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Vázlat az
Ünnepi könyvhét megyei megnyitó ünnepségéről

„... De bizonyos: az a jó, ami élni segít... S hogy
mivel segíthet a vers élni? Nemcsak azzal, hogy hitet
teremt az emberben valami olyan iránt, ami továbbvisz,
hanem azzal is: Ita kell: elszomorít, s hogy rossz hiteket
lerombol."

(Buda Ferenc)

A 73. Ünnepi könyvhét megyei megnyitóját az Olvasás Évében Jász-
Nagykun-Szolnok megyében Kunhegyesen, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár
pincegalériájában tartották meg 2002. június 6-án délután 15 órai kezdettel.

A jeles esemény ünnepi programját a helyi Rózsa Úti Általános Iskola
tanulóinak zenei műsora indította Nagy Tibor zenetanár gitárkíséretével. „... a
Könyv is Élet, és él, mint az ember -„ Babits Mihály: „Ritmus a könyvről" című
versét Gönczi János, a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója mondta el,
méltó hangulatát teremtve meg a könyv ünnepének.

Kontra József, Kunhegyes Város polgármestere köszöntötte a megjelent
vendégeket, irodalomkedvelő érdeklődőket, majd Fejér Andor, a megyei
közgyűlés alelnöke mondott megnyitóbeszédet.

Méltatta a gutenbergi mű nagyszerűségét, amely az emberek tömegeihez
hozta közel az írott szót, s így a könyv, mely korábban csak kevesek kiváltsága
volt, a nyomtatással mindenki számára elérhetővé vált.

A XXI. században ma már úgy érezzük, hogy szinte elveszünk a ránk zúduló
írott és egyéb információk tömegében. Egyre inkább meg kell tanulnunk
válogatni, megkülönböztetni az értékeset az értéktelentől.

Olvasásszociológiai felmérések bizonyítják, hogy korunkban csökken az
olvasók száma és egyre többen vannak, akik számára gondot okoz az írott
szöveg olvasása és értelmezése. Ez mindennapi folyamatos feladatot jelent a
pedagógusok, könyvtárosok számára egyaránt.

Örvendetes azonban, hogy megyénkben az elmúlt két évben több mint száz
könyv jelent meg, főként történelmi, néprajzi és turisztikai témában. A legszebb,
legimpozánsabb kötet a Szolnoki Művésztelep 1902-2002 című könyv, és
megjelent a Szolnokiak Szolnokról és a Jász-Nagykun-Szolnok megye az
ezredfordulón című kiadvány is.

100 magyar falu könyvesháza című sorozatban Nagyiván, Kenderes,
Cibakháza kismonográfiája is elkészült. A gasztronómia kedvelői karcagi ételek
receptjeit kapták tálcán.

Hagyományosan elkészültek az évkönyvek, kalendáriumok, statisztikai
adattárak, turisztikai kiadványok is.

A szépirodalmi könyvtermésben kiemelkedő szerepe volt a karcagi
Barbaricum Könyvműhelynek.
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Tavaly megjelent az Ezredvég című irodalmi,
művészeti és társadalomkritikai folyóirat szolnoki
különszáma és a köztudatban egyre jobban jelen van
az Eső című folyóirat is.

Most, hogy az Olvasás Éve lezárult,
elmondhatjuk, hogy tartalmas, jó munka volt, de a
munkánkat nem lehet befejeznünk, az olvasás
kérdésével folyamatosan foglalkoznunk kell, mint
ahogy a jó gazda teszi a földdel.

Az olvasás gondolkodásra tanít, segít
elkülöníteni a fontosat a kevésbé lényegestől,
szelektál. Képzelőerőnket állandó próbatétel elé
állítja, s ami mindenki előtt jól ismert tény: a
szellemi ellustulás legfőbb ellenszere.

Fejér Andor alelnök beszéde után Pálfy Margit
előadóművész „Szindbád haza megy" című Márai
Sándor költeményeiből összeállított, Bartók Béla
zenéjével színesített műsorával fejeződött be az
ünnepség.

Szabóné Somodi Margit

Kiegészítés a vázlathoz...

Igényesen, szépen szerkesztett ünnepi másfél órát
kapott ajándékba a szépszámú közönség az Ünnepi
könyvhét megyei megnyitóján. Belátva, hogy magukat
nem dicsérhetik a kunhegyesi könyvtár dolgozói -
szántam rá magam a kiegészítés megtételére.

Minden mozzanatra figyelve állították össze a kollégák
a programot, amelyet - s ez is szokatlan számunkra - a
város polgármestere vezényelt le.

Szavaiban a megbecsülés és elismerés a könyvtár, a
könyvtárosok munkája iránt őszinte volt. Ezt leírni nem
túlzás, és nem a város első embere pozíciójának szól,
hiszen a könyvtár felújítását megkezdte az önkormányzat,
s az ígéret szerint belül és kívül be is fejezik.

A könyvtár igazgatója súlyos műtét után, még erősen
labadozó szakaszban erősítette a könyvtárosi csapatot a
rendezvény előkészítése időszakában.

Mindezek ismeretében nem is születhetett más június
6-án Kunhegyesen, mint egy színvonalas, sokak
érdeklődésére számot tartó ünnepi könyvheti rendezvény.

Csáti Péterné

KÖNYVTÁROSASSZISZTENS-
KÉPZÉS

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár a
2002/2003-as tanévben könyvtárosasszisztens
tanfolyamot indít. A tanfolyamot elvégzők OKJ-s
bizonyítványt kapnak, amely középfokú szakmai
végzettség megszerzését igazolja.

A könyvtárosasszisztens a könyvtári
munkafolyamatok jelentős körében képes munkát
végezni felsőfokú szakképzettségű könyvtáros
irányításával.

A tanfolyam 2002. október 7-én indul és 2003.
júniusában írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával
zárul. Elfoglaltságot minden hétfőn 9-16 óra között
jelent (összesen 240 óra). Felvételi vizsga nincs, a
beiratkozás feltétele az érettségi bizonyítvány
megléte.

Nem könyvtárban dolgozó tanfolyami
hallgatóknak 30 napos könyvtári gyakorlaton kell
részt venniük, mely a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban és a megye városi könyvtáraiban
tölthetők le.

A tanfolyam díja 30.000 Fi/félév + kb. 15.000,- Ft
vizsgadíj. Az 1/2000. NKÖM rendelet alapján
kapott támogatás e célra felhasználható.

Tematika:
könyvtárügy, könyvtárpolitika, jogi és törvényi
keretek, könyvtári kommunikáció, dokumentum-
ismeret, állománygyarapítás és feldolgozás,
bibliográfiai leírás és katalógushasználat, raktározás,
olvasószolgálat, az információs és számítástechnikai
eszközök könyvtári használata.

A megyei könyvtár rendelkezik megfelelő számú
számítógéppel az oktatáshoz. Az oktatók magasan
képzett és nagy gyakorlattal rendelkező
könyvtárosok.

A tanfolyamra jelentkezni lehet szeptember 30-ig
az alábbi címen:

• írásban: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Területi Szolgálata - 5000 Szolnok, Pf. 139.;

• faxon: (56) 510-114;
• e-mail: verseghy@mail.vfmk.hu

Tájékoztatásul:
1. Csak legalább 15 fő jelentkező esetén érvényes a
közölt tanfolyami díj!
2. A könyvtáros szakma közeljövő tervei között
szerepel a felsőfokú könyvtárosasszisztens (OKJ)
képzés bejegyeztetése. Egy éves, 250 órás, a
középfokú asszisztensképzésre épülő tanfolyam
szerepel a tervben. Ebben a képzési formában tehát
csak a középfokú szakmai végzettséggel rendelkező
könyvtárosasszisztensek vehetnek részt!
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAMOK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár az Informatikai Kormánybiztosság
által kiírt pályázat feltételeinek megfelelően
számítástechnikai tanfolyamokat, konzultációkat
indít az alábbi időpontokban és témakörökben:

2002. július 8.
(hétfő, 10-15 óra)
2002. július 15.

(hétfő, 10-15 óra)

2002. július 22.
(hétfő, 10-15 óra)

2002. július 23.
(kedd, 10-15 óra)
2002. július 24.

(szerda,
10-15 óra)

2002. július 25.
(csütörtök,
10-15 óra)

Alapfokú számítógép-kezelés

Internet és elektronikus levelezés

Tippek és trükkök különböző
programok (Word, Excel,
TextLib, stb.) használatához.
(Konzultáció)
Alapfokú számítógép-kezelés

Internet és elektronikus levelezés

Tippek és trükkök különböző
programok (Word, Excel,
TextLib, stb.) használatához.
(Konzultáció)

A tanfolyamokon való részvétel ingyenes.

Jelentkezéseket 2002. július 4-ig tudunk
elfogadni a könyvtár címére (5000 Szolnok, Postafiók
139.) írt levélben, faxon (56-510-114) vagy e-mail-ben
(takats@mail.vfmk.hu).

Amennyiben a „Tippek és trükkök..." témájú
tanfolyamra jelentkeznek, kérjük, írják meg azt is,
hogy melyik számítógépes program használatával
szeretnének foglalkozni.

További információk: Takáts Béla (56-510-112;
takats@mail.vfmk.hu.

MINDENFELE
(tanulmányozásra ajánljuk!)

A Kulturális Közlöny 2002. évi 5. számában
megjelent a Közlemény a nyilvános könyvtárak
jegyzékéről negyedik része.

Megyénkből két könyvtár került újonnan a
jegyzékre:

VOKE Csomóponti Művelődési Központ és
Könyvtár (5000 Szolnok, Jubileum tér l/A.)
Községi Könyvtár Tomajmonostora, 5324 Széchenyi
út 59.

A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
közleménye irodalmi és zeneművek nem színpadi
nyilvános előadásáért (...) fizetendő jogdíjakról. -
Magyar Közlöny, 2002. 2. sz.

„Belépődíj nélküli rendezvény esetén a közönség számától
függően helyszínenként és naponként a következő összegű
szerzői jogdíjat kell fizetni a szervezőknek:"

1-20
21-50

51-100
101-200
201-500
501-1000

főig

"
"
"

1.165,- Ft
1.590,- Ft
3.070,- Ft
6.150,- Ft
9.330,- Ft

20.200,- Ft

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a
fénymásolással vagy más hasonló módon történő
többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról.
Magyar Közlöny, 2002. 2. sz.:

„Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési
intézményekben a reprográfiai díj a következő:

... városokban 2.200,- Ft, községekben 1.500- Ft havonta,
készülékenként."

A Kormány 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelete
az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XH.30.) Korm. rendelet módosításáról a
Magyar Közlöny 2001.155. számában jelent meg.

Fontos, mert több ponton érinti az alapító okirat és az
SZMSZ kötelező tartalmát!

A 14/2002. (IV. 26.) NKÖM rendelet a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyeket megillető kedvezményekről. Magyar
Közlöny, 2002. 47. sz.

A Magyarországon könyvtárhasználókat megillető egyes
kedvezményekről szóló 6/2001. rendelet 1, 3, 4. §-ában leírt
kedvezmények a fenti rendelet hatálya alá tartozókra is
érvényesek.

Lásd még: 23/2001. (XIII. 29.) NKÖM r. - Magyar
Közlöny, 2001. 158. sz.
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13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet
a helyi önkormányzatok könyvtári és

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 70. §-ának (3)
bekezdésében és a 100. §-a (3) bekezdésének u) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel 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 szinterekre.

2 § Az érdekeltségnövelő támogatás összegét a Magyar
Köztársaság éves költségvetési 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 támogatás mértékét a rendelkezésre álló
saját forrás arányában kell megállapítani.

4. § (1) A könyvtári támogatásokra rendelkezésre álló összeg
elsősorban a települési és megyei könyvtárak
állománygyarapítási kereteinek fejlesztésére használható fel,
legfeljebb 30 százaléka azonban a könyvtárak technikai, műszaki
feltételeinek fejlesztésére is felhasználható.

(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 feldolgozása, 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 önkormányzat, amelynek könyvtára ellátja a megyei
könyvtári feladatokat is, minden év február 20-áig értesíti az
Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelőző évben
állománygyarapításra fordított összegről.

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

(5) Az Intézet a könyvtári támogatás céljából 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 Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) részére.

(6) A javaslat alapján a Minisztérium dönt a támogatások
odaítéléséről, és arról minden év május 20-áig értesíti az összeg
utalványozóját, a Belügyminisztériumot.
(7) A Minisztérium a könyvtári támogatásokra felhasználható
keret maximum 10%-a terhére minden év május 20-áig pályázatot
ír ki azon helyi önkormányzatok számára, amelyeknek
könyvtáraiban a tárgyévet megelőző esztendőben az egy lakosra
jutó állománygyarapításra fordított összeg nem érte el az
országos átlagot, és vállalják a központi támogatásként
odaítélendő összeggel legalább azonos saját forrás biztosítását. A
pályázat elbírálásához a Minisztérium kéri az ér intet t
szakmai és érdek-képviseleti szervezetek véleményét .

(8) E rendelet alkalmazásában az állománygyarapításra
fordított összegbe nem számítható bele az ajándék, csere,
kötelespéldány címen a könyvtár állományába vett könyvtári
dokumentum értéke.

6. § (1) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló
összeg

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

b) 10 %-a a helyi önkormányzatok által újonnan
alapított közművelődés i intézmények technikai-műszaki
felszereltségére haszná lható fel.

(2) A helyi önkormányzat m i n d e n év március 20-áig
nyújthatja be pályázat i igényét a lebonyolítással megbízott
Magyar Művelődési Intézetnek (a továbbiakban:
Művelődési Intézet), amelyben megjelöli az intézmény,
színtér tárgyévet megelőző és a tárgyévi önkormányzat i
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 megjelölt
szakmai indoklás és adat tok értékelése alapján a
Művelődési Intézet a Minisztér ium számára minden év
április 30-áig javaslatot készít.

(4) A Minisztér ium 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 Belügyminisztériumot, továbbá
a pályázat e redményét közzéteszi a Kulturális Közlönyben.

(5) A helyi ö n k o r m á n y z a t o k által újonnan alapított
közművelődési intézmények technikai-műszaki
felszereltségének támogatására a Minisztér ium minden év
május 20-áig pályázatot ír ki. A pályázat elbírálásához a
Minisztérium kéri az érintett szakmai és érdek-képviseleti
szervezetek véleményét.

7. § A helyi ö n k o r m á n y z a t o k a t megillető könyvtári,
illetve közművelődési támogatások folyósítása legkésőbb 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 adot t intézmény (színtér) az összeghez
legalább öt banki n a p o n belül hozzáférhessen, miután a
támogatási összeg a fenntartó számlájára megérkezett.

(2) Az intézménynek (színtérnek) a rendelkezésére
bocsátott támogatást e lkülönítetten kell kezelnie, és annak
felhasználásáról tételes, anal i t ikus nyi lvántartást kell
vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás el lenőrizhető
legyen.

(3) Az önkormányzatok a támogatások felhasználásáról
a tárgyév december hó 31-ei h a t á r n a p p a l a mindenkori
zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
15/1998. (III. 31.) MKM rendelet hatályát veszti.

Megjelent még és fontos információkat tartalmaz a 12/2002. (IV.
13.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
módosításáról.
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