
KAPTÁR
X. évf. 1.(87.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kőim tárak híradója 2001.

Jogszabályok:

kedvezmények,
munkaszüneti

napok

Az NKOM a
dokumentum-

vásárlási
hozzájárulásról

Képzési,
továbbképzési

lehetőségek

UJ NÉPLAP CD
2001

A tiszafüredi
Városi Könyvtár

honlapja és
katalógusa

HÍREK

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A JÁSZBERÉNYI VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN

Az új évezred első könyvtári ünnepén vendégünk dr. Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténész volt. Nógrádi születésű előadónk kettős évforduló kapcsán választotta
Madáchot: január 21-én született, 150 éve írta meg Az ember tragédiáját.

Előadása most is színes, sokoldalú volt: olyan érdekességeket mondott el, ame-
lyek kimaradtak a tankönyvekből. Madách Alsó-Sztregován, egy isten háta mögötti kis
faluban írta meg világirodalmi remekművét 1861-ben. Nem akármilyen kis falu volt ez,
hiszen speciális könyvtárukba, egy eldugott kúriába még a folyóiratok is hamarabb
érkeztek, mint a városokba. Nemesi családjában a tudás volt a legfontosabb érték. Hét-
nyolc nyelvet beszélt, külföldre járt, múzeumokat látogatott, hatalmas műveltségre tett
szert. Ifjúkorában verseket is írt, jelentős volt közírói munkássága is.

A tankönyvek szerint Madách elzárkózott a politikától. Igaz, betegségei miatt
sokszor elvonult, de élete végéig meghatározó szerepe volt Nógrád megye politikájá-
ban.

1848 után börtönbe is került, mert menekített, bújtatott menekülőket. 1861-ben
a Magyar Parlament tagjai is felfigyeltek a nagy műveltségű politikusra.

Az ember tragédiáját 1860 februárjában fejezte be egyetlen kézirattal. Egy évig
pihentette, olvasgatta, majd megmutatta néhány szakértőnek, de csak mosolyogtak
rajta, senki sem akarta elolvasni. Szontagh Pál javaslatára elküldte Aranynak, a legna-
gyobbtól várt megmérettetést. Arany János is félretette, szokványosnak tartotta. Majd
végigolvasván, köszöntötte az írót csodálatos írásáért. Ahogyan Vörösmarty Petőfit, ő
Madáchot emeli be a magyar irodalomba.

Hol van ma ilyen író vagy költő? -tette fel a kérdést előadónk - aki kéri kortársa-
it, segítsék együtt az üstökösként feltűnt írót. Hol vannak ma az ilyen emberek az élet
minden területén?

A tragédia nyomtatásban 1862-től jelent meg, a kritika és a közönség nagy elis-
meréssel fogadta. A mű egyetlen kézirata nem veszhetett el, ennek az írásnak meg
kellett születnie, szembe kellett nézni a magyar sorssal, történelemmel, múlttal és jö-
vővel.

Ez a század a nagy kérdések százada volt: mi végre a teremtés, tudás, megy-e
előbbre az emberiség?

Az 1900-as években szinte minden ország színházában játszották, kivéve a
moszkvait. A Nemzeti Színházban 1500-szor volt műsoron, külföldön ma is játsszák,
filmet is készítettek belőle. Nehéz nyelvezete ellenére több sora is szállóigévé vált.

Ez az évszázad Madách évszázada lesz, a megértésé, a megvalósításé. Értjük-e,
vagy félreértjük az író szavát? Az emberiség sorsa a kezünkben van. Soha nem volt
időszerűbb a Tragédia, mint napjainkban.

„Szörnyek" vesznek körül bennünket: mint környezetszennyezés, savas eső, su-
gárártalom, klónozás... stb... De úgy is nevezhetjük őket, hogy korrupció, gyűlölködés,
harácsolás, irigykedés és közöny.

Van-e jövőnk? Ha megértjük Madách és annyiak üzenetét megmenekülünk, - ha
nem -elpusztul az emberiség.

A XXI. század mottója ez lehetne: „Hol a szellem van, ott a győzelem.'

(Madách)

Kocsisné Bakos Ilona
Jászberény



KAPTÁR 2001. 1.

A Kormány
6/2001. (1.17.) Korm.

rendelete
a könyvtárhasználókat megillető egyes

kedvezményekről
A Kormány a kulturális javak védelméről és a

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján a következőket rendeli el:

Nyilvános könyvtárban az érvényes diákigazol-
vánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára a beirat-
kozási díjból 50%-os kedvezményt kell adni.

2. §
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-

vény 19. § (2) bekezdésében a pedagógusok számára
meghatározott ingyenes látogatási kedvezmény nem
jelenti a beiratkozási díj megfizetése alóli mentességet.

(2) A nemzeti kulturális örökség minisztere és az
oktatási miniszter évente közös közleménnyel közzéte-
szi az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában azoknak
a könyvtáraknak a jegyzékét, amelyek mentesítik a
pedagógusokat a beiratkozási díj megfizetése alól.

3. §
(1) A könyvtári dolgozó valamennyi nyilvános

könyvtárban mentesül a beiratkozási díj fizetése alól.

(2) A nyilvános könyvtárban nem kell beiratko-
zási díjat fizetni a muzeális intézmények és a levéltárak
dolgozóinak.

4.§
A fenntartó mentesítheti az általa fenntartott

könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól különö-
sen a pedagógusokat, a közművelődési intézmények
dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású
oktatóit, továbbá azokat az aktív korú, nem foglalkozta-
tott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyug-
díj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támo-
gatásban vagy rendszeres szociális segélyben részesül-
nek.

5. §
A fenntartó által biztosított kedvezményeket a

könyvtár használati szabályzatában kell meghatározni.
6. §

Az 1., a 3. és a 4. §-ban meghatározott kedvez-
ményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni
kell.

7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba,

rendelkezéseit a hatálybalépést követően történő be-
iratkozás esetén kell alkalmazni.

A Kormány
194/2000. (XI.24.) Korm.

rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megillető

kedvezményekről (részletek)

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továb-
biakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1. §
E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra,

közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a
továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed,
amelyik a nemzeti kulturális örökség minisztere (a to-
vábbiakban miniszter) által kiadott működési engedély-
lyel rendelkezik.

2. §
(1) Díjtalanul látogathatják a muzeális intézmé-

nyeket bármelyik nyitvatartási napon: [...]

e) a törvény hatálya alá tartozó intézmények,
valamint a közokiratokról, a közlevéltárakról és a ma-
gánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény hatálya alá tartozó levéltárak dolgozói; [...]

3. §
A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra

igazolni kell. [...]

Kedves Kollégák' A minisztérium tervezi iga-
zolványok kiadását. Addig ajánljuk, hogy a munkál-
tató adjon hivatalos igazolást az érintett dolgo-
zóknak a kedvezmények igénybevételéhez.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
közleménye a dokumentumvásárlási hozzájárulás-

ról

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a
157/2000. (IX.13.) Korm. rend l.§-ának (4) bekezdése
alapján a dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcso-
latban 2001. évre vonatkozóan az alábbi közleményt
teszi közzé.

1. 2001. évben a hozzájárulás összege, azaz az
utalványkeret 20000, azaz húszezer Ft. A személyi
jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi
CXVII. törvény szerint a dokumentumvásárlási hozzájá-
rulás 2001-ben adómentes és járulékmentes.

1. A 2001. évben a rendeletben említett lebonyo-
lító a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (1391 Buda-
pest, Pf. 204. Tel.: 349-2715).

3. Az intézményvezetők a rendelet l.§ (2) be-
kezdésben említett kedvezményezettek körének megha-
tározására a 2000. évi névjegyzékhez viszonyított vál-
tozásokat a melléklet szerinti formában lebonyolítónak
megküldik jelen közlemény Kulturális Közlönyben való
megjelenésétől számított 30 napon belül.

4. Lebonyolító az utalványkeret megnyitásának
visszaigazolásaként 2001. március 15-ig az intézmény-
vezetőknek megküldi a kedvezményezettek listáját.

5. Az intézményvezető megküldi lebonyolítónak
a kedvezményezett által kitöltött megrendelő lapot,
vagy lapokat legkésőbb 2001. december 15-ig. Ezt a
határidőt követően a 6. pont kivételével igényt az utal-
ványkeret terhére nem lehet benyújtani 2001. évre. A
megrendelést több részletben is fel lehet adni.

6. Amennyiben lebonyolító nem tudja a megren-
delt dokumentumot leszállítani, erről haladéktalanul
értesíti a kedvezményezettet, és a kedvezményezett
újabb megrendelést adhat mindaddig, amíg lebonyolító
nem teljesíti megrendelését.
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7. A kedvezményezettek kötelesek megtéríteni le-
bonyolítónak az utalványkeret mértékét meghaladó do-
kumentum-rendelés esetén az utalványkeret és a tényle-
ges megrendelés összege közti különbözetet.

8. A dokumentumok szállításával kapcsolatos költ-
ségek lebonyolítót terhelik.

9. A dokumentumok leszállításával egyidejűleg le-
bonyolító olyan szállítólistát is küld, amely a leszállított
dokumentumokat kedvezményezettenként felsorolja. A
szállítólistán a kedvezményezett aláírásával rögzíti a
dokumentum átvételének tényét.

10. A kulturális javak védelméről és a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
művelődésről szóíó 1997. CXL. törvény 94.§ (5) bekez-
désében megjelölt - de a 157/2000. (IX. 13.) Korm.
rendelet hatálya alá nem tartozó - munkavállalók doku-
mentumvásárlásának biztosítása érdekében a munkáltató
saját költségére csatlakozhat a kormányrendeletben és a
NKÖM közleményben kialakított rendszerhez.

Forrás:
http://www.nkorn.hu/palyazat/nkom/tart/kozl2001.shtml

Megjelent, megrendelhető!
Könyvtárunk helyismereti részlegében elké-

szült az Új Néplap és a Jászkun Krónika (1999.
febr. 1-) 1997-2000. cikkeinek teljes szövegű adatbá-
zisa.

Az adatbázis CD-n megrendelhető könyvtá-
runktól. (Ára: 500 Ft + ÁFA)

Cím:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár
5001 Szolnok
Pf. 139.
Fax: (56) 510-114

A Szolnoki Téka sorozat
eddig megjelent kötetei:

Az adatlap letölthető a
http://www.nkom.hu/palyazat/nkom/tart/mell.doc
címről is.

Jelentkezési felhívás
a Debreceni Egyetem levelező

informatikus könyvtáros
szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a
2001/2002. tanévre is meghirdette a levelező informati-
kus könyvtáros szakot az egyetemi és főiskolai oklevéllel
rendelkező könyvtárosok, könyvtárostanárok számára. A
képzés költségtérítéses, időtartama öt félév. Az utolsó
szakaszban lehetőség nyílik speciális képzésre is, könyv-
tár-informatikus és könyvtáros tanár irányba. A végzet-
tek informatikus könyvtáros oklevelet kapnak. Jelentke-
zési határidő: 2001. március 31.

A tudnivalókról és a költségtérítés várható össze-
géről a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2001" című
kötetből kapnak felvilágosítást. A levelező képzésre je-
lentkezhetnek a tanár- és tanítóképző főiskolák könyvtár
szakán 2001 júniusában végző hallgatók is. Felvételi
vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemün-
kön.

Debreceni Egyetem TTK
Matematikai és Informatikai Intézete

Torkolat. Szolnoki írók könyve (Irodalmi anto-
lógia. Ára: 500,- Ft

Szurmay Ernő: Emlékjelek. Szolnok az iro-
dalomban - szolnoki irodalom. Ára: 500,- Ft

Tiszai Lajos: Szolnokország. (Várostörténet
- ahogyan a szerző megélte.) Ára: 1.000,- Ft.

A kötetek megvásárolhatóak a Millenniumi Iro-
dában (Szolnok, Hild János tér 1.) További információ
az (56) 514-581-es telefonon.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkor-
mányzatának kiadásában megjelent:

Botka János: Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye jelképei c. műve.

A kötet 1.800,- Ft-os áron megrendelhető a
Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálattól (Szolnok,
Ságvári krt. 4.; Fax: (56) 341-441

A Rotary Club Szolnok a Szolnokiak Szol-
nokról c. kötet megjelentetését tervezi 2001. szep-
tember 1-jére, Szolnok város napjára.

A kötet számos, jórészt másutt még nem pub-
likált történeti és jelenkori szolnoki fotót, grafikát,
metszetet tartalmaz.

A 2001. május 31-ig előjegyzett és kifizetett
példányok ára 2.800,- Ft (ÁFA-val). 2001. május 31-
ét követően a kötet ára 3.900,- Ft (ÁFA-val).

Előjegyzés csekkel, illetve átutalással le-
hetséges. Számlaszám: 10404508-45020997-
70210000

Csekk igényelhető a Rotary Club Szolnok cí-
mén: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 12/A. II. 4.

TANFOLYAMAINK

2001. január 15-én elkezdődött a Magyar Soros Alapítvány támogatásával szervezett második Internet keze-
lő tanfolyamunk. E sorozat keretében 2001. március 5-én kezdődik a HTML (Weblap) szerkesztő programunk, mely-
re a jelentkezéseket már várjuk. E rendezvényünkre körlevélben is felhívjuk az intézmények figyelmét.
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A TISZAFÜREDI VÁROSI KÖNYVTÁR HONLAPJA ÉS KATALÓGUSA
Elmúlt számunkban jeleztük, hogy a Tiszafüredi Városi Könyvtár is megjelent honlapjával és katalógusával az

Interneten. E két új címet ezúton ajánljuk minden kollégánk figyelmébe:

http://www.hamori-tfured.sulinet.hu/konyvtar/ http://195.199.38.165/

ÚJDONSÁGOKA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

(2001. január)

Verseghy Ferenc összes költeménye
Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás
ESŐ 2000/4
Torkolat. Szolnoki írók könyve.
Szathmáry György: Sejtések könyve
Molnár H. Lajos: Donki Ákos
Körmendi Lajos: Barbaricum
Benedek Szabolcs: Mathias rex

A gazdasági miniszter
43/2000. (XII.18.) GM

rendelete
a 2001. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendről
(részlet)

2- §
A 2001. évi munkaszüneti napok körüli - a nap-

tár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munka-
rend a következő:

a)

b)

c)

d)

e)

0

március 10., szombat
március 16., péntek
április 28., szombat
április 30., hétfő
október 20., szombat
október 22., hétfő
október 27., szombat
november 2., péntek
december 22., szombat
december 24., hétfő
december 29., szombat
december 31., hétfő

munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap

Magyar Közlöny, 2000/124. szám

HÍREK

2001. január l-jétől a tiszainokai önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében a település csat-
lakozott a megyei könyvtári ellátórendszerhez.

1997-ben 9 taggal jött létre ez az ellátási forma. Ezen időszak alatt 1.866.895,- Ft értékben vásároltunk köny-
veket a rendszer számára, amelyet a könyvcserék következtében többszörözni tudtunk. Legnagyobb eredménye a
rendszernek, hogy minden tagkönyvtára szolgáltat.

Február 7-én 9.30-kor találkoztak a megye könyvtárosai a Megyei Könyvtárban, hogy körvonalazták az Olva-
sás évével kapcsolatos tennivalókat, döntöttek újabb pályázaton/pályázatokon való részvételről.

INTÉZMÉNYÜNKTŐL A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS TOVÁBBRA I S DÍJTALAN, A POSTA-

KÖLTSÉG NEM TERHELI A KÖNYVTÁRAKAT.

KÉREM, NE FELEDKEZZENEK MEG ARRÓL, HOGY PORTÓSAN KELL VISSZAKÜLDENI A

KÖNYVEKET!

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla (takats@maiLvfmk.hu)[Felelős kiadó: Benalanné Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

=> 5000 Szolnok. Kossuth tér 2, Postafiók 139.


