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A könyvtár az elektronikus dokumentum
elkészítésében nyújtott önzetlen segítsé-
géért köszönetet mond:

Berki Imrének, az Új Néplap felelős szer-
kesztőjének és a lap rendszergazdáinak;

az InfoKer Kisszövetkezetnek és Graff
Zoltánnak, az Infoker munkatársának.

A technikai háttér megteremtését a Nem-
zeti Kulturális Alap anyagi támogatása
tette lehetővé.

A lemez tartalma:

1997
1998

A lap egyes számainak anyagát
tartalmazzák.
• Archívum
A szerkesztőségtől megkapott file-ok
arj-vel tömörítve.
. DOC
Az Új Néplap 1997-1998 évi anyaga
Word 97 formátumban, zip tömörí-
téssel.
• PDF
Az Új Néplap 1997-1998 évi anyaga
féléves bontásban, pdf formátum-
ban.
. RTF
Az Új Néplap 1997-1998 évi anyaga
féléves bontásban, rtf formátumban.
• Acrobat.win
Az Acrobat Reader 2.1 telepítő file-
jai.

Indítás: telepít x [ahol az x a CD
meghajtó betűjele]
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ÚJ NÉPLAP 1997-1998

Az előző évhez hasonlóan elkészült az Új
Néplap CD változata.

A korábbi évhez hasonlóan a legjelentősebb
változás - azon túl, hogy a lemez immár két
év anyagát tartalmazza - az, hogy a lap me-
gyei vonatkozású anyaga az Acrobat Reader
2.l-es programmal is olvasható és kereshető.
[A nézegető program újabb verzióinak hasz-
nálata esetén az ékezetes betűket tartalmazó
szavakra való keresés nem lehetséges.] E
program a CD-ről telepíthető, s lévén szabad
felhasználású, ez semmilyen jogi akadályba
nem ütközik. [Windows persze kell a gépre!]

Az újítás célja az, hogy a cikkek szövege
könnyebben lehessen nyomtatható. A kijelölt
szövegrész vágólapra helyezés után most már
könnyedén átemelhető egy másik szövegszer-
kesztő programba.

A CD-re rákerültek a szövegek doc és rtf for-
mátumban is, tehát Word szövegszerkesztővel
is kezelhetőek.

A CD-t a megye közkönyvtárai megrendelhetik
intézményünktől [5000 Szolnok, Pf. 139.],
ára:

600,- Ft (ÁFÁ-val)
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Ismét esedékes az adóbevallások elkészí-
tése, melynek során minden adózó ren-
delkezhet adójának 1%-áról.

A polgárok ezt a könyvtárak javára is
megtehetik. Probléma adódhat azonban
akkor, ha a könyvtárnak nincs adószáma.
Ilyenkor az önkormányzat, iskola, műve-
lődési ház, GAMESZ stb. adószámát adják
meg és a pénz nem jut el a könyvtárba,
ha a nyilatkozó nem jelöli meg a kedvez-
ményezettet. Célszerű tehát valamilyen
formában felhívni erre a lakosok, olvasók
figyelmét (pl. szórólapokon).

A Könyvtári Levelező/lap 1999. 1. számá-
ban közzétett, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma és az APEH közötti le-
vélváltás során az APEH javaslata (dr.
Simicska Lajos):

„ . . . az adóhivatal valamennyi - az
1%-os felajánlásokra igényt tartó -
közművelődési intézmény vagy
közgyűjtemény részére az adószám
kiváltását javasolja."

A Könyvtárpártoló Önkormányzat 1998
cím megyei nyertesei:

Jászjákóhalma
Mesterszállás
Karcag
Abádszalók

800 eFt
600 eFt
600 eFt
100 eFt

Gratulálunk!

A NKÖM meghívásos pályázatán vehet
részt megyénkből Abádszalók, Kunmada-
ras, és Újszász könyvtára.

A pályázat tárgya a Britannica Hungarica
18 kötete!
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NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT A BIBLIÁRÓL (Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉG)

A millennium utolsó éveire két nagy évforduló is esik, amelyek egyazon területen történt esemé-
nyekről emlékeznek meg:

• a modern Izrael Államának 50 éves születésnapja;
• a közös időszámítás 2000. éve.

Mindkét esemény szorosan kapcsolódik Izraelhez, a Biblia földjéhez.

A Biblia az alap, amelyen a zsidó és a keresztény kultúra nyugszik, s amely megalapozta illetve ké-
sőbb is meghatározta a nyugati világ fejlődését. Ezeknek a történelmi időknek a tiszteletére hirdet-
jük meg - minden vallás és nemzetiség számára - nemzetközi rajzpályázatunkat, amelynek célja,
hogy a Könyvek Könyvét a világ minden otthonába eljuttassa.

A magyarországi pályázathoz eddig csatlakozott védnökök:

• a Magyarországi Református Egyházi Zsinat Elnöksége;
• Dr. Schweitzer József, országos főrabbi;
• Dr. Harmati Béla püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház.

Támogató szervezetek: American JOINT; Bibliamúzeum; GeSheR-HÍD; Gyermekek Háza, Szombathely; Nemzetközi
Keresztény Követség, Budapest (ICEJ); Keren Kajemet Lejiszráél; Kisalföld; Kölyökvár/Gyermekközösségek Háza, Nyíregyhá-
za; Köznevelés; Magyar-izraeli Baráti Társaságok és Körök; Madách Imre Gimnázium, Salgótarján; Művészetek Háza, Pécs;
Művészetek Háza, Szekszárd; SZOCHNUT; Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola, Szolnok; Zánkai Gyermek- és
Ifjúsági Centrum Kht./Gyermekalkotások Galériája.

Az országos zsűri elnöke: Jankovich Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
A magyarországi szervező az Izraeli Nagykövetség [tel.: 2000-781, 2000-782.]

A gyerekek rajzait három korcsoport szerint bírálja el az értékelő bizottság: 8-10 évesek, 11-13,
Ül. 14-16 évesek.

A pályázat jeligés. Ezért kérjük, hogy minden rajz hátulján tüntessenek fel egy egyedi jeligét, a
korcsoportot és a megyét, s csatolják egy lezárt borítékban az alkotó nevét, iskoláját vagy tá-
mogató szervezetét, a korát, otthoni címét és telefonszámát, valamint csatoljanak 2-3 mon-
datos indoklást arról, hogy miért választották azt a témát, illetve egy igazolványképet az alkotó-
ról. A pályázaton való részvétel egyben a képek szerzői jogáról való lemondást is jelenti!
(Egy gyerek csak egy képpel pályázhat!) A képek ne legyenek nagyobbak A/3-s méretnél! Víz-
vagy olajfestéssel illetve grafikával, színes ceruzával vagy zsír- illete pasztellkrétával készüljenek.

Az országos verseny győztese 1999 decemberében Jeruzsálembe utazhat, ahol részt vehet a díjki-
osztó gálán, amelyen kihirdetik a nemzetközi verseny győztesét.

Az elkészült rajzokat 1999. március 20-ig várják a megyei zsűrik. Ezekről, illetve a verseny
további menetéről a 2000-781, 2000-782-es telefonszámon vagy a tarbisr@alarmix.net e-mail
címen kaphatnak felvilágosítást.

A már beküldött rajzok megnézhetők az Interneten a http://www.bible2000 címen. Aki szeretné,
hogy a rajza bekerüljön ebbe a virtuális galériába, az elküldheti rajzának számítógépes változatát a
bible2000@ibm.net e-mail címre is. Sajnos a szervezők nem ígérhetik, hogy minden elküldött rajz
felkerül a hálóra, de minden országot szeretnének megjeleníteni egy-két rajzzal.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a beküldési cím:

Dr. Pataki Mihály ig. / Kálmán Edit rajztanár - Tiszaparti Gimnázium és Humán SZKI
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természet-
tudományi Kara az 1999/2000. tanévre is meg-
hirdette a levelező informatikus könyvtáros sza-
kot egyetemi és főiskolai oklevéllel rendelkező
könyvtárosok, könyvtárostanárok számára. A
képzés költségtérítéses, időtartama öt félév. Az
utolsó szakaszban lehetőség nyílik speciális kép-
zésre is, könyvtár-informatikus és
könyvtárostanár irányban. A végzettek informati-
kus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak.

Jelentkezési határidő:
1999. március 1.

A tudnivalókról és a költségtérítés összegéről a
„Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1999" c. kö-
tetből, elsősorban a 370-373. és a 74-75. oldalról
kapnak felvilágosítást. A levelező képzésre je-
lentkezhetnek a tanár- és tanítóképző főiskolák
könyvtár szakán 1999 júniusában végző hallga-
tók is.
Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégá-
inkat egyetemünkön.

KLTE Matematikai és Informatikai Intézete

PÁLYÁZATI ELŐZETES

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma
várhatóan márciusban írja ki pályázatait áprilisi
beadási határidővel.

A várható témakörök:
• Technikai fejlesztés - másolóberende-

zés vásárlására - várhatóan 50%-os
önrésszel, max. 300 eFt igényelhető
összeggel.

• Működési támogatás városi és községi
könyvtárak számára (bútorzat, felújí-
tás). Ehhez is kell önrész, ami lehet a
'98/'99-es költségvetésben felújításra,
bővítésre, netán építésre betervezett
összeg.

STATISZTIKA, 1997 [14 éven aluli olvasók]
Település

Szolnok, megyei kvt*
Szolnok, városi kvt.
SZOLNOK ÖSSZESEN
Jászberény
Törökszentmiklós
Karcag
Mezőtúr
Tiszafüred
Kisújszállás
Tiszaföldvár
Túrkeve
Kunszentmárton
Jászapáti
Kunhegyes
Jászárokszállás
Martfű
Újszász
Jászfényszaru
Városok összesen
Községek összesen
Megye összesen

Beiratkozott
olvasók
száma

1.357
1.734

3.091
1.321
1.082
1.799

809
557
520
664
252
766
543
629
900
328
242
652

14.155
9.491

23.646

Látogatók
száma

16.554
25.996

42.550
21.639
13.583
17.105
12.816

5.720
10.879

8.963
7.204
9.761
7.244
7.901

11.090
3.995
4.944

14.693
200.087
134.862

334.949

Kölcsönzők
száma

10.356
16.640

26.996
10.823

7.205
11.066

7.260
4.094
3.599
6.530
5.965
8.424
3.838
3.966
7.673
1.984
1.737
6.189

117.349
96.512

213.861

Kölcsönzött
állományegységek

száma
44.196
48.366

92.562
35.601
18.898
23.474
21.873
10.401
11.674
23.112
21.495
23.819
16.634
12.632
36.431

6.119
6.271

14.711
375.707
316.960

692.667
*A megyei könyvtár esetében 1997 az építkezés, költözködés éve volt. A statisztikai adatok alakulását e tény nagyban befolyásolta

Kishír
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárban Takáts Béla kapott újabb öt évre
megbízást a szakmai igazgatóhelyettesi teendők ellátására.

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla (takatsdpmail. vfmk.hu); Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár => 5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


