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IX. évf. 1. (80.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2000.

Mivel több helyről jeleztek problémát az érdekeltségnövelő tá-
mogatással kapcsolatban, közöljük a vonatkozó rendelet teljes szöve-
gét:

15/1998. (III. 31.) MKM rendelet
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a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 70. §-ának (3) bekezdésé-
ben és a 100. §-a (3) bekezdésének u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a bel-
ügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatokra, a helyi önkormányzatok
által fenntartott nyilvános könyvtárakra, közművelődési intézményekre és színterekre.

2. § Az érdekeltségnövelő támogatás összegét a Magyar Köztársaság éves költségve-
tési törvénye határozza meg, amelyet 50-50%-os arányban kell felhasználni egyrészt a
könyvtári, másrészt a közművelődési támogatásokra.

3. § A központi támogatás érdekeltségnövelő szerepének biztosítása érdekében a tá-
mogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában kell megállapítani.

4. § (1) A könyvtári támogatásokra rendelkezésre álló összeg a települési és megyei
könyvtárak állománygyarapítási kereteinek fejlesztésére használható fel.

(2) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzati
intézmények, színterek technikai, műszaki feltételeinek fejlesztésére használható fel.

5. § (1) A községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat,
amelynek könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében, minden év február
20-áig értesíti a területileg illetékes megyei, fővárosi könyvtárat a könyvtára által a
tárgyévet megelőző esztendőben állománygyarapításra fordított összegről.

(2) A megyei, fővárosi könyvtár az adatokat azok ellenőrzése, számítógépes feldolgo-
zása, összesítése után minden év március 31-éig továbbítja a Könyvtári Intézetnek (a
továbbiakban: Intézet).

(3) A megyei, fővárosi önkormányzat, továbbá az a megyei jogú városi önkormány-
zat, amelynek könyvtára ellátja a megyei könyvtári feladatokat is, minden év február 20-
áig értesíti az Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelőző évben állománygyarapí-
tásra fordított összegről.

(4) Társult könyvtárfenntartó helyi önkormányzatok esetében az adatszolgáltatást a
könyvtár alapító okiratában megjelölt működtető önkormányzat végzi.

(5) Az Intézet a rendelkezésre álló központi támogatás 90%-át az (1) és (3) bekezdés
szerinti helyi források mértéke alapján osztja fel az egyes önkormányzatok között, és az
erről szóló javaslatát minden év április 30-áig küldi meg a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) részére.

(6) A javaslat alapján a Minisztérium dönt a támogatások odaítéléséről, és arról min-
den év május 20-áig értesíti az összeg utalványozóját, a Belügyminisztériumot.

(7) A Minisztérium a könyvtári támogatásokra felhasználható keret maximum 10%-a
terhére miaden év május 20-áig pályázatot ír ki azon helyi önkormányzatok számára,
amelyeknek könyvtáraiban a tárgyévet megelőző esztendőben az egy lakosra jutó állo-
mánygyarapításra fordított összeg nem érte el az országos átlagot, és vállalják a központi
támogatásként odaítélendő összeggel legalább azonos saját forrás biztosítását. A pályázat
kiírását és elbírálását a Minisztérium az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervezetek
bevonásával végzi.
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<8) E rendelet alkalmazásában az állománygyarapítás-
ra fordított összegbe nem számítható bele az ajándék,
csere, kötelespéldány címen a könyvtár állományába vett
könyvtári dokumentum értéke.

6. § (1) A közművelődési támogatásokra rendelkezés-
re álló összeg

a) 90%-a települési és megyei önkormányzatok által
fenntartott közművelődési intézmények, színterek tech-
nikai-műszaki berendezéseinek bővítésére,

b) 10%-a a helyi önkormányzatok által újonnan ala-
pított közművelődési intézmények technikai-műszaki
felszereltségére használható fel.

(2) A helyi önkormányzat minden év március 20-áig
nyújthatja be pályázati igényét a lebonyolítással megbí-
zott Magyar Művelődési Intézetnek (a továbbiakban:
Művelődési Intézet), amelyben megjelöli az intézmény,
színtér tárgyévet megelőző és a tárgyévi önkormányzati
fenntartói támogatásának összegét, szakmai indoklást ad
a kívánt fejlesztéshez, és megjelöli a központi forráshoz
társuló saját forrás összegét.

(3) A támogatás elosztására a (2) bekezdésben meg-
jelölt szakmai indoklás és adatok értékelése alapján a
Művelődési Intézet a Minisztérium számára minden év
április 30-áig javaslatot készít.

(4) A Minisztérium a javaslat alapján az érintett
szakmai és érdek-képviseleti szervezetek bevonásával
dönt a támogatások odaítéléséről, és arról május 20-áig
értesíti az összeg utalványozóját, a Belügyminisztériu-
mot, továbbá a pályázat eredményét közzéteszi a Mű-
velődési Közlönyben.

(5) A helyi önkormányzatok által újonnan alapított
közművelődési intézmények technikai-műszaki felsze-
reltségének támogatására a Minisztérium minden év
május 20-áig pályázatot ír ki.

7. § A helyi önkormányzatokat megillető könyvtári,
illetve közművelődési támogatások folyósítása legké-
sőbb a tárgyév június hónapjában történik.

8. § (1) A helyi önkormányzat - az általa alkalmazott
helyi finanszírozási rendszer keretei között - köteles
biztosítani, hogy a támogatást a rendeletben előírt célra
használják fel, és az adott intézmény (színtér) az ősz-
szeghez legalább öt banki napon belül hozzáférhes-
sen, miután a támogatási összeg a fenntartó számlá-
jára megérkezett

(2) Az intézménynek (színtérnek) a rendelkezésére
bocsátott támogatást elkülönítetten kell kezelnie, és
annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást
kell vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenő-
rizhető legyen.

(3) Az önkormányzatok a támogatások felhasználásá-
ról a tárgyév december hó 31-ei határnappal a minden-
kori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni.

9. § 1998-ban alkalmazandó átmeneti rendelkezések:
(1) a) az Intézet számára előírt feladatokat az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ (a továbbiakban: KMK) látja el,

b) a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül
minden olyan községi, városi, megyei jogú városi, fővá-
rosi kerületi önkormányzat, amelynek könyvtára meg-
felel a nyilvános könyvtárak alapkövetelményeinek, az
állománygyarapítási összegről értesíti a területileg illeté-
kes megyei, fővárosi könyvtárat,

ej a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a
megyei, fővárosi önkormányzat, továbbá az a megyei
jogú városi önkormányzat, amelynek könyvtára ellátja a
megyei könyvtári feladatokat is, az állománygyarapítási
összegről értesíti a KMK-t,

d) a megyei könyvtárakra, a fővárosi könyvtárra, a
KMK-ra, a Minisztériumra és a Belügyminisztériumra
vonatkozó határidők úgy módosulnak, hogy a rendelet-
ben előírt feladataik elvégzéséhez egy hónap álljon ren-
delkezésükre.

(2) a) a helyi önkormányzatok a rendelet hatálybalé-
pését követő 30 napon belül adhatják be pályázatukat a
Művelődési Intézetnek,

b) a Művelődési Intézetre, a Minisztériumra és a Bel-
ügyminisztériumra vonatkozó határidők úgy módosul-
nak, hogy a rendeletben előírt feladataik elvégzéséhez
egy hónap álljon rendelkezésükre.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép
hatályba.

Kiemelések tőlem, (a Szerk.)

Az Arcanum Adatbázis Kft. levele

Levélben kereste meg intézményünket
Arcanum Adatbázis Kft. a következő kéréssel:

az

„... Célunk, hogy a szakmai adatbázisok mellett
kulturális jellegű CD-ROM kiadványaink is eljussanak
minden könyvtárba. Ezért azzal a kéréssel fordulunk
most Önhöz, hogy segítsen egy „megyei
könyvtárostalálkozó" megszervezésében. Célunk
ezzel az, hogy a megyében található városi, községi és
iskolai könyvtárak első kézből, a kiadótól szerezhesse-
nek információt.

A 3-4 órás rendezvény keretében az új érdeklő-
dőknek bemutatjuk régi és új CD-ROM-jainkat, azok
tartalmát, felhasználási módjait. Régi felhasználóinknak
pedig lehetősége nyílik a személyes konzultációra, a
használat során felvetődő kérdések megbeszélésére.
Ezen a találkozón lehetőséget biztosítunk a CD-k meg-
vásárlására is. A tervezett időpont február-március..."

Intézményünk pozitívan reagált a fenti levélre,
időpont-egyeztetés után számíthatnak a kollégák e
rendezvényre.

Kishírek
A Soros Alapítvány támogatásával 2000 első

félévében várhatóan három országos TextLib tanfolya-
mot tud rendezni a megyei könyvtár. A szervezés meg-
kezdéséhez, az időpontok kitűzéséhez várjuk (az álta-
lunk már aláírt) szerződés visszaküldését. A tanfolyam-
ról minden TextLib-es könyvtárat értesíteni fogunk.

A tanfolyam tematikája valószínűleg kibővül a
törlés kérdéseivel, ül. (ha addigra működőképes lesz) az
1.60-as verzió újdonságainak bemutatásával is.

Készül az 1999-es Új Néplap CD. A lapnál
használt program változása miatt az 1999. szeptember
20. után megjelent cikkeket a sokak által ismert ISIS
Windows-ra írt változatában rögzítjük. Ennek használa-
tát is szeretnénk valamikor bemutatni, a december
második felében megjelent cikkeket azonban még nem
kaptuk meg.
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A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR GYARAPODÁSA
1999 NOVEMBER - 2000 JANUÁR

Benedek Szabolcs elbeszélései:
A beteg hörcsög
Porolás
Pszicho
Távol Amerikától
Viki

Körmendi Lajos
öt perc az élet (elbeszélések, 1997)

Szenti Ernő
Édes önbosszantás (versek, 1998)

Panel
A Széchenyi városrész lapja.
1999.11.; 1999.12.; 2000.1. szám
(A lap *.pdf formátumban olvasható!)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene
(szerk. Scheftsik György, 1935)
Elkészült részek:

Előszó
Szerkesztőbizottság
vitéz szolnoki Scheftsik György dr.: vitéz nagybányai
Horthy Miklós
Varga Sándor Frigyes: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
földrajzi leírása
Horváth Tibor: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye őstör-
ténete a régészet megvilágításában
Varga Sándor Frigyes: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
területének története 1876-ig
Czettler Jenő dr.: A jászok települése
Brósz Róbert dr.: Közigazgatási és igazságszolgáltatási
viszonyok a redemptió utáni időkben
Varga Sándor Frigyes: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
története 1876-tól napjainkig
Soós Adorján dr.: Magyar nemesek a Jászkunság terü-
letén
vitéz szolnoki Scheftsik György dr.: Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye nemes családjai
A jászkun kerületek nemesi aranykönyve
Vitézi Rend

Elektronikus könyvtárunk címe:
http://biblioteka.vfmk.hu/vfek/index.htm

Építéséhez minden segítséget szívesen fogadunk.

MEGJELENT
volt kolléganőnk könyve!

Rékasv Ildikó

BELESIMULVA

A Belesimulva c. kötet megrendelhető a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
címén (5001 Szolnok, Pf. 139), Modla Dezsőnétó'l.

A kötet ára 700,- + 188,- postaköltség, melyet
utánvéttel lehet kiegyenlíteni. (Több példány esetén a
postaköltség is emelkedik.)

Ajánló

Kedves volt kolléga verseskötetét ajánlom a
könyvtárosok figyelmébe.

A Stádium Kiadónál jelent meg 1999-ben
Rékasy Ildikó Belesimulva c. verseskötete. Kárpáti
Kamii, a szerkesztő az alábbiakat írja róla:

„Karcsú kötete összegzés; válogatás. Bár ké-
zenfekvő módon a költőnő válogatási legjei között a
lélek gazdagsága és sokrétűsége is szerepet kapott,
hogy az összkép minél színesebb legyen, kötetének
értéke a legjobb verseiben ölt testet; ott, ahol a forma
és a tartalom a legerőteljesebben teremti meg vagy
teremti újjá az emberit, s ahol a legátütőbben érzékel-
hető a hangjában - kép-zene-szerkezet háromságának
összhangjában - a költészet; vagyis a sugárzás, ami az
írást minden más szövegtől eltérően verssé teszi.
Ahány ilyen csomópontja van a kötetnek, annyiféle
lehet rátalálásának szemszöge - és annyiféle módon
viselkedhet másként az a versközeg is amelyből, mé-
lyebb, mögöttes rétegeiből ez a sugárzás, hangzás
bennünket átjár. Hely hiányában csak egy példát idéz-
hetünk Rékasy vers természetének szépségéről, a cím-
adó versét:

Nem kell, hogy kiha/latsszék
a kórusból a hangod.
Nem kaptál szólószerepet;
arra ügyelj inkább,
hogy jobban belesimuljon.
Észrevétlen izmosítsd
a dal szárnyát: testvéreiddel
Együtt röpítsen a magasba.

(Belesimulva)
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A HUNGARIKA NÉVKATASZTERBEN SZEREPLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZEMÉLYISÉGEK ( 5 . RÉSZ)

Swechát Ödön Lambert
Kenderes 1906.10.23 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1933- 1933- ET; 1938- MX;
1945- 1948- SA; 1961- TN; 1965 -LB;
1966- VE
ichtiológus, egyetemi tanár
BJ 1981- (A) F - MA 1966(A) F - PH/3
1979(A) F - Gyo

Marék Antal
Mezőtúr 1903 -
Tanulmányok: F.
Külföldön: 1921- Cs.
író, irodalomtörténész
Csanda S.: Első nemzedék 1982.316

Aday Keresztúry Lajos
Álneve:Yartin, Paul
Névváltozata: Keresztúri Lajos
Keresztúri A. Lajos
Idegennyelvű neve: Aday, Louis C.
Dévaványa 1926 -
Tanulmányok: F. Mo., (NSZK, USA, Fr.)
Külföldön: US
református lelkész, nyelvész, egyetemi
tanár, (francia nyelv és irodalom).
*
PH/3 1979(A) F - BJ 1981- (A) + - Gyo
+ - Vgy + - PIM 1992 F

Silberstein, Áron
Kunszentmárton 1905.11.20 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1945- Sv.
rabbi, író
BJ 1981- (A) F - Gyo F

Simon, Andrew L.
Kisújszállás 1930.12.01 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956- USA
általános mérnök, egyetemi tanár
BJ 1981- (A) F - PH/3 1979(A) F - HIA
1966(A)F

Simon Antal B.
Kisújszállás 1928 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: CA
általános mérnök, talajmérnök
BJ 1981- (A) F

Lakos János
Idegennyelvű neve; Lakos, John C.
Tiszaföldvár 1923.09.06 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956- USA
építészmérnök
HIA 1966(A) F - BJ 1981- (A) F

Nagy Elemér
Abony 1920.03.04 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: CA
jogász, közgazdász, hites könyvvizsgá-
ló, könyvrevizor, ügyviteli szakértő

BJ 1981- (A) F - HIA 1966(A)

Sárga Tibor Emil
Kisújszállás 1930.07.28 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956- Kan.
általános mérnök
HIA I966(A) F - BJ 1981- (A) F

Laki Kálmán
Idegennyelvű neve: Laki, Koloman-
Laki, Coloman
Szolnok 1909.02.01 - Washington 1983
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1948- USA
biokémikus (Szent Györgyi Albert egyik
legközelebbi munkatársa), fizikus,
egyetemi tanár
PH/3 1979 F - HIA 1966 F - BJ 1981-
(A) F - Gyo + - Tiszatáj 1987.12.93(A)
+ e - MTTT 1986(A) F - HIA 1971(A) F

Nagy Miklós
Idegennyelvű neve: Nagy, Nicholas
Mezőtúr 1923.11.23 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1956 ut. külföldön 1958- US
gépészmérnök
HIA 1966(A) F - BJ 1981- (A) F

Nagykovácsi Ilona
Későbbi neve: Polgár Tivadarné
Idegennyelvű neve: Polgár, Tibor (Mrs)
Jászárokszállás 1910.01.27 - Toronto
1995.06.10.
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1964- Kan.
énekes, előadóművész
BJ 1981- (A) F - MH 1988.07.26(A) +
Rí AK - MH 1988.11.06.(A) RI(I. Polgár
Tibor) - NSz 1995.170.15(A-) F mRh -
MN 1995.137.13(A)9jF "N" Ak

Mészáros Mari
Tiszaszentimre 1949.12.26 -
Tanulmányok: F. Mo. (D. 1977)
Külföldön: 1982- Holl.
üvegszobrász
MH 1989.16.46-47.(A) + É+T K -
Nemz.ki kicsoda 1994(A-) F

Sipos László
Dévaványa 1935.01.01 -
Tanulmányok: F. Mo+NSZK
Külföldön: 1956- NSZK
mezőgazdász
Dissz. 1963(A-) +

Mezőssy Mária
Szolnok 1906.05,07 -
Külföldön: Cs. 1944- NM;DE
magyar író, költő
MF: EMIL 1966.94-95(A) F Rí

Langer János Géza
Idegennyelvű neve: Langer, John Géza
Tiszaderzs 1900 -
Tanulmányok: F. Mo. (D. 1922) (No.)
Külföldön: 1956- Kan.
általános mérnök

HIA 1966(A) F - BJ 1981- (A) F +

Kristóf Sándor
Idegennyelvű neve: Kristóf, Alexander
Mezőtúr 1919.11.09 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1957- Kan.
orvos, író, magyar költő
BJ 1981- (A) + - Szabadon 1981(A) F -
Antológia 1970(A) F- MJ.:Többnyire
1996(A) F +

Bíró György
Tiszaföldvár 1902.07.26 - 1944
Tanulmányok: K. Mo.
Külföldön: 1920 körül- Rom.
újságíró, esszéíró, költő
RMIL 1981(A-) F

Bíró István
Idegennyelvű neve: Bíró, Steven
Szolnok 1924 -
Tanulmányok: F. Mo. (D. 1950)
Külföldön: 1956- Svd. 1958- US
villamosmérnök, kutatómérnök, vállalati
igazgató
HIA 1966(A) F - BJ 1981- (A) F

Bene Tibor
Mezőtúr 1918.02.13 -
Tanulmányok: F. Mo. (D. 1939) USA
(1953-1956)
Külföldön: 1945 után- USA
gépészmérnök
HIA 1966(A) F

Borbereki Barbara
Névváltozata: Borbereki Kovács Barbara
Szolnok 1941 -
Tanulmányok: K. F. Fr.
Külföldön: FR;ZA;AU
festőművész
Gy-K 1977(A) F - MH 1990.18.47.(A) +
e(l. Borbereki Kovács Zoltán)

Bodrogligeti András
Tiszaigar 1925.08.05 -
Tanulmányok: F. Mo.
Külföldön: 1972- USA
turkológus, iranisztika, egyetemi tanár
PH/3 1979(A) F - BJ 1981- (A) F

Crause Bertalan
Szolnok 1884 - Trenton 1951.08.25.
Tanulmányok: F. Mo., Fr., 01.
Külföldön: 1914- USA
festőművész, templomfestő, író
Vgy F

Csaba János
Kisújszállás 1938.03.25. -
Tanulmányok: F. Mo.+USA (D. 1961)
Külföldön: 1956?- USA 1967?- CA
hegedűművész, karmester ?
HIA 1966(A) F - PH/3 1979(A) F - BJ
1981- (A) +

Könyvtárunk Internet címe
http://www.vfmk.hu

Katalógusunk Internet címe
http://tlwww.vfmk.hu

Kaptár — Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla (takats(3).mail.vfmk.hu); Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska

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


