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A JÖVŐ KÖNYVTÁRA JÁSZBERÉNYBEN
(Fejlesztési elképzelések az ezredfordulón)

Jászberényben 2000. októberében lesz 100 éve, hogy elkezdődött a
nyilvános könyvtári tevékenység. Egy orvos - Oláh Gyula - évtizedes, kitartó
munkájának köszönhetően 1900-ban az akkori Földművelésügyi Minisztéri-
umtól kapott 650 kötet könyv jelentette az indulást. Száz év egy intézmény
életében arra készteti az ott dolgozókat, hogy egyfajta számvetést, összeg-
zést végezzenek. Nem maradhat el azoknak a tetteknek az értékelése,
amellyel a Városi Könyvtár a maga sajátos eszközeivel nyomon követte, időn-
ként befolyásolta a lakosság művelődési szokásait, mindenképpen hozzájá-
rulva az érdeklődők kulturálódásához.

Kötelességünk tehát, hogy a múltat felidézve, könyvkezelő elődeink
munkáját értékeljük. A történelem viharos esztendeiben az egyáltalán nem
könnyű mindennapokban helytálltak. Munkájuk eredményeként gyarapodott a
dokumentumállomány, s elmondható, hogy mára már sokféle újdonsággal
bővült és a használók rendelkezésére áll.

A könyvtároselődök előtti főhajtás egyben már az előretekintést, a jö-
vővel való törődést is jelenti. A körülöttünk való világ a kulturális intézménye-
ket feladataik újragondolására, új lehetőségek felkutatására, kínálatuk bővíté-
sére kényszeríti. Igaz ez a könyvtárakra is. Igényesek az emberek, s ez na-
gyon jó dolog. Egyre többet várnak tőlünk, könyvtárosoktól. Ezt tolerálni kell
a programok tervezésénél és azok megvalósításánál.

Céljaink megfogalmazása tehát alapvetően fontos feladat.

A helyi igények és környezetünk eseményeinek figyelembevételével
lehetőséget adjunk az egyének és a kisebb közösségek részére az in-
formációhoz, a tudás gyarapításához való hozzájutáshoz. Segítsük a
szabad idő hasznos eltöltését, valamint az olvasáskultúra fejlesztését,
az óvodás kortól az életkor végéig;

A lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk a használók, ill. a könyvtárban
dolgozók részére - természetesen a legjobb minőségben.

Az előzőek akkor lesznek hatékonyak, ha mi, könyvtárosok új mód-
szereket keresünk tevékenységünk javítására. Tisztességesen, kor-
rekten kezeljük a használók és a munkatársak igényeit, elvárásait.
Mindannyian részt veszünk a könyvtári programok, események terve-
zésében, végrehajtásában és azok értékelésében.

Épp ezért kiemelten foglalkozunk a könyvtárosok továbbképzésével.
Biztosítani kell az intézményvezetésnek, hogy a munkatársak megfe-
leljenek a kor kihívásainak. Támogatunk minden egyéni kezdeménye-
zést az önképzés terén, amely szakmai előrejutást eredményez.

Figyelemmel kell lennünk azokra az olvasóinkra, akik egyéni törődést
igényelnek iskolázottsági szintjük, vagy bármilyen fogyatékosságuk
miatt.

Ápolni kell a sajtóval és a városban lévő társintézményekkel meglévő
jó kapcsolatot, hogy ne csak a rendszeres látogatóink, hanem a hoz-
zánk nem járók is értesülhessenek eseményeinkről.

Az előzőek figyelembe vételével tervezzük évenként a hagyományos könyvtári
munka mellett azokat a programokat, amelyek remélhetőleg az érdeklődők

A NKÖM ÉS AZ NKA
PÁLYÁZATAI

Intézményünk 2000.
március 27-re össze-
jövetelt szervez a
megye közkönyvtárai-
nak vezetői részére. A
délelőtti program
[ARCANUM multimé-
dia bemutató] után
vendégünk lesz dr.
Kenyéri Katalin, a
NKÖM munkatársa,
aki a szerzői jogi kér-
désekkel kapcsolatos
változásokban segíti
eligazodásunkat. Az
ezt követő beszélge-
tés során ki szeret-
nénk térni a pályáza-
tokkal kapcsolatos
kérdésekre is.
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megelégedésére szolgálnak. Tesszük mindezt
azért, mert tudjuk, hogy szükség van az in-
tézményre. Szolgáltatásaink alapvető infor-
mációs és művelődési igényeket elégítenek
ki. Az átmeneti nehézségeket eredményesen
kezelve végezzük mindennapi dolgainkat.

A könyvtár funkciójából eredő feladatok a XXI.
század küszöbén szükségszerűségként hívják
életre a gyökeres és teljes formai megújulást,
amelyet korszerű tartalom követ. Intézményünk
esetében a formai megújulást az épület teljes
átalakítási programja jelenti.

Miért van erre szükség?

1. A jelenlegi „ház" 1970-ben került átadásra.
Abban az időben modernnek mondott, lapos te-
tejű, kocka alakú épület. Sajnos a tetőszerkezet
az összes hibát produkálja, amelynek javítása
eddig csupán toldozás-foldozás szinten történt.

2. A város lakosságát mint nyilvános könyvtár a
mi intézményünk látja el. Megszűntek a fiók-
könyvtárak. A felszabaduló könyvállomány nagy
részét egy különálló épületben tudtuk elhelyezni
(ráadásul nem éppen könyvhöz méltó környezet-
ben), ahonnan bármikor kiköltöztethetnek.

3. A számítógépek és az Internet használatának
lehetősége nagy sikert aratott. Ezt a szolgáltatást
nap mint nap egyre többen veszik igénybe. Túl-
zsúfolt az „Internet-kuckónk". A nagyfokú érdek-
lődés miatt szeretnénk bővíteni a gépparkot, eh-
hez azonban megfelelő helyiségre is szükség vol-
na.

4. A könyvtárbővítés szükségességét meghatáro-
zó mértékben a gyermekrészleg zsúfoltsága indo-
kolja. Itt nemcsak az állomány mennyisége, ha-
nem a részleg speciális működése és programjai
igényelnek másfajta teret.

A könyvtár épülete a város központjában, köny-
nyen megközelíthető helyen van. Az 1960-as
évek végén egy izraelita templom helyére épült. A
jelenlegi alapterület szűkös, a technikai felszerelt-
ség és a bútorzat az elmúlt 30 év folyamán el-
használódott, elavulttá vált. A legjobb akarattal
sem minősíthető korszerűnek.

1999-ben a könyvtár éves karbantartási keretéből
elkészült a könyvtár bővítési és átalakítási terve,
költségbecsléssel együtt. Ez képezi az alapját
annak, hogy az intézmény reménnyel indulhasson
a későbbiekben bármely - a ház profiljával egyező
- fejlesztési támogatásra kiírt pályázaton.

Mindezek után nagy örömmel írok azokról a vál-
tozásokról, bővítési tervekről, amelyek remélhe-
tőleg nem kerülnek az asztalfiók legmélyére.

Az 1890-ben épített zsinagóga klasszikus építé-
szeti elemeiből több is látható a megálmodott
épületen, ugyanakkor a kor követelményeinek is
megfelel. (Pl. a mozgáskorlátozottak által is
könnyen elérhető legyen a bejutás és minden

részleg). A jelenlegi két szint helyett négy szinten
tudna működni a könyvtár. A földszinti kölcsönző-
ben kialakított galéria jelenti az egyik lehetséges
területnövekményt. Ez közel 96 m2. A jelenlegi
lapos tető magas tetős lefedése által jön létre a
tetőtér. Ezzel 306 m2-rel bővül az épület.

A tervezés során, a belső terek kialakításánál a
könyvtár egyes részlegeinek funkciója alapvetően
meghatározó volt. A gyermekrészleg és az Inter-
netrészleg fejlesztése a kor követelménye. Hang-
súlyozottan fontos feladat a gyermekek olvasóvá
nevelése. Ez a terület színtere lesz a gyermekek
társadalmi életének, ugyanakkor megfelelő helyet
kapnak a gyermekkönyvtárosok által szervezett
foglalkozások is.

Jelenleg egyik legsikeresebb részlegünk az „In-
ternet-kuckó". Ezt a tendenciát alapul véve az
elkövetkező évek egyik legjobb forgalmát ez az
egység fogja lebonyolítani. A terv szerint 12-16
terminál elhelyezésére nyílik itt lehetőség.

A tetőtér „főattrakciója" a kamaraterem lesz. A
60-70 főt befogadó helyiség hézagpótló hatású
lesz nemcsak a mi intézményünkben, hanem vá-
rosi szinten is. A megfelelő környezet színvonala-
sabbá teszi a rendezvényeket is. A jelenlegi
mostoha körülmények között is híres előadók
tartalmas előadásai vonzóak voltak olvasóink
körében. Ezek az összejövetelek jó hírét vitték a
könyvtárnak és a könyvtárosoknak, s ez vissza-
hatott az intézmény napi tevékenységének pozitív
megítélésére.

Mindezek mellett lesz itt kutatószoba, kiállítások
rendezéséhez szükséges terep, feldolgozó terem,
tárgyalóteremmel bővített iroda. Megfelelő helyi-
ség a dolgozók étkezőjének, öltözőjének. Fontos-
nak tartottuk higiénikus mellékhelyiségek kiala-
kítását mind a négy szinten.

Még sok-sok mindent lehetne írni erről a tervről,
de úgy lenne az igazi, ha a rajzok is megjelenné-
nek mellette. Épp ezért, minden érdeklődőnek
lehetőséget adunk arra, hogy részleteiben is
megismerhesse elképzeléseinket. Év eleje óta
(egy általunk szervezett sajtótájékoztató után)
már sok helyen lehetett róla olvasni és hallani.

írásom végére érve, úgy gondolom, hogy céljaink
és terveink elég alapot adnak arra, hogy a 100
éves évfordulót a millennium jegyében méltókép-
pen megünnepeljük. Jelezve ezzel azt is, hogy
Jászberényben a könyvtár nem „csak" könyvtár,
hanem igen fontos, nélkülözhetetlen kulturális
bástyája a városnak és a Jászságnak.

Szabó Jánosné
igazgató



2000. 2. KAPTÁR

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR GYARAPODÁSA
2 0 0 0 FEBRUÁR - 2 0 0 0 MÁRCIUS

Benedek Szabolcs: Berényi szerelme (elbeszélések,
1999)

Panel
A Széchenyi városrész lapja.
2000. 2. szám
(A lap *pdf formátumban olvasható!

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene
(szerk. Scheftsik György, 1935)
További részek:
Czettler Jenő dr. - Szabó Miklós dr.: Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye mezőgazdasága
Boross István dr.: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
ethnográfiája
Soós Adorján dr.: Középiskoláink
Bene Lajos: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye népok-
tatása
Boross István dr.: Irodalmi élet

ESŐ
Irodalmi folyóirat.
2000. tavasz ( 1 . szám)

„VIRTUÁLIS" GYARAPODÁS

Duna-Tisza Közi Hírlap
http ://www.dunatiszakoze.com/

MÁS
Martfűi Állampolgárok Sajtója

http://www.martfu.hu/cikkek/mas.html

ÚJDONSÁG

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerveze-
tének honlapja

http://biblioteka.vfmk.hu/mke/

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

Építéséhez minden segítséget szívesen fogadunk.

TEXTLIB TANFOLYAM

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Fe-
renc Könyvtár a Soros Alapítvány támogatásával
TextLib tanfolyamokat rendez az alábbi időpontokban:

Időpont (jelentkezési határidő)
2000. április 3-6. (2000. március 28.)
2000. május 8-11. 2000. (május 3.)

2000. június 26-29. (2000. június 21.)

Információ a takats@mail.vfmk.hu., a
bagine@mail.vfmk.hu és az (56) 510-112-es telefon-
számon kérhető.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a községi és városi könyvtárak állománygyarapí-
tási összegének támogatására

A 15/1998. (111.31.) MKM rendelet alapján az éves
költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekelt-
ségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati
könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél
az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad
az országos átlagtól.
Az országos átlag - az előzetes statisztikai adatok
alapján - 1999-ben
községi könyvtárakban: 70,- Ft/lakos
városi könyvtárakban: 110,- Ft/lakos.
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok,
amelyeknek könyvtárai 1999-ben a fenti átlagos össze-
geknél kevesebbet tudtak állománygyarapításra fordí-
tani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A könyvtár 2000. évre jóváhagyott költségvetését,
2. Hiteles határozatkivonatot a képviselő-testület dön-
téséről, amely tartalmazza:
• az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a
már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegé-
szítik a könyvtár beszerzési keretét,

• a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról,
hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bo-
csátják.
A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő, a
NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján, továbbá a megyei
könyvtárakban beszerezhető űrlap kitöltésével, két
példányban és sokszorosítható formátumban (A/4-es,
egy oldalas lap, összetűzés nélkül) postai úton - „Fel-
zárkóztató pályázat" megjelöléssel - a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma Pályázati Igazgatóságára kell
beküldeni (1410 Budapest 7. Pf. 219.). A pályázattal
kapcsolatos részletesebb információ Bariczné Rózsa
Máriától a 484-7100/6853 vagy a 484-7382 telefon-
számon kérhető.
A pálvázat beadásának határideie: 2000. április 10.
A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet
értelmében - megegyezik az önkormányzat által fel-
ajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen
28 millió Ft. A nyertes önkormányzatok a támogatások
felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a
zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó
szabályok szerint.

Rockenbauer Zoltán s.k.
miniszter

- o -

A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
AZ OLVASÁS ÉVE

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében pályá-
zatot hirdet esélyegyenlőségnövelő könyvtári

szolgáltatások fejlesztésére
Pályázhatnak azok a községi könyvtárak, amelyek
megfelelnek a nyilvános könyvtárak alapkövetelmé-
nyeinek (lásd. 1997. Évi CXL. tv. 54. §) az alábbi esély-
egyenlőséget növelő új szolgáltatás(ok) kialakítására,
illetve meglévő szolgáltatás(ok) bővítésére:
1. Internet-csatlakozás kiépítése, elektronikus doku-
mentumok szolgáltatása,
2. Az olvasás presztízsének növelését segítő programok
megvalósítása,
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3. Könyvtári szoftver alkalmazása, technikai eszközök vásárlá-
sa.
A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő, a NKÖM Ügy-
félszolgálati Irodájában, továbbá a megyei könyvtárakban
beszerezhető űrlap kitöltésével, három példányban és
sokszorosítható formátumban (A/4-es, egy oldalas lap, összetű-
zés nélkül) kizárólag postai úton adható be a NKÖM Pályázati
Igazgatóság címére "Esélyegyenlőség" megjelöléssel (1410
Budapest 7. Pf. 219.). A pályázattal kapcsolatos részletesebb
információ Bariczné Rózsa Máriától a 484-7100/6853, vagy a
484-7382 telefonszámon kérhető.
A pályázat beadási határideje: 2000. április 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2000. május 30. A támo-
gatás odaítéléséről a NKÖM szakmai kuratórium javaslata
alapján dönt. A rendelkezésre álló forrás összesen 70 millió Ft.
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a könyv-
tári informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit kíván-
ják megteremteni, illetve fejleszteni. A támogatás felhasználá-
sáról a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint
külön szerződést kötünk.

Rockenbauer Zoltán s.k.
miniszter

- o -

A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

„Közművelődést Pártoló Önkormányzat - 2000"
cím és díj elnyerésére

A Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma pályáratot hirdet
"Közművelődést Pártoló önkormányzat - 2000" NKÖM minisz-
teri cím és díj elnyerésére.
Pályázhatnak megyei /fővárosi/, budapesti kerületi, megyei
jogú városi, városi, nagyközségi, községi önkormányzatok a
pályázati űrlap kitöltésével.
A NKÖM minisztere megyei, fővárosi kerületi, megyei jogú
városi, nagyközségi, községi önkormányzatok pályázatai alap-
ján önkormányzat-típusonként adományoz 3 címet és díjat. ( I .
díj = 1 millió Ft, I I . díj = 800.000 Ft, I I I . díj = 600.000 Ft;
fedezete: 1999. évi CXXV. tv. 1. sz. mell., XXIII. fej. 10/2/15
jogcím)
A „Közművelődést Pártoló Önkormányzat - 2000" ctm és díj
pályázatán a közművelődésre fordított 1999. évi önkormányzati
kiadások kerülnek összehasonlításra, értékelésre. (A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma 2000-ben is pályázatot hirdet
"Könyvtárpártoló Önkormányzat" "Múzeumpártoló Önkormány-
zat" címre és díjra is. Ezért nem számítható be a "Közművelő-
dést Pártoló önkormányzat" cím és díj számítási alapját jelentő
keretbe a könyvtárakra, múzeumokra, helytörténeti gyűjtemé-
nyekre, sportolásra stb. fordított önkormányzati támogatás!)
A pályázati űrlap letölthető az Internet www.nkom.hu honlap-
járól, vagy díjtalanul beszerezhető a Nemzeti Kulturális örökség
Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodájában (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.). Postai úton csak felbélyegzett, megcím-
zett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető a nyomtat-
vány.
A pályázatot egy eredeti és hat másolati példányban, "Közmű-
velődést Pártoló önkormányzat" jelzéssel, a Nemzeti Kulturális
örökség Minisztériuma Pályázati Igazgatóságának (1410 Buda-
pest 7. Pf. 219) címre kell legkésőbb 2000. április 28-án, 24
óráig postára adni.
A beérkezett pályázatok elbírálása a miniszter által felkért külső
szakértők bevonásával történik.
A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött, a kért nyilat-
kozatokat nem tartalmazó, késve postára adott pályázatok nem
kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határ-
ideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető.
A pályázatokat nem küldjük vissza.
Eredményhirdetés: legkésőbb 2000. június 16-ig válaszlevél-
ben, továbbá a Kulturális Közlönyben és az Internet
www.nkom.hu honlapján.
A pályázat lebonyolítása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet
alapján történik.

Rockenbauer Zoltán s.k.
miniszter

és közművelődési információs hálózat fejlesztése az
információs társadalomban"

c. dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítására.
A pályázatra a koncepcióban megfogalmazott stratégiai elvek-
hez és célokhoz illeszkedő, azok megvalósulását elősegítő
fejlesztési terveket kell benyújtani az éves ütemezésnek meg-
felelően. A koncepciót a pályázók a pályázati anyaggal együtt
vehetik át.
Pályázhatnak:
a fenti címmel 1998-ban és 1999-ben meghirdetett pályázat
nyertesei.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• pontosan kitöltött pályázati űrlapot, és az űrlapon megjelölt
mellékleteket,
• a 2000-2001 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési
tervet,
• a 2000-ben megvalósítandó feladatokat, és ennek részletes
költségvetési tervét,
• a fejlesztés, a fenntartás és a működtetés forrásait (saját,
egyéb, igényelt),
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesítjük:
• több pályázó közös pályázatát (a közösen pályázók esetében
a résztvevő intézmények feladatvállalásait külön-külön részle-
tezni kell a pályázatban),
• a közös regionális vagy megyei fejlesztési tervekre épülő
pályázatokat.
A következő három területre lehet pályázatokat benyúj-
tani:
1. A közgyűjtemények és közművelődési intézmények telemati-
kai infrastruktúrájának fejlesztése (internet csatlakozás kiépíté-
se; meglévő internet csatlakozás bővítése; lokális hálózat
építése, integrált könyvtári rendszer kialakítása).
2. A magyar kulturális örökség szempontjából fontos informáci-
ós vagyon digitalizálása. (Kérjük, a pályázat digitalizációs
programra vonatkozó részét küldjék meg a Neumann János
Kht. részére is. Posta cím: 1250 Budapest, Pf. 39.)
3. A dokumentumellátás telematikai rendszerének kialakítása
és működtetése, elektronikus dokumentumellátás, közös kata-
logizálás fejlesztése, működtetése.
A pályázatokat szakemberekből álló kuratórium bírálja el.
A pályázati anyag beszerezhető az NKÖM Ügyfélszolgálati Iro-
dájában: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Ügyfélfogadás:
hétfőtől - csütörtökig 9-14 h-ig, pénteken 9-12 h-ig. Tel.: 484-
7100/7752 vagy 7753 mellék.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ dr. Tóth
Elektől kérhető a 484-7382 vagy a 484-7100/6851 telefonszá-
mon.
A pályázatok beadási határideje 2000. április 10.
A teljes pályázati anyagot 12 példányban a következő címre
kérjük küldeni:
NKÖM Pályázati Igazgatóság 1410 Budapest, 7. Pf. 219.
A borítékra kérjük ráírni: 'TELEMATIKA"
A fejlesztési koncepcióhoz nem illeszkedő, a formailag nem
megfelelő, illetve a késve érkezett pályázatokat nem tudjuk
elbírálni.
A pályázatok nyerteseivel a NKÖM szerződést köt, amely az
elnyert támogatásra vonatkozó felhasználási és elszámolási
kötelezettségeket részletesen tartalmazza.

Budapest, 2000. február
Rockenbauer Zoltán s.k.

miniszter

- o -
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM KÖNYVTÁRI

KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATI TÉMAKÖREI

1. Szakmai színvonal emelése:
1.1. Könyvtári szakmai kiadványok;
1.2. Továbbképzések;
1.3. Konferenciák, rendezvények;
2. Retrospektív katalóguskonverzió;
3. A könyvtárak működési feltételeinek korszerűsítése;
4. Az olvasás éve;
5. Nemzetközi kapcsolatok

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
pályázati felhívása

a "Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári

A pályázatok 2000. május 3-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton!

Kaptár — Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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