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Az idén már hetvenkettedik alkalommal szólaltak meg képletesen a fanfarok,
hogy a könyvet, s a könyvek által egy kicsit a műveltséget és az olvasást is
hirdessék, ünnepeljék.

Vajon gondolt-e, gondolhatott-e arra valaha is Gutenberg, hogy 1455-ben
megjelentetett 42 soros Bibliája nyomán a nyomtatott termékek mekkora áradata
önti el a földkerekséget? Bizonyára nem. Mint ahogyan arra se nagyon
számíthatott, hogy találmányával, a könyvnyomtatás technikájának
forradalmasításával emberek tömegei számára hozta elérhető közelségbe az
olvasást, a betűvetést, amely korábban szinte csak az úri kiváltságok része volt.
Ma, a nyomtatott és elektronikus információ teljes térhódítása idején talán
felfoghatatlannak tűnik ennek az egyetlen kötetnek a jelentősége.
Hiszen mindenfelől zúdul ránk az információ, ontják a médiák, az elektronikus
csatornák, s ember legyen a talpán, aki szelektálni tud közöttük.

Korunk embere amúgy is szereti a csodaszereket," varázstablettákat", melyek
segítségével megválthatónak véli saját boldogságát, egészségét. Közben
elfeledkezik a legfontosabbról: nincs igaz, felszabadító eredmény, öröm abban,
amiért nem dolgoztunk, nem küzdöttünk meg. Szerencsére mindenki kezében
ott van azonban egy ősrégi eszköz, mondhatnánk csodaszer, s ez az olvasás. Igaz
az, hogy a könyvekben - legyen az a hagyományos, két tábla közé rögzített
papiros vagy a modern kor szülötte, CD-ROM avagy elektronikus könyv -,
MINDEN benne van. Azonban ez a MINDEN csak az egyén erőfeszítései ,
munkája által válik elérhetővé számára. így ha a könyvekről beszélünk,
óhatatlanul szólnunk kell az olvasásról is.

Különösen aktuális volt ez az idei könyvünnepen. Az utóbbi évek
olvasásszociológiai felmérései lesújtó eredményeket hoztak. A társadalom egyre
kisebb szelete olvas rendszeresen, az iskoláskorú gyerekek egyre nagyobb
hányada küzd olvasási nehézségekkel, folyamatosan és drasztikusan emelkedik
a diszlexiás és egyéb kommunikációs nehézségekkel küzdő gyerekek tábora. S
ennek sajnos csaknem egyenes következménye lesz a későbbiekben társadalmi
kirekesztettségük, beilleszkedési problémájuk. A nemzetközi példákat követve s
a fent vázolt szomorú hazai tendenciák ismeretében a magyar könyvszakma
képviselőinek a kezdeményezésére az idei Ünnepi Könyvhét országos
megnyitóján hazánkban is meghirdetésre került az Olvasás Éve. A már az ennek
a jegyében eddig is lezajlott rendezvények, de az ezt követőek is mind-mind
hitet tettek a jól olvasás fontossága, nélkülözhetetlensége mellett. Hiszen az
olvasás gondolkodásra is tanít: segít elkülöníteni a fontosat a kevésbé
lényegestől, szelektál. Képzelőerőnket állandó próbatétel elé állítja, ami -
mindenki előtt jól ismert tény - a szellemi eltunyulás legfőbb ellenszere.
Átélhetővé és megérthetővé teszi a mindennapokat, hiszen azonnali
összevetésre is késztet bennünket. Örüljünk az Olvasás Évének, s olvasóként,
szakemberként, felelős vezetőként tegyük hozzá mindazt, amit csak tudunk,
hogy egy év múlva sikerekről, és eredményekről is beszélhessünk. De nehogy
bárki is abba a hibába essen, hogy egy év múltán jólesően hátradőlhetünk a
széken...az igazi, sziszifuszi munka csak ezután következik. Amikor már nincs
extra-támogatás, hangzatos köszöntők felelős emberek szájából, sem
reflektorfény s már senki nem kapja fel a fejét az olvasás szóra. Legyen erőnk az
olvasás ügyét akkor is ugyanilyen elkötelezettséggel szolgálni!
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Az utóbbi két évben Jász-Nagykun-Szolnok megyében
közel száz kötet könyv, kiadván}' jelent meg.

Természetes, hogy a Millennium aktualitásának a
jegyében jelentősen gazdagodott a történeti munkák
száma. Napvilágot látott a Millenniumi Emlékkönyv,
helytörténeti kiadványokban összegezték néhány
település múltjának eddig még feltáratlan pontjait, egy-
egy korszak fejlődését Jászkisér, Mezőtúr jelentetett meg
történeti monográfiát, Szolnok különleges, kuriózumnak
számító „Múltlapozgató" képeskönyvet adott ki.

Sajnos a szomorú aktualitás is növelte a kiadványok
sorát így született meg a „Tiszai Krónika", „A szőke Tisza
fekete napjai" c. kötet Folytatódtak a már
hagyományosnak tekinthető évkönyvek, kalendáriumok
megjelenései, megszülettek az éves TOP- listák,
statisztikai adattárak, gazdagodott a megye
idegenforgalmi arculatát bemutató turisztikai kiadványok
sora s lankadatlanul bővül a néprajzi kutatások
eredményeit elénk táró művek színes palettája.

Szerencsés változás következett be a megye
szépirodalmi életében is: több új alkotó jelentkezett önálló
kötettel, a már ismertek is újabb műveket adtak ki;
megyei, városi szépirodalmi antológiák születtek,
amelyekben még eddig ismeretlen alkotók is feltűntek.
Erősödni látszanak a megyében működő kiadói
vállalkozások, könyvműhelyek, az utóbbi két évben
önállósult a megye egyetlen irodalmi lapja, az ESŐ. Bár
kár lenne tagadni, hogy létük nagymértékben függ a
támogató csoportok jóindulatától, a pályázati rendszer
kiszolgáltatottságától, sokszor a szerencsétől.

Mindezek alapján elmondható, hogy a megyénkben
született kiadványok által is gazdagodott, színesedett és
értékesebbé vált az egész hazai könyvkiadás és
könyvpiac. E kötetek ugyanis egyedi színezetet,
különleges, csak a mi megyénkre jellemző arculatot
hordoznak. Rólunk is szólnak.

Az idei Ünnepi Könyvhétre közel kétszáz új könyv
megjelentetését jelezték a könyvkiadók. Ezek között is fel-
felbukkan egy-egy megyei vonatkozású mű, gondoljunk
csak a Barbaricum Könyvműhely új darabjára vagy
Haklik Norbert Magyar Könyvklub által megjelentetett
novelláskötetére.

A több évtizedes hagyományt követve az idei
könyvheti program is megyeszerte színvonalas és színes
volt Bemutatkoztak a helyi alkotók, vetélkedőkön
mérettetett meg a gyermekek és felnőttek
irodalomismerete, volt író-olvasó találkozó, a
klasszikusnak számító könyvbemutatók sem hiányoztak.
S voltak újszerű rendezvények, „szülői értekezletek" is.
Neves szakemberekkel is találkozhattak az érdeklődők a
megye településein, Mátyus Aliz szociológussal Túrkevén,
Ranschburg Jenő pszichológussal Tiszatenyőn. De
vendégünk volt a megyében Czeizel Endre orvos-
genetikus, Kiszely István antropológus, s a szépirodalom
kép\iseletében Gyurkovics Tibor, Bacher Iván - hogy csak
a legnagyobbakat említsük.

Összegzésként elmondhatjuk: az idei Ünnepi
Könyvhét - immáron hivatalosan is az Olvasás Éve
jegyében - sikeres és színes kulturális juniálist hozott, ahol
átélhettük Edison idevágó gondolatainak az
időszerűségét

„A szellemi táplálék hasonló a testihez: nem az éltet, amit
elfogyasztottunk, lumem amit meg is emésztettünk."

Soron Ildikó

A sárkányoktól a dinoszauroszokig
Népszerű téma, jó közönség, kiváló előadó, kellemes környezet A sikeres program minden eleme együtt volt február 28-

án délelőtt a Városi Könyvtárban. A gyerekrészleg rendezvényén a fenti címmel érdeklődő kiskamaszoknak tartott előadást
dr. Főzy István paleontológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa. Az örökzöld témában jártas kutató
rendhagyó természetismeret óra keretében mutatta be a dinoszauruszok világát A vetítéssel egybekötött előadáson
megelevenedtek a földtörténeti középkorban élt hüllők, kik az őskontinens szétválása után haltak ki, így maradványaik
szinte az egész világon fellelhetők. A leletek mindig nagy örömet szereznek a tudósoknak, s maradandó tárgyi emléket az
emberiségnek. A tőlünk távoli földrészek lelőhelyei után zárásként az egészen közeli ősmaradványokról is hallhattunk
vendégünktől, mint az erdélyi őshüllőcsontok, a Pécs környéki dinoszaurusz-lábnyomok, a gerecsei őskrokodilok, ill. a
legújabb bakonyi leletek.

Dr. Főzy István buzdító szavakkal köszönt el érdeklődő és a rendezvényen aktívan résztvevőktől, miszerint reméli, hogy
leendő kollégáiként üdvözölheti a közeljövőben némelyiküket

Boda Lászlóné
gyermekkönyvtáros

Jászberény

AZ OLVASÁS ÉVE
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Búcsúzunk Szabó Sándor könyvtáros kollegától

Még magunk sem hisszük a valót, oly váratlanul ment ei közülünk.

Közel harminc évig volt a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa.

Fiatalon, még gimnazista korában otthonra talált a könyvtár falai között, otthonosan mozgott a könyvek világában.

Már akkor sok időt töltött az intézményben, segített a könyvtárosoknak, elkezdte tanulni a szakma gyakorlati részét.

Tanulmányait a szegedi egyetemen más irányban kezdte el, de pár év múlva már Tiszabőn, majd Kunhegyesen volt
könyvtárvezető.

Hivatalosan 1973-ban lett munkatársunk. Könyvtár szakon főiskolai diplomát szerezett. Volt olvasószolgálati
könyvtáros, olvasótermi tájékoztató, hosszú évekig a zenei részleg vezetője, majd feldolgozó könyvtáros. Ismerője,
tudója volt a szakma minden részterületének. Mindig szívesen segített mindenkinek, szolgálatkész, szerény ember volt. A
szakmai problémák megoldását mindig az olvasók, könyvtárhasználók szemszögéből, igényéből kiindulva közelítette meg.

Új irányt adott könyvtári munkájának a számítógépek megjelenése, az 1980-as évek elején.

Az intézmény tanfolyamain sok gyermeket és felnőttet Sándor vezetett be a számítógép használat rejtelmeibe.

A könyvtárban 1996-ban kezdődött a könyvek számítógépes adatbevitele, ebben a munkában is fő részt vállalt.

Több ezer kötetet vett a kezébe, vitte az adatait számítógépre, tudta, hogy ez megkönnyíti az olvasók tájékozódását.

Búcsúzunk Tőle a könyvtár olvasói, a Pro Bibliotheca Alapítvány Kuratóriumának tagjai, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
könyvtárosai és munkatársai nevében.

Emlékét megőrizzük.

Szabó Ferencné
igazgatóhelyettes
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Üdvözöljük
a Kisüjsiáll&si

Arany János Városi Könyvtől
Honlapj&n

A Kisújszállási Arany János Városi Könyvtár honlapjának címe:
http://www.ajvk.hu/

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
k ö z l e m é n y e

a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény (a
továbbiakban: kulturális törvény) 94. § (4)

bekezdésében, valamint a végrehajtásáról rendelkező
1/2000. ( I . 14.) NKÖM rendeletben meghatározott

kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a
továbbiakban: minisztérium) 2001. évi fejezeti

előirányzatából biztosított normatív hozzájárulás
igénybevételéről, felhasználásáról, kezeléséről,

elszámolásának rendjéről

1. A normatív hozzájárulás összege, igénybevételi
feltételei
1.1. A támogatás fedezetére szolgáló keretösszeget a 2000.
évi CXXIII. törvény (a 2001. és 2002. évi költségvetésről) a
költségvetés XXIII. Fejezetében, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma költségvetésében határozza meg.
1.2. A normatív hozzájárulást a kulturális intézmény
fenntartója igényelheti a szervezett képzési rendszerről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozó
szakemberek (a továbbiakban: kulturális szakemberek)
számára, a kulturális törvény 92. § (5) bekezdés b)
pontjában és a 94. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján.
1.3. A fenntartó a szervezett továbbképzés normatív
hozzájárulását az igényjogosultak állományi létszám alapján
igényelheti. Igényjogosultak azok a kulturális szakemberek,
akik a kulturális intézményben 2000. december 31-én
közép- és felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörben
teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban vagy
munkaviszonyban voltak foglalkoztatva és szerepelnek az
intézmény hétéves továbbképzési tervében.
2. A normatív hozzájárulás igénylése, biztosítása
2.1. A normatív hozzájárulás fenntartói igényléséhez
szükséges F-KÉPZ jelű igénylőlapot és az I-KÉPZ jelű
intézményi igénylési lapot a minisztérium ügyfélszolgálati
irodájánál (1077 Budapest, Wesselényi utca 20.), illetve az
Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári
Palota F épület) (a továbbiakban: OSZK) igényelhetik a
fenntartók. (Az igénylőlapok az internetről is letölthetők:
www.nkom.hu) Az igénylést az F-KÉPZ jelű igénylőlapon az
elfogadott hétéves továbbképzési terv és az éves
beiskolázási terv kíséretében - az 1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet 4. § (8) pontja szerint - minden év április 1-jéig
kell az OSZK-hoz 2 példányban benyújtani.
2.2. Minden igényjogosult kulturális szakember után azonos
összegű normatív hozzájárulás jár.
2.3. 2001-ben a kulturális szakember után járó normatív
hozzájárulás összege 15 000 Ft/fő.

2.4. Az OSZK a megküldött hétéves továbbképzési terv és
az éves beiskolázási terv alapján támogatási szerződést köt
a fenntartókkal.
2.5. Az OSZK a szerződéskötést követően intézkedik a
Magyar Államkincstár felé a szervezett képzésre
megállapított normatív hozzájárulás összegének
rendelkezésre bocsátásáról az igényjogosult fenntartók
számára.
3. A hozzájárulás felhasználása, kezelése
3.1. Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 2. §-ban
meghatározott szervezett képzési formák támogatására a
normatív hozzájárulást akkor lehet felhasználni, ha a
kulturális intézmény rendelkezik a rendelet által
meghatározott továbbképzési és beiskolázási tervvel.
3.2. A fenntartó kötelezettsége, hogy a szervezett
továbbképzésre biztosított normatív hozzájárulás teljes
összegét 2001-ben vagy azt követően a 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet 66. § (9) bekezdése alapján a
szervezett képzésről szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
szerint az intézmény a kulturális szakembereinek szervezett
képzésére használja fel. Ennek érdekében a számára
biztosított normatív hozzájárulás összegét a számlájára
kerülést követő két héten belül a hétéves továbbképzési
tervet megvalósító intézmény rendelkezésére bocsátja.
3.3. A szervezett képzéshez biztosított normatív támogatást
számviteli szempontból elkülönítetten kell kezelni. A
fenntartónál és az intézménynél is naprakész, tételes,
analitikus nyilvántartást kell vezetni a tényleges
felhasználásról.
4. A normatív hozzájárulás elszámolása
4.1. A szervezett képzésre normatív hozzájárulásban
részesült intézmény a kapott összeg felhasználásáról éves
költségvetési beszámolójában köteles elszámolni. Az
intézmény fenntartója 2002. február 28-ig az OSZK-n
keresztül az NKÖM felé számol el.
4.2. Az elszámolás 2001. december 31-i fordulónap szerinti
felhasználással történik.
4.3. 2001. december 31-én feladattal terhelt, elkülönítetten
kezelt maradványnak tekintendő a normatív hozzájárulás
maradványa, amely a továbbképzési és beiskolázási terv
alapján fedezetül szolgál a kulturális szakember kötelező,
szervezett képzésében való részvételére.
5. Tájékoztató a 2002. évi normatív hozzájárulás
összegéről
A 2002-re vonatkozó, a kulturális szakember után járó
normatív hozzájárulás összegét a 2002 májusában
megjelenő miniszteri közlemény határozza meg. A
tervezéshez a 15 000 Ft/fő normatív hozzájárulás
használható.

Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

[Kulturális Közlöny, 2001. 13. szám]
Kaptár

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla (takals@mail.vfmk.hu);FeIelös kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
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