.

A fenti körbe tartozik a katalógus és a helyben épített adatbázisok elérésének biztosítása a megye közkönyv-
tárainak részére. Ezt három módon látjuk megvalósíthatónak:

1. A városi könyvtárak számára javasoljuk, hogy fejlesztési elképzeléseik és lehetőségeik függvényében

• szerezzék be az eléréshez szükséges technikai eszközöket;
• pályázati úton keressenek lehetőséget a HBONE-ra csatlakozásra; (vagy)
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• keressenek lakóhelyükön, vagy lakóhelyük közelében (telefonkörzetükben) Internet-szolgáltatót,
fizessenek elő a szolgáltatásra és tegyék lehetővé ennek igénybe vételét saját felhasználóik számára
is.

Ehhez a tapasztalatcserét, tanácsadást, oktatást biztosítjuk.

2. A községi könyvtárak vonatkozásában (amennyiben számukra a fenti út nem járható) a megyei könyvtár
jelenleg is megjelenhet alkalmi Internet-szolgáltatóként. E célra két telefonszámot a közeljövőben tudunk biztosíta-
ni. A további fejlesztéseket a használat alakulása szerint tervezhetjük.

3. A községi könyvtárak számára megkönnyítené az informálódást és a csatlakozást, ha a megyei könyvtár
kihelyezhetne hozzájuk modemeket. A kapcsolódáshoz így esetükben csak a telefonvonalat és a számítógépet kel-
lene önerőből biztosítani (amikre előbb-utóbb úgyis szükségük lesz). így kellő tapasztalat meglétével (és érvkész-
lettel) vághatnának bele a további fejlesztésekbe.

4. Ahol egyik út sem járható, ott adatbázisaink tartalmának CD-n való publikálása segíthet. Természetesen ez
esetben is feltétel a megfelelő technikai eszközök megléte, használata.

Az Internet-használókat általában elsősorban a megyére vonatkozó információk közreadásával célozhatjuk
meg. Ebbe a helyismereti információk publikálásán túl pl. a megyei alkotóművészeket bemutató oldalak (megyei
elektronikus könyvtár), a megyei intézményekre, nonprofit szervezetekre, alapítványokra, társadalmi egyesületekre
vonatkozó információk, hírek közreadása is beletartozhat.

Csatlakozunk és a jövőben is csatlakozni kívánunk a magyar könyvtárak hálózati projektjeihez (KözElKat,
MOKKA).

2.3.3. ... mint együttműködő partnerek

A "Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése"
c. dokumentum azon mondata, mely szerint: "A múzeumok, levéltárak és közművelődési intézmények a saját fej-
lesztésükön túl akkor tudják minden állampolgár számára biztosítani a gyűjteményükben tárolt és feltárt informá-
ciót, ha bekapcsolódnak a nyilvános könyvtári rendszerre épülő információs hálózatba" egyéb feladatok ellátására
is kötelezi az intézményt.

A "Koncepció" szerint kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt az ott megjelölt intézményeinkkel (Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Damjanich János Múzeum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat), s velük közösen meghatározzuk az együttműködési stratégiát.

Ezen túl hároméves fejlesztési tervünkről kikérjük a megye városi könyvtárainak véleményét, azt a végső
változat elfogadásának feltételévé tesszük.

Munkánkról a községi könyvtárakat folyamatosan tájékoztatjuk, igényeikre megoldásokat keresünk.

Munkatervi kötelességünk ugyanakkor felajánlani infrastruktúránkat valamennyi Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Önkormányzata által fenntartott intézménynek, nonprofit szervezetnek, társadalmi egyesületnek.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Szolnok Megyei Jogú Város területén folyó számítástechnikai fejlesz-
téseket. Mindent megteszünk, hogy a város egészét érintő hálózatfejlesztési elképzelésekbe beilleszkedjünk,
együttműködési készségünk és kötelességünk e területen nem lehet megkérdőjelezhető.

Hároméves fejlesztési tervünk alapján benyújtott pályázatunk alapján a bírálók intézményünknek 6 millió forint támogatást ítéltek meg.
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HÍREK A MEGYÉBŐL

KARCAG

1998. augusztus 20-a alkalmából 30 éves
könyvtárosi, intézményvezetői munkássága elisme-
réséül

DR. BELLON TlBORNÉ
a karcagi Csokonai Városi Könyvtár nyugalmazott
igazgatója

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJAT

kapott.

Gratulálunk és további munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánunk!

ZAGYVARÉKAS

Összevonták a Községi Könyvtárat és a Műve-
lődési Házat.

JÁSZLADÁNY

A könyvtárvezetői állást újból Major Judit
kolléganőnk tölti be.

RÁKÓCZIFALVA

A Faluház és Könyvtár vezetői állására kiírt pá-
lyázatot Romhányi László nyerte el.

Sikeresen befejezte főiskolai tanulmányait és
diplomát szerzett Hellenpach Rozália könyvtáros.

Gratulálunk és eredményes munkát kívánunk!

VÁLTOZÁSOK

Karcagon, a Csokonai Városi Könyvtárban dr.
Bellon Tiborné nyugdíjba vonulása után Nagy
Mihályné, a jászberényi Városi Könyvtárban Janó
Jánost Szabó Józsefné váltotta fel az igazgatói állás-
ban.

TÚRKEVE

Budai Juditot választották a Városi Mű-
velődési Intézmény és Könyvtár igazgatójává.

CIBAKHÁZA

A képviselőtestület megszüntette - visszavonta -
a Nagyközségi Könyvtár és a Művelődési Ház össze-
vonásáról született határozatát. A határozat indoklása
szerint a jogszabályi környezet változásának követ-

kezményeként nem kívánják hátrányba hozni egyik
intézményt sem!

"A JÁSZSÁGÉRT" ALAPÍTVÁNY

pályázati eredményhirdetése

"A Jászságért" Alapítvány 1998. évi pályázatára
beérkezett 40 pályaművet a kuratórium elbírálta.
500.000 forint támogatásban részesítette a következő
17 pályázatot:

Jásztelek Önkormányzata által szervezendő
1998. augusztus 8-9-i Havasboldogasszony-napi ren-
dezvénysorozathoz 30.000 Ft.
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A Jászárokszállási Népfőiskolái Társaság Szín-
játszó Köre részére, új bemutatójukhoz 20.000 Ft.

A Kocséri Népkör fennállásának 100. évfordu-
lójára rendezett, 1998. júniusi ünnepséghez 40.000 Ft.

A Jászok Egyesülete és a Jászágói Népdalkör
"VI. Jászsági dalostalálkozó és népzenei együttesek
országos minősítése"c. 1998. szeptember 12-i rendez-
vényéhez 30.000 Ft.

A jászárokszállási Széchenyi István Általános
Iskola és Zeneiskola által rendezendő Jászságtörténeti
vetélkedő résztvevőinek jutalomkirándulásához 25.000
Ft.

A jászdózsai "Dósai" Honismereti Szakkör által
szervezendő 1998. július 4-i "A hagyományos dósai
paraszti házasságkötés - lakodalom bemutatása" c.
rendezvényhez 30.000 Ft.

A jászberényi Déryné Művelődési Központ
"Jászberényi Nyár" c. rendezvénysorozata elszárma-
zottjászsági művészek estjéhez 30.000 Ft.

Jászfényszaru Önkormányzata és a Jászok Egye-
sülete 1998. május 30-i "Jászok pünkösdi találkozója"
c. rendezvényéhez 100.000 Ft.

Ft.
A jászberényi Vasas Kórus működéséhez 20.000

A Porteleki Pávakör részére hagyományos ruhá-
zat készítéséhez 20.000 Ft.

Borbásné Budai Valéria (Jászapáti) részére jász
viseleti darabok készítéséhez 30.000 Ft.

A jászberényi Öregzenészek Baráti Köre által
rendezett Jászsági Rockfesztiválhoz "A Jászságért"
Alapítvány különdíja 10.000 Ft értékben.

A Sándor Béla (Jászárokszállás) által össze-
gyűjtött, a II. világháború idején hadifogolytáborba
került árokszállásiak történetét összefoglaló kéziratos
kötet fénymásolásának költségeit átvállalja.

Kozicz János (Kecskemét) részére "A történelmi
Jászkunság címerei és zászlói" c. kiadvány megjelen-
tetéséhez 25.000 Ft hozzájárulás.

Pilisjászfalu község részére "1848-49 évi forra-
dalom és szabadságharc jász hőseinek emlékére" állí-
tandó emlékmű megvalósításához 50.000 Ft.

Törőcsik István (Jászapáti) egyetemi hallgató ré-
szére, néprajzi kutatásainak költségéhez 20.000 Ft.

Az Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Cso-
portja részére működési célokra 20.000 Ft.

A kuratórium által alapított és hetedik alkalom-
mal kiírt Jászságért Díjat, s a velejáró 200.000 forintra
emelt elismerést

Molnár István
tanár, ny. iskolaigazgató, helytörténeti

kutató

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Molnár István tanár 1925-ben született Jásztel-
ken. Később Jászszentandrásra került, pedagógusként
itt élt és dolgozott generációk tanítójaként, tanáraként,
igazgató bácsijaként. Több mint fél évszázada kezdte
gyűjteni a jász paraszti élet szokásait, hagyományait,
tárgyait. Gyűjtéseit kezdettől fogva publikálta, s máig
több száz kisebb-nagyobb írása jelent meg helyi és
országos lapokban, szakmai folyóiratokban.

Négy évtizede egyik megteremtője volt a jászsá-
gi honismereti mozgalomnak. Néprajzi pályamunkái
megyei és országos pályázatokon egyaránt sikert arat-
tak. Két kitűnő gyűjtése - a jászszentandrási szólások
és közmondások, illetve a gyermekjátékok - könyv
alakban is napvilágot látott. Kitűnő előadó, megbecsült
közéleti személyiség. Kutatásaival jelentős mértékben
hozzájárult a Jászság értékeinek felmutatásához, meg-
őrzéséhez és nemzetünk egészével történő megismer-
tetéséhez.

A díjat 1998. május 30-án, az elszármazott és
otthon élő jászok pünkösdi találkozóján adták át
Jászfényszarun.

Budapest, 1998. június

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma
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A HUNGARIKA NÉVKATASZTERBEN SZEREPLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZEMÉLYISÉGEK (2 rész)*

Gróf László
Abádszalók 1891.07.06 - Nagyvárad

1971.05.01.
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: Rom.
színművész, dramaturg, rendező,

műfordító, filmszínházi vállalkozó,
szakíró, jegyzetíró

RMIL 1987(A-) F - MÉL 1994(A-) F

Kertész Mihály Miksa
Szolnok 1888.02.04 - Budapest

1945.03.18.
Külföldön: Rom.

1927-1927-, Magyarország
ügyvéd, ifjúsági író, kabaréíró
RMIL1987(A-)F

Kövesdy László
Jászladány 1930.05.04-

Tanulmányok: F.
Külföldön: 1956- NSZK
orvos
Dissz. F

Bíró Zoltán
Szolnok 1898-

Tanulmányok: T. Mo., Au.
Külföldön: AT
grafikusművész
Gy-K1977(A)F

Berkovits Zoltán
Kunhegyes 1909.05.20-

Külföldön: CH
kántor, újságíró
GyoF

Bertalan Albert
Jászberény 1899.09.21 -

Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1935- Fr.
festőművész
Gy-K 1977(A) F - BJ 1981- (A) F -

PH/l 19661966 F

Kovács L. Klára
Előző neve: Lutsky Klára

Fegyvernek 1952.01.14-
Tanulmányok: K. F. Cs.(Szl)
Külföldön: Cs. 1978-US
magyar költő, tanulmányíró
Gyo F - P M 1992 F

* (magyar-angol tanári diploma)

Ballá Lajos
Törökszentmiidós -

Tanulmányok: K. F. Belg. (D. 1953)
Külföldön: BE
orvos, sebész (fül, orr, torok, fej, arc

plasztika)
HIA1966(A) +

Balogh Lajos
Idegennyelvű neve: Balogh, Louis L.

Újszász 1898.02.09-
Külföldön: US
zenetörténész, főiskolai tanár, kar-

nagy
Gyo + - Vgy +

Beöthy István
Idegennyelvű neve: Beöthy, Étienne

Jászapáti 1897.09.02 - Montrouge
1962.02.06.

Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1919?- külföldön 1925-

FR
szobrászművész, konstruktőr, az

École des Beaux Árts tanára
Gy-K 1977(A) F - BJ 1981- (A) F

Baunok Imre
Szolnok 1938.06.12-

Tanulmányok: K. Mo. F. Sv.
Külföldön: 1956- Sv.
kémia-fizika szakot végzett
Dissz. +

Szeberényi György
Cibakhaza 1921.04.24-

Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956?- USA
grafikusművész, fotóművész
HIA1966(A)F

Szegedi László
Abony 1923-
Tanulmányok: F. Mo. (D. 1948),

Kan. (D. 1961)
Külföldön: CA;US
könyvtáros
HIA 1966 (A) F - BD: HIA 1971(A)

Szakáll Sándor
Jászberény 1901.10.28-

Külföldön: 1949- NSZK
orvos, kertész főiskolai tanár
PH/3 1979(A)F

Szalay Csaba (almási de)
Szolnok 1929.03.04-

Tanulmányok: K. Mo
Külföldön: US
kutató; asszisztens
HIA1966(A)F

Csenz Kálmán Sándor Gyula
Idegennyelvű neve: Csenz, Kalman

Alexander Július
Kunszentmárton 1933.12.04-

Tanulmányok: K. F. USA (D. 1960)
Külföldön: US
orvos, idegsebész
BJ1981-(A)F

Finta Gergely
Álneve:Zádori Oszkár

Túrkeve - Budapest 1947
Külföldön: FR
szobrászművész
BJ 1981- (A) + - MH 1981. 17-18(A-

) + -ÚjT. 1981.32..26.(A-) +

Gombos György
Szolnok 1920-

Tanulmányok: K. Mo. F. Izr.
Külföldön: 1949- ír. 1962- LR;

1962- SE
orvos, szemész, klinikaigazgató,

egyetemi tanár
PH/3 1979(A) F - BJ 1981- (A) F

* 1920 körül

Ferenczy Sándor G. Alex
Szolnok 1925.09.18-

Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön:
műszaki rajzoló, atlétikai edző
HIA 1966(A) F - BJ 1981- (A) F

(folytatjuk)

A rövidítések feloldását az utol-
só részt követően közöljük!

* A nevek kigyűjtését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szekciójának megbízásából Komlósi József (Székesfehérvár, Vö-
rösmarty Mihály Megyei Könyvtár) végezte.

Kaptár
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.

A lap a http://www.virnk.hu címen is olvasható


