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A Területi
Szolgálat

híre

Közepesnél valamivel
jobb - az ötfokú skálán
3,6-os - osztályzatot
adott a lakosság a
közszolgálatnak abban
az országos
reprezentatív felmérés-
ben, amelyet a Szonda
Ipsos készített a
Közszolgálati Reform
Kormánymegbízotti
Hivatal megbízásából.
Az 1500 fő személyes
megkérdezésével ké-
szülő vizsgálatból
kiderül, hogy
legnagyobb társa-
dalmi presztízse a
tűzoltóknak, az
egészségügyi dolgo-
zóknak, valamint a
könyvtárosoknak van.

Forrás: Magyar Hírlap Online
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KUKORICZA JÓZSEF:

A SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELÉS LEHETŐSÉGEI

A XXI. század küszöbét átlépve, az informatika robbanásszerű fejlődésével
szembesülünk. Ebből eredően egyre kevesebb azon községi könyvtárak száma,
melyek nem rendelkeznek számítógéppel. Ugyanakkor mind a mai napig is - a
számítógéppel rendelkezőket tekintve - az állomány katalogizálása, az olvasók-
és a kölcsönzés adatainak nyilvántartása hagyományos módszerrel történik.
Részben mindez érthető is, hiszen a községi könyvtárak a kötetszámuk, a
nagyságrendi igénybevételük, nem utolsó sorban a szűkös költségvetésük miatt
nem veszik igénybe az integrált könyvtári rendszert (pl. a TextLib típusút).

A tiszaderzsi
könyvtár 1996

nyarán, 1 db 386-os
használt PC-n
próbálkozott -

egyedi megoldásként
- az adatok
elektronikus
tárolásával,

használatával,
hBASE III. 1.0

verziójú adatbázis-
kezelő (DOS)

program
alkalmazásával. A

mezőstruktúra
elkészítése, illetve a
keresést elősegítő
progTam megírása

után - a kezdőoldalt
lásd! az alábbiak

szerint - a legtöbb
időt igénylő feladat volt a 12 ezres állomány adatainak manuális felvitele.
(Az egyszemélyes, összevont intézményünk esetén mindez 2-3 évig igényelte a

szabadidő feláldozását, de végül is könnyebbé, egyszerűbbé tette a munkát!)
Az adatbázis-kezelő programban - figyelembe véve, hogy a könyvtár

állománya kizárólag szabadpolcos elhelyezésű - létrehoztuk az „ÁLLOMÁNY"
és az „OLVASOK" nevű, dbf kiterjesztésű állomány, természetesen indexelve
azon mezőket, melyek használata mindennapos. A fentiek szerint készített
számítógépes katalógus nem csak a keresést tette egyszerűbbé, hanem az
olvasók, a kölcsönzés és a könyvtári adminisztrációval összefüggő, alábbi
adatok nyilvántartását, kezelését is:

• beiratkozás, érvényesítés, stb.;
• kölcsönzés ideje, lejárat, előjegyzés;
• felszólítás/felkérés visszahozatalra;
• megjegyzésben a tartozások, egyéb.
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A fejlődéssel lépést tartva, szükségessé vált a Windows operációs rendszerben is alkalmazható adatbázis-
kezelőre történő adaptálás. Ehhez a Microsoft Access program használata bizonyult előnyösebbnek a gyakorlati
felhasználást tekintve (a mezőnevek állandóan láthatók!). Az adaptáció viszonylag egyszerűen megoldható volt
a Dbase III. adatbázis importálásával. Könyvtárunk jelenleg ezt az adatbázist használja, természetesen a
hagyományos módszer részbeni megtartásával, a biztonság érdekében. Például elegendőnek tartjuk a raktári
katalógust szerzői betűrendi, illetve téma(szak)katalógusi megosztásban használni a katalógusszekrényben.

A „Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000" című pályázaton 300.000,- Ft értékű különdíjat nyert a fenntartó,
melyből korszerűsítettük a számítástechnikai eszközünket, Internet kapcsolatra tettünk szert - a település
intézményeit tekintve elsőként(!) -, nem utolsó sorban 2000 végén elkészítettük saját honlapunkat,
http://www.extra.hu/derzsinf al-domain néven. A webcímet megtartva, a design megváltoztatásra került 2002
áprilisában:

Fáj Szerkesztés gézei Kedvencek Etzköa* £úgó

Leállítás Friwfté* Kezdőlap Keresés Kedvencek Miunéds Előzmények Levelezés Nyomtatét
H íi>Uoj« I Hivatkozások.D:\HONLAP-satat-uNndex.html

Fenntartó:
Ttszaderzs Község
Önkormányzóul

5243 Tiszádéra, Főút 19.
Fax: 59/535-353

, mwms
Kérjük, írja meg

véleményét, javaslatát)

MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR ma/összes
Öna(z): — látogatónk)

MENÜ O--1

FŐOLDAL
Tartalom:

- Cím, elérhetőség
- Frissítési idő

Üzenetküldés

INTÉZMÉNY
Tartalom:

- Rövid történet
- Feltételek:
-Alkalmazottak

- Helyiségek

,: Üdvözöljük honlapunkon! r
Ma 2994. itaatÁT 10. Szombat, Milánja napja re*. Boldog névnapot kívánunk:

KLUBKÖNYVTÁR, TISZÁDÉRZS
5243 Tiszádéra, Főit 20. Tel/Fax.: 59/535-387, 535-308

•~ ' E-mail• derzsinfb.kultur@axelero.hu
Honlap: http í/www. extra.hu/derzsinf

Fenntartó: Tiszaderzs Község Önkormányzata
5241-Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/355-200 Fax: 59/535*353

Az intézmény
aratási éve:

1971

MENÜ NAVIGÁTOR: FŐOLDAL* INTÉZMÉNY* KÖZMŰVELŐDÉS »
KÖZL. * SZOLGÁLTATÁS * HAGY-REPíDEZV. <n PROGR-AJANL

LINKEK

KÖNYVTÁR ÜJ TÉRKÉP-
' ÁLT-INFORM * AJÁNL-

Ezúton köszönjük a NEMZETI KUL TÜRÁLÍS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMÁNAK, " *

í VISSÜS E ""e
Ú

LeáfUt Frissítés
t3 €1

Kerete* Kedvencek MJdrwfe

2003 decemberében sikerült a „KÖNYVTÁR" menü alatt közzétenni a 12 ezret meghaladó állományunk

adatait - a webes, online katalógust (WebOPAC) helyettesítve - első orban annak érdekében, hogy a
frfjBftwm^yr^rjirfmtr^Tmmrfiffmmfjinim^^ telepük ünkön Internet kapcsolattal

£áj Sjokesztés Nézet Kedvencek Eszközök S.Ú& rendelkezők (kb. lo család) igényét
ilyenformán is kielégítsük, érdeklődését
fokozzuk.

E cikk közzététele arra is irányul,
hogy lehetőséget kínáljak fel a
számítógéppel, illetve az Internet
kapcsolattal rendelkező könyvtárak
számára, hiszen a honlapról Excel
fájlként letölthető a fenti adatbázis.

j Hivatkozások '

Könyvtár állománya
2003. év végéig összesen: 12653 egység.

(Az adatok felvitele a számítógépre - mamiáhsan - három év alatt történt meg))

figyelem! Excel adatállományok!

Oyjr-mese 11].-i irodalom Bűnügyi - fant. SiepirocUlcmi Sxaknodalom Kézikönyvtár
1438 Egység 1961 Egység 405 Egység 4217 Egység 3679 Egység 953 Egység
236.5 Kbyte 2X3 Kbyte 85,5 Kbyte 635 Kbyte 622 kbyte 173 Kbyte

Egy fájlként történő letöhésseL 1,89 Mbytci

A keresési panel a CttH-F biflentyr^arancs használatával nyitható meg!

J [Az állomány közvetlenül elérhető a

http://wwwr.extra.hu/derzsinf/
konyvtar.htm.frame^allomany

címen!]
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www.kiskonyvtar.hu
[Az alábbi levelet a Könyvtári Intézet Szervezési és
Elemző osztálya juttatta el intézményünkhöz. Tartalma —
úgy vélem — sok megyebeli könyvtárat érdekelhet.]

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy az OM
támogatásával elkészült az a kistelepülési könyvtári
WEB portál, amiről IKSZ tagozati ülésen már
tájékoztatást adtam. Elérhetősége:

www.kiskonyvtar.hu
A kiskönyvtári portál célja többes:
1. Egy általános célú könyvtári portál, amelyen

számos, a könyvtárak illetve a könyv tár látogatók,
azaz általában az emberek számára hasznos
információ és link található egyszerűen kezelhető
felületen.

2. Olyan eszköz, eszközrendszer, amelynek
segítségével, minimális szakértelemmel is
létrehozható és működtethető egy közösségi,
intézményi, könyvtári honlap. A honlap „külleme""
„testreszabható" és különféle, egyszerűen
beépíthető szolgáltatásokkal - mint például hírek,
on-line szavazás, eseménynaptár, fórum
gazdagítható a könyvtáros, a honlap kezelője által a
használói közösség igényének, érdeklődésének
megfelelően.

A portál az internetbe bekötött kistelepülések -
kistelepülési könyvtárak - számára lehet különösen
hasznos szolgáltatás:
S mert a felületre szintén beépíthető eszköz, a
KisTéka nevű katalógusrendszer segítségével a
kiskönyvtár felépítheti saját katalógusát és azt az
interneten keresztül hozzáférhetővé teheti az
internet eléréssel rendelkező használók,
önkormányzatok, iskolák, intézmények,
magánszemélyek számára
S mert a felületről a nagykönyvtárak, így azok
elektronikus szolgáltatásai (tájékoztatás, közhasznú
információ, elektronikus dokumentum-küldés stb.)
is könnyedén elérhetőek

De a portált az egyszerű felépítése, gazdag,
elsősorban a vidéken élők igényeinek kielégítését
megcélzó információs tartalma miatt használhatja
mindazon nagyközségi, városi könyvtár is, amely:

•S nem rendelkezik még honlappal, de szeretne,
vagy újítani szeretné a meglévőt;

S szeremé saját közösségi információit a
világhálón megjelentetni (településtörténet,
intézmények, szolgáltatások, vállalkozások,
események stb.);

S szeretne a környezetében élő emberek
problémáin segíteni kérdéseik megválaszolásával,
közhasznú információ szolgáltatással.

A portál jelenleg induló stádiumban van és szeretnénk, ha
a portálhoz minél több könyvtár csatlakozna. A
csatlakozásnak nincsenek pénzügyi feltételei. A portál
bárki számára megtekinthető, információkat azonban csak a
portál tagjai helyezhetnek el a felületen. Ezért szükséges a
csatlakozás. A portált az MTA-SZTAKI működteti.

Miért érdemes a www.kiskonyvtar.hu portált
választania?

•S mert a portálról közvetlenül elérhető számtalan
társintézmény, szolgáltatás, információ;

S mert a portál az Önök számára is lehetővé teszi saját
honlap készítését;

S mert a saját honlapon elhelyezett információkat a portál
szerverén biztonságosan tároljuk, nem kell Önöknek a
működtetés technikai feltételeivel foglalkozniuk;

S mert a rendszerhibákat fejlesztőink központilag tudják
javítani;

S mert csupán egy számítógépre és internet-vonalra van
szükségük ahhoz, hogy szakemberek által felügyelt
szolgáltató rendszer tagjai lehessenek;

S mert biztosítjuk a rendszer használatához szükséges
képzést.

A csatlakozást bejelenteni: a www.kiskonyvtar.hu címen,
a portál főlapján baloldalt megtalálható jelentkezés
menüpontban lehet. Az első jelentkezési időszak 2004.
február 3-tól 20-ig tart! Az ezen időszakban érdeklődők
számára ezt követően találkozót szervezünk, amelyen a
fejlesztők részletesen is bemutatják a portál működését és
használatát. Az erről szóló értesítést elektronikusan, e-
mailban fogjuk megküldeni. Ezért a jelentkezés során
vezetőként azt a személyt kell feltüntetni, aki érdemben
intézi a könyvtár ügyeit (azaz nem szükségszerűen vezető,
vagy igazgató).

Fehér Miklós osztályvezető
Szervezési és elemző osztály

MÉ

Üdvözöljük a KistafefxjKKi Könyvtarak Szavaz
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A Területi Szolgálat hírei

Tájékoztató a muzeális intézmények díjmentes
látogatását biztosító igazolványról (194/2000. (XI.
24.) Kormányrendelet)

A 2003. december 31-ig érvényes díjmentes
állandó múzeumi belépőkártyák érvényességi
határidejét a kulturális örökség minisztere 2004.
június 31-ig meghosszabbítja. Jelen közlemény a
Kulturális Közlöny 2004. 2. számában (158-159 p.)
jelent meg.

Érdekeltségnövelő pályázat (13/2002.(IV. 13.)
NKÖM rendelet

Az önkormányzati fenntartású nyilvános
könyvtárak érdekeltségnövelő állomány-
gyarapítására ez év február 20-ig kell a pályázatokat
beadni. A felhívást és az adatközlő lapot a fenntartó
megkapta.

Kérem a kollégákat, figyeljék a NKÖM honlapját
(www.nkom.hu) vagy a Kulturális Közlöny számait
az állománygyarapítási felzárkóztató pályázat
kiírása miatt.

A NKÖM közleménye a közalkalmazottak
dokumentumvásárlási hozzájárulásáról a 2004. évre
(157/2000. (IX. 13.) Kormány rendelet) megjelent.

Az utalványkeret 26.500,- Ft. A fentiekről bővebb
információt a www.nkom.hu címen infotéka címszó
alatt, illetve a Kulturális Közlöny 2004. év 2. sz. 178.
p. kaphatunk.

Köszönjük minden kollégának a segítséget és a
munkát - akiknek meg volt a lehetőségük — hogy a
2003-as évről a statisztikai jelentésüket már
interneten továbbították. Reméljük, 2005-ben az
Internet szélesebb körben való elterjedésének
köszönhetően még több könyvtár tud
elektronikusan statisztikai adatot szolgáltatni.

Rövidesen megjelennek a Nemzeti Kulturális
Alapprogram pályázatai!

A beküldési határidő 2004. március 24 lesz,
úgyhogy érdemes megkezdeni a felkészülést.

ANIKÓNAK - oda messzire, ami
sokkal közelebb van, mint valaha
is gondoltuk...

„Egy másik utcán sétálok."
Most múlt időben kellene írnom, de még nem

megy.
Egy 28 éves fiatal lányról nem lehet múlt időben

beszélni!
Ülök a hintaszékben, zenét hallgatok. Nem

akarok emlékezni.... Csak a dühöt és a
tehetetlenséget érzem. Nézem Anikó asztalát,
olvasom az idézetgyűjteménye egy-egy darabját.

„Egy másik utcán sétálok."
Búcsúzni kellene, emlékezni és megemlékezni.

Nem akarok...
Az élete...? Elvégezte a magyar-német szakot, a

könyvtár szak pedig most már „úgy" marad -
torzóban. Pedig a szüleinek azt mondta, hogy
megtalálta a helyét - közöttünk. Csak valami
kegyetlen irányító úgy gondolta, hogy nagyon rövid
időre: másfél évre.

Pénteken együtt tárgyszavaztunk egy német
nyelvű könyvet. Ha jön a Spiegel legújabb száma,
vinni akarom Neki.

„Egy másik utcán sétálok."
Kétségbeesetten kutatom a napokat. Jeleket

keresek... Kapaszkodnék valami hétköznapi
rettenet-betegségbe, ami elfogadhatóvá tenné az
elfogadhatatlant. Nem találok... Nem tudok
semmit...

Egyet igen: nem felejtek, nem felejtünk, Anikó.
„Egy másik utcán sétálok."

SÁNDOR ANIKÓNAK - oda
messzire, ami sokkal közelebb
van, mint valaha is gondoltuk...

SÁNDOR ANIKÓ
KÖNYVTÁROS,

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KÖNYVTÁR MUNKATÁRSA

1975-2004

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla (takats»mail.vfmk-hu):Felelös kiadó: Bertalmné Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár

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


