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A KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS A KÖVETŐ JOGSZABÁLYOK

A hazai könyvtári rendszer jelenét és jövőjét mérföldkőként meghatározó 1997. évi CXL.
törvény immár egy éve, hogy hatályba lépett. Túl vagyunk az ismerkedés és értelmezés
időszakán, valamennyien nap mint nap azon munkálkodunk, hogy a törvény szellemében jó
hagyományainkat megtartva átalakítsuk és megteremtsük az információs társadalom
igényeit szem előtt tartó és kielégíteni képes alapintézményt: a könyvtárat. A hazai
könyvtári rendszer fejlesztése érdekében teendő feladatokról, a célokról és jövőképről
átfogó elemzést ad Skaliczki Judit Céljaink és feladataink címmel a Könyvtári
Levelező/lap 1999/2. számában. Tanulmányozását minden kollégának jó szívvel ajánlom.
Könyvtári rendszerben kell gondolkodnunk mindannyiunknak, hiszen csak a rendszer
egésze képes az információ- és tudáshalmaz közvetítésére. A feladatok között ezért
elsődleges, hogy tisztán lássuk saját intézményünk helyét, szerepét, küldetését a
könyvtárügyben. Biztosítanunk kell, hogy apró, de fontos láncszemként illeszkedjenek a
települési könyvtárak a könyvtári hálózat nagy egészébe.
Nem kívánom ebben cikkben paragrafusról paragrafusra számba venni a teendőket, de
kiemelném a halaszthatatlanokat.
Közkönyvtári ellátást biztosítanak a települési könyvtárak, s mint ilyenek szerepelnek eddig automatikusan - a nyilvános könyvtárak jegyzékén, de rövidesen várható e jegyzék
vezetéséről szóló kormányrendelet megjelenése. Addig is sürgető feladat, hogy a fenntartó
önkormányzatoknál elérjük:
- az alapító okiratok,
- a Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálatát.

Szorgalmaznunk kell, hogy a fenti dokumentumokban egyértelmű megfogalmazást
nyerjenek:
 az adott település nyilvános könyvtárának alapfeladatai, esetleg kiegészítő
tevékenységei;
 váljék egyértelművé a könyvtár névhasználata, jogi státusza;
 tisztázódjék gazdálkodási jogköre;
 fogalmazzák azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyeket a fenntartó biztosít
ahhoz, hogy a települési közkönyvtár képes legyen feladatai ellátására;
 szabályozni szükséges a könyvtárhasználók jogait, a használat feltételeit.
Nagy jelentőséggel bírnak ezek a helyi rendeletek, hiszen az előbb felsorolt feltételek
megléte biztosítja csak az állampolgárok számára az információkhoz és dokumentumokhoz
történő szabad hozzáférést, ugyanakkor a könyvtár is csak stabil működési feltételekkel
képes megfelelni a vele szemben támasztott társadalmi elvárásoknak.
A fenti dokumentumok gyors felülvizsgálatát teszi szükségessé a finanszírozás törvényi
rendje is. A fenntartó önkormányzatok közül csak azok részesülhetnek a központi
támogatásokból, a normatívákból, azok kapcsolódhatnak pályázatokhoz, amelyek helyi
rendelettel tudják bizonyítani, hogy nyilvános könyvtári ellátást nyújtanak.
Megyénkben a szokásjog alapján eléggé sokszínű még e helyzetkép. Az előbbre jutásért
mielőbb el kell érni, hogy még az "egyszemélyes könyvtárakban" is tisztázott legyen,
milyen feladatot, milyen költségvetési előirányzatból kell megoldani. A könyvtári, az
önkormányzati és az államháztartási törvények nyújtanak garanciákat a megvalósításhoz.
A CXL. törvény nyomán követő jogszabályok láttak már napvilágot és a továbbiak
megjelenését várjuk.
Elkészült és megjelent már:
- a 60/1998. (III.27.) Kormányrendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak
szolgáltatásáról,
- a 15/1998. (III.31.) MKM rendelet a helyi önkormányzatok érdekeltségnövelő
támogatásáról. (Ez utóbbiról és már tapasztalatairól is szólok a pályázatok fejezetnél.)
A gyakorlatban működik már az Országos Dokumentumellátási Rendszer, jogi
szabályozása később várható.
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet megjelenése
esedékes.
Minden kedves kolléga figyelmét szeretnénk felhívni, hogy kísérjék figyelemmel e
jogszabályok megjelenését, tanulmányozzák alaposan és építsék be napi munkájukba a
könyvtári ellátás színvonalának emelése érdekében.
Biczó Jánosné
Módszertani Osztály vezetője

FELHÍVÁS ÉS KÉRÉS: MIT KELL TUDNI
A KÖTELESPÉLDÁNYOK SZOLGÁLTATÁSÁRÓL?
A Magyar Közlöny 1998/26. számában látott napvilágot a kormány 60/1998. (III. 27.)
számú rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról. A
rendelet lényege az, hogy a korábbi 16 példánnyal szemben 6 kötelespéldányt kell a
sajtótermékekből a nyomdáknak, illetve a kiadóknak térítésmentesen beküldeni az
Országos Széchényi Könyvtárba. Ezen felül a szolgáltatók a helyi vonatkozású
sajtótermékekből a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak is egy példányt
kötelesek ingyen beküldeni.
Ezek a példányok elsősorban a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményének
gyarapítását szolgálják, illetve szolgálnák, ha a nyomdák és kiadók valóban teljesítenék ezt
a kötelezettségüket.
A rendelet megjelenése óta sajnos - megyei szinten - nem sokat változott a Bródy Sándor
Könyvtárba beküldött kötelespéldányok mennyisége. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy
napjainkban a nyomdák (sokszorosító szervek), kiadók száma inkább nő, mint csökken. A
nyomdai ellenőrzéshez naprakész megyei címjegyzéket szeretnénk összeállítani.
Elsősorban ehhez kérnénk a városi, községi könyvtárak vezetőinek a segítségét. Kérjük,
hogy közöljék velünk a településükön működő nyomdák (kiadók), esetleg az általuk
megjelentett nyomdatermékek adatait.
Az adatszolgáltatás, tájékoztatás mellett kérjük a kollégákat, személyesen is hívják fel a
helyi kiadók, nyomdák figyelmét erre az új rendeletre. A helyi vonatkozású sajtótermék
fogalmát is tisztázza e jogszabály, mely szerint:
"helyi kiadvány: az adott településen, a megjelenési (keltezési) helyen kiadott
dokumentum,
helyi tartalmú dokumentum: a helyre (földrajzi vagy közigazgatási), a helyi
személyekre vonatkozó információt hordozó dokumentum,
helyi szerző: az adott településen élő, dokumentumot alkotó (létrehozó) személy,
helyi nyomtatvány: a nem helyi tartalmú és nem helyi kiadványnak minősülő helyi
nyomdatermék."
Összegezve, a megyei könyvtárakat valamennyi nyomdatermékből megilletné 1-1 példány
a helyi nyomdáktól, kiadóktól. (A nyomda mulasztása esetén a kötelespéldányokat a
kiadónak kell teljesíteni.)
A Bródy Sándor Könyvtár helyismereti gyűjteménye teljességre törekvően igyekszik a
megyénkre, Heves megyére vonatkozó dokumentumokat beszerezni, s ez - úgy hiszem közös összgyűjteményi érdekünk is.
Guszmanné Nagy Ágnes
helyismereti könyvtáros

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
Az 1997. évi CXL. tv. hosszú időre iránymutatást ad a kulturális szféra számára. A
törvényt követően az azt követő jogszabályok megjelenése is folyamatban van. Ezek közül
már megjelent a sajtótermékek kötelespéldány-szolgáltatásáról és hasznosításáról és a helyi
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló.
Mindkettőről aktuális információk olvashatóak lapunkban.
Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló követő jogszabály tervezés alatt áll,
de a rendszer kialakítása és működtetése már az idén megkezdődött. Elfogadására a
gyakorlati tapasztalatokat követően kerülhet sor. Az ODR működésének két legfontosabb
eleme a lelőhely-nyilvántartás és a megfelelő dokumentumbázis. A szaktörvény alapján a
minisztérium mindezek támogatásához anyagi forrásokat is hozzárendel. A könyvtárközi
kölcsönzés postaköltségének minisztériumi támogatására is számíthatunk. Kérünk minden
könyvtáros kollégát, hogy a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségeiről külön nyilvántartást
vezessenek. A postaköltség összegét a minisztérium megtéríti, folyamatban van az
ingyenes dokumentumküldés rendszerének kidolgozása.
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer támogatásával a Bródy Sándor Könyvtár
300000 Ft-ot kapott a könyvtárközi kölcsönzés dokumentumállományának fejlesztésére.
Ezt a pénzt állománygyarapításra fordítjuk, olyan könyveket szeretnénk beszerezni,
amelyek keresettek lehetnek a könyvtárközi forgalomban. Várjuk minden könyvtár kérését,
melyeket gyors határidővel szeretnénk teljesíteni. Ha a könyv olvasótermi vagy kölcsönzés
alatt áll, az eddigiek szerint továbbítjuk a kérést.
1999. január 12-én az Országos Széchényi Könyvtárban a könyvtárközi kölcsönzés új
lehetőségeiről tartottak tájékoztatót az OSZK munkatársai. Az új igényeket már
elektronikus levél formájában is továbbíthatjuk a könyvtár honlapján megtalálható kérőlap
segítségével. Ez a szolgáltatás jelszóhoz kötött, a Bródy Sándor Könyvtárból elérhető.
Az Internet segítségével több nagy könyvtár számítógépes adatbázisában kereshetünk. A
könyvtárközi kérések továbbításakor - főként a nehezen elérhető szakkönyvek esetében először ezeken az OPAC-okon keressük ki a könyv adatait, ellenőrizzük meglétét, így
rögtön abba a könyvtárba továbbítjuk kérésünket, amelyben az adott könyv megtalálható.
Kérésünk az, hogy a könyvtárközi kérőlapot a dokumentumok pontos adatainak
feltüntetésével, nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki. Ez megkönnyíti a kért könyv
azonosítását, gyorsabb szolgáltatást tesz lehetővé.

Tőzsér Istvánné
módszertani könyvtáros

PÁLYÁZATOKRÓL
Elkészült, jóváhagyták az 1999. évi államháztartási költségvetést. Ismeretében sorra
jelennek meg a közgyűjtemények, könyvtárak fejlesztését, telematikai helyzetét,
állománygyarapítását szolgáló különböző pályázatok.
A közzététel helye nagyon változó. A szakmai lapoktól kezdve az országos napilapokig
bárhol találkozhatunk velük. Kérjük a kollégákat, hogy szemfülesen, körültekintően
keressék az ilyen felhívásokat és igyekezzenek élni a felkínált lehetőségekkel.
Természetesen az elsődleges forrás a kulturális szféra hivatalos közlönye, melynek új címe:
Kulturális Közlöny. Emellett az Oktatási Közlönyt is éppúgy indokolt tallózni, de a
Pályázatfigyelő és a Sansz c. időszaki kiadványok egyaránt közlik a soron lévő támogatási
lehetőségeket.
Az alábbiakban a legfrissebbekre és legtöbbünk érdeklődésére számot tartókra hívjuk fel a
figyelmet:
 A "Könyvtárpártoló önkormányzat - 1999" cím elnyerésére
 Érdekeltségnövelő támogatás a könyvtárak állománygyarapítására
A fenti két pályázat a települési könyvtáraknak szűkítés nélkül kínál lehetőségeket.
 Érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra olyan önkormányzatok részére,
amelyeknél az 1 lakosra jutó előző évi beszerzési keret az országos átlagtól elmarad.
Községi könyvtárakban
65 Ft/lakos;
városi könyvtárakban
102 Ft/lakos - 1998-ban.
Megszorító feltétel, hogy az önkormányzatnak a jóváhagyott költségvetési támogatáson
felül kell testületi döntéssel kötelezettséget vállalnia kiegészítő összegre. A pályázaton
elnyerhető támogatás megegyezik az önkormányzat által felajánlott összeggel.
 Városi könyvtárak részére: támogatás az információs hálózat fejlesztésére.
 Megyei és városi könyvtárak pályázhatnak a szellemi örökség felkutatására, közkinccsé
tétele témakörön belül:
- folyóiratok, hírlapok repertóriumának adatbázis-építése
- helyismereti dokumentumainak digitalizálása, retrospektív feltárása
- ritka gyűjtemények feltárása, fotó- és videodokumentumok digitalizálása.
Valamennyi elnyert támogatással az adott település állampolgárai gazdagodnak, hiszen az
elérhető információ mennyisége növekszik általuk. Ezért nagyon fontos, hogy tartsuk
szívügyünknek a pályázati lehetőségek felkutatását és éljünk velük.
GRATULÁLUNK!
E témakörbe kívánkozik az alábbi hír az 1998. évről:
A "Könyvtárpártoló önkormányzat" címet és a vele járó támogatási összeget megyénkben
két község nyerte.
KISKÖRE Nagyközségi Önkormányzat 600000,- Ft
NAGYVISNYÓ Községi Önkormányzat 300000,- Ft
Szeretettel gratulálunk nekik!
Örülnénk, ha ebben az évben még többen juthatnának ilyen segítséghez.

-  Pályázati felhívás
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján az éves
költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon
önkormányzati könyvtárak fejlesztésére különít el, amelyeknél az egy lakosra jutó
állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.
Az országos átlag - az előzetes statisztikai adatok alapján - 1998-ban
községi könyvtárakban: 65,- Ft/lakos
városi könyvtárakban: 102,- Ft/lakos.
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 1998-ban a fenti
átlagos összegeknél kevesebbet tudtak állománygyarapításra fordítani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a könyvtár 1999. évre jóváhagyott költségvetését,
 az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési
támogatáson felül kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét,
 a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat
által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - megegyezik az önkormányzat
által felajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen 24 millió Ft. A támogatás
odaítélését a NKÖM a szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi.
A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a
zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni.
A pályázat beadásának határideje: 1999. április 10.
A pályázatot postai úton a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Osztályára kell
benyújtani (1363 Budapest, Pf. 4.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a 302-0600/1696-os telefonszámon kérhető.

Pályázati felhívás
a "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1999" cím elnyerésére
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a nyilvános könyvtárt fenntartó
községi és városi önkormányzatok részére
A pályázatok 1999. április 10-i határidővel nyújthatók be a megyei könyvtárakban beszerezhető
adatlap kitöltésével, kizárólag postai úton a Könyvtári Osztály címére "Könyvpártoló
Önkormányzat - 1999" megjelöléssel (1363 Budapest, Pf. 4.). A határidőn túl érkező pályázatokat
a kiíró érvénytelennek tekinti.
Az eredményesen pályázó önkormányzatoknak a nemzeti kulturális örökség minisztere a
"Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1999" címet adományozza.
A címhez kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás járul, melyet a könyvtár technikai,
műszaki feltételeinek fejlesztésére kell fordítani. A kiíró - a beérkezett pályázatok alapján különdíja(ka)t is megállapíthat. A következő pályázati kiírás időszakában - 2000-ben - a
minisztérium be kívánja mutatni a nyilvánosságnak a támogatás felhasználásának módját és
eredményeit.
A településtípus szerinti kategóriákban elnyerhető támogatások:
I. helyezett
1 millió Ft
II. helyezett
800 ezer Ft
III. helyezett 600 ezer Ft
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a 302-0600/1696-os telefonszámon kérhető.

KÉPZÉS
A Bródy Sándor Könyvtár könyvtáros asszisztenseket képez tanfolyami keretben már
második alkalommal. A könyvtáros asszisztensképzés középfokú szakképzés, mely sikeres
záróvizsga után az OKJ-ben szereplő végzettséget ad.
Az 1996/97-es tanévben 22 fő fejezte be sikeresen tanulmányait, többségük ma már a
megye különböző könyvtáraiban dolgozik.
Az 1998/99-es tanévben 21 hallgatóval az oktatás finisében vagyunk, reméljük, áprilisban
valamennyien sikerrel zárják tanulmányaikat.
A képzést folytatni kívánjuk a következő tanévben is, ezért e hasábokon is közzétesszük
felhívásunkat:

Tanfolyam
A Bródy Sándor Könyvtár könyvtáros-asszisztensképző tanfolyamot szervez az 1999/2000.
tanévre.
A tanfolyam várhatóan 1999. szeptemberében indul, heti egyszeri 6 tanítási órás
foglalkozással. A képzés 210 elméleti és 240 gyakorlati órát foglal magában. A képzési
költség várhatóan 40-50 ezer Ft között lesz, mely a tankönyvet és vizsgadíjat is
tartalmazza.
Jelentkezni a könyvtár Módszertani Osztályán lehet.
Jelentkezési határidő: 1999. június 15.


AZ 1998. évi ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
TAPASZTALATAIRÓL
Az érdekeltségnövelő támogatás igényléséről már rendelkezünk némi tapasztalattal, hiszen
1998-ban már működött ez az állománygyarapítást segítő pályázati rendszer.
A 15/1998 (III.31) MKM rendelet értelmében érdekeltségnövelő támogatást kaphattak az
előző évi beszerzési keretük függvényében a települések. Írásos és szóbeli megkeresésünk
ellenére is sajnos csak a településeink 65%-a, 77 község pályázott és kapott támogatást.
1999-ben eddig az önkormányzatok 90%-a küldte be hozzánk az igénybejelentést, úgy
tűnik 17 község ez évben sem kívánja a kínálkozó lehetőséget kihasználni.(!?)
Az alábbi táblázatban az 1997. év gyarapítási összegei szerepelnek. Az országosan
rendelkezésre álló 200 millió Ft-ból 180 millió Ft-ot érdekeltségnövelő támogatásként
osztottak szét, az állománygyarapítási összeg 23,5%-át kapták meg a könyvtárak
"ráadásként".
A fennmaradó 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére különítették el, amelyeknél
az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól és az adott
önkormányzat a költségvetésen felül ajánlott fel beszerzési forrást.

Heves megyében négy önkormányzat nyert ilyen támogatást: Adács, Átány, Novaj és
Visonta.

Önkormányzat neve

Heves m. önk.
Abasár
Adács
Aldebrő
Andornaktálya
Apc
Átány
Bekölce
Besenyőtelek
Bodony
Boldog
Bükkszentmárton
Detk
Domoszló
Ecséd
Eger
Egerbakta
Egercsehi
Egerszalók
Erdőtelek
Erk
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Halmajugra
Hatvan
Heréd
Heves
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hort
Kál
Karácsond
Kerecsend

1997.
Érd.növ. Pályázat
gyarapítás támogatás
/Ezer Ft/ /Ezer Ft/ /Ezer Ft/

2 587
137
134
85
94
170
88
30
620
100
203
102
349
216
249
6 641
72
10
30
146
69
101
66
230
991
1 697
151
81
110
112
2 575
95
532
46
37
335
62
16
191

608
32
32
20
22
40
21
7
146
24
48
24
82
51
59
1 562
17
2
7
34
16
24
16
54
233
399
36
19
26
26
605
22
125
11
9
79
15
4
45

Önkormányzat neve

Kisköre
Kömlő
200 Kompolt
Lőrinci
Ludas
Maklár
100 Markaz
Mátraderecske
Mezőszemere
Mezőtárkány
Mónosbél
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagyréde
Nagyvisnyó
Novaj
Ostoros
Pély
Pétervására
Petőfibánya
Poroszló
Recsk
Rózsaszentmárton
Sarud
Sirok
Szihalom
Szilvásvárad
Szücsi
Tarnalelesz
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tenk
Tiszanána
Vámosgyörk
Verpelét
Visonta
Visznek
Zagyvaszántó

1997.
Érd.növ. Pályázat
gyarapítás támogatás
/Ezer Ft/ /Ezer Ft/ /Ezer Ft/

462
116
191
361
5
105
160
174
91
72
29
74
59
323
397
25
82
160
430
30
189
273
155
56
170
514
73
100
494
191
67
108
127
67
340
33
50
193

109
27
45
85
1
25
38
41
21
17
7
17
14
76
93
6
19
38
101
7
44
64
36
13
40
121
17
24
116
45
16
25
30
16
80
8
12
45
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Hangoskönyvről, videóról mindenkinek
Könyvtárunkban több mint egy évtizede gyarapítunk folyamatosan két nem hagyományos
könyvtári dokumentumfélét: a hangkazettán lévő "hangoskönyvtári" anyagot és a
videófilmeket.
A hangoskönyvtár a kezdetekben elsősorban a vakok és csökkentlátó "olvasók" könyvtári
ellátását szolgálta és szolgálja ma is, de korlátozott számban több idős ember számára is
lehetővé tettük a kölcsönzést.
A kazettákon neves művészek felolvasásában hangzanak el a magyar és a világirodalom
remekei.
A közel 1200 filmből álló videótárunk is kedvelt állományrésze könyvtárunknak. Filmjeink
között megtalálható számos ismeretterjesztő és oktatófilm, az iskolai kötelező irodalom
néhány darabja, valamint a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz nélkülözhetetlen játékfilmek
sokasága.
Mindkét dokumentumféleség közkedvelt a mi olvasóink körében és ez adta az ötletet, hogy
a kölcsönzés lehetőségét kiszélesítsük.
Szeretnénk, ha segítségünkkel a legkisebb település könyvtárlátogatói is hozzájutnának e
szolgáltatáshoz, ezért igény esetén - könyvtárközi kölcsönzéssel - rendelkezésre bocsátjuk
a kért műveket.
A hangoskönyvtár állománya kizárólag ingyen kölcsönözhető!
A videófilmeket - amelyeket kölcsönzési joggal vásároltunk - csekély térítés ellenében
tudjuk meghatározott ideig tartó letétbe adni. A videóállományról készült lista, amely
segítséget nyújt a filmek kiválasztásához, a módszertani osztályon és az olvasószolgálatnál
is megtalálható.
15 db film két hónapos időtartamra 3000.- Ft, amit előre kell fizetni.
Ajánlás a helyi kölcsönzéshez: 1 kazetta kölcsönzési díja 1 napra 50.- Ft
A 15 db videókazetta
egyszeri kölcsönzés esetén 750,- Ft bevételt eredményez,
négyszeri kölcsönzés esetén 4x750=3000.- Ft.
Az ennél többszőri kölcsönzésből befolyt összeg a könyvtár saját bevételét gyarapítja.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:

36/412-706
36/310-372

Módszertani Osztály
Olvasószolgálati Osztály

Kötészet
Ebben az évben is felajánljuk kötészeti szolgáltatásunkat a megye könyvtárai számára.
Az 1999. évben változatlanok maradtak a kötési díjak, emlékeztetőül közzétesszük:



A/3 méretig

400 Ft/db



A/4 méretig

300 Ft/db



A/5 méretig

200 Ft/db

HÍREK
Az Egri Városi Televízió, az Ifjúsági Ház és a Heves Megyei Hírlap "Eger az én
városom" címmel nagyszabású vetélkedőt hirdetett középiskolás diákok számára. A
háromfordulós Tv-s vetélkedő forgatókönyvének megírásában, a játék lebonyolításában
zsűri-tagként is részt vesz a Bródy Sándor Könyvtár helyismereti munkatársa.
 A Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Gyűjteménye a British Council támogatásával
angol nyelvi információs sarokkal gazdagodott. Az ajándékot dr. Paul Dick, NagyBritannia kulturális attaséja adta át.
A Bródy Sándor Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtára megújult környezetben várja a
közigazgatási és jogi témájú könyvek iránt érdeklődőket. 16000 kötet, közel 80 féle
szakfolyóirat áll az olvasók rendelkezésére, az állománygyarapításra évente 2,5 millió
forintot költenek.

EGYESÜLETI HÍREK

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete 1998. október 15-én a
megyeháza dísztermében megtartotta tisztújító választási ülését. A szavazás eredményeként
1999-től a következő kollégák látják el a Szervezet tisztségeit:
Az MKE Heves Megyei Szervezetének elnöke:
Guszmanné Nagy Ágnes (Bródy Sándor Könyvtár, Eger)
Vezetőségi tagok:
Farkas Márta
(Bródy Sándor Könyvtár, Eger) - titkár
Balogh Béláné
(Bródy Sándor Könyvtár, Eger)
Blahó Istvánné
(Városi Könyvtár, Füzesabony)
Kiss Péterné
(Vachott S. Városi Könyvtár, Gyöngyös)
Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Kocsis István
(Ady Endre Városi Könyvtár, Hatvan)
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Dr. Balogh Ernőné
(ÁMK, Besenyőtelek)
Balláné Fülöp Márta
(Városi Könyvtár, Heves)
A MKE Könyvtári Tanács tagja Balogh Béláné lett.

Az MKE Heves Megyei Szervezete - mintegy hetven résztvevővel - megtartotta 1999. évi
első taggyűlését, január 28-án, Gyöngyösön, a Vachott Sándor Városi Könyvtárban.
A ferences rendházból új épületbe került, megújult könyvtár szakmai bemutatkozására is ez
alkalommal került sor. Pelle Sándor, a könyvtár igazgatója beszélt a könyvtár múltjáról és
jövőjéről, s kalauzolta a megye könyvtárosait a "volt Grassalkovich-kastélyba" költöztetett
bibliotékában. A különleges belsőépítészeti megoldások, a szép, tágas terek, a galéria - s a
színvonalas könyvtári ellátást biztosító infrastrukturális háttér kedves, felkészült
kollégákkal - kivívta a jelenlévők elismerését.

Sor került az elnökség előző, négyéves ciklusának áttekintésére, valamint az országos
tisztújító közgyűlés eredményeinek ismertetésére. A tagok megvitatták, majd elfogadták a
Heves Megyei Szervezet 1999. évi munkatervét. A negyedévenként tartandó rendezvények
sorában lesz könyvtárhasználói szokásokkal foglalkozó nyílt fórum; több megye
részvételével regionális, Észak-magyarországi szakmai tanácskozás; szerveznek bel- és
külföldi partnerkapcsolatokra épülő tapasztalatcsere-látogatásokat is.
Balogh Béláné ismertette az MKE Könyvtári Tanács legutóbbi ülésén elhangzottakat,
Farkas Márta áttekintette - statisztikai adatok tükrében - az országos ill. heves megyei
egyesületi taglétszám alakulását a kezdetektől (1975-től) napjainkig.
A délutáni órákban a könyvtárosok látogatást tettek a ferencesek műemlék-könyvtárában,
majd a felsővárosi plébánia egyházi kincstárának múzeumát tekintették meg. A vendéglátó
házigazdák szívélyes fogadtatása hozzájárult a jó hangulatú tapasztalatcsere-látogatás
sikeréhez.

Az MKE taglétszáma 1998-ban az országos összesített regisztráció szerint 3163 fő volt, ez
21%-kal több, mint két évvel ezelőtt. 1996-ban a legtöbb szervezet a taglétszámok
stagnálásáról vagy kisebb-nagyobb mértékű csökkenéséről számolt be, ellenben most 3
szervezete kivéve mindenütt jelentősen emelkedett a tagok száma. Legkiemelkedőbb a Pest
megyei taglétszám-növekedés (55 főről 129 fő), ezt követi a sorban Békés, Csongrád,
Heves és Nógrád megye szervezete. A legkisebb taglétszámú szervezetek: Zemplén megye
(33 tag), Tolna megye (25 tag). Legnagyobb létszámmal a Csongrád megyei szervezet
rendelkezik (280 tag).
Területi szervezetünk 1975-ben alakult, akkor adott otthont Eger az MKE VII.
Vándorgyűlésének. A megalakuláskor taglétszámunk 60 fő volt. A következő évben, 1976ban az egyesületi tagok száma már meghaladja a 100 főt. A 70-es, 80-as években
mozgalmas élet folyik az Egyesületben, hiszen a létszám folyamatosan 100 fő fölött van.
Az országos tendenciákkal megegyezően a 90-es évek elején a létszám drámai csökkenést
mutat - összefüggésben egyéb társadalmi folyamatokkal.
1991-ben örvendetesen nőtt a létszám, 77 tagja volt Heves Megyei Szervezetünknek.
A szakmai összetartozás fontosságát hangsúlyozva az MKE Heves Megyei Szervezete
kínálja programjait tagjai számára és várja a könyvtáros szakma iránt elkötelezett új
kollégák belépését. Jelentkezni lehet levélben, telefonon: Guszmanné Nagy Ágnes elnöknél
(Bródy Sándor Könyvtár, Eger, Kossuth L. u. 16. (36/310-674).
Az Egyesület vezetősége egyben felhívja tagjai figyelmét az 1999. évi esedékes
tagdíjbefizetésre! A tagdíj összege a januári bruttó fizetés 2%-a, a befizetés határideje
1999. március 31.
az MKE Heves Megyei Szervezete

KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja
Kiadja: a Bródy Sándor Könyvtár
Felelős kiadó: Engel Tibor igazgató
Szerkeszti: Biczó Jánosné, Tőzsér Istvánné
Megjelenik: 200 példányban

Bródy Sándor Könyvtár szervezeti felépítése
igazgató: Engel Tibor
titkárnő: Mirkovszki Bernátné
Közigazgatási szakkönyvtár:
Dr. Szecskó Károlyné
Tersztyánszky Éva

Olvasószolgálati Osztály
oszt. vez.:
Dr. Pataki Miklósné
Farkas Márta
Kárpátiné Ézsiás Edit
Kiss Csabáné
Kovácsné Halmai Rita
Troskin Nyikolájné
Dienes Ágnes
Varga Zita
Veresné Lefler Katalin
Operátorok:
Kobolák Péter
Gál Antónia
Gerhát Gábor
Helyismereti gyűjtemény:
Guszmanné Nagy Ágnes
Bartók Sándorné
Zenemű- és hangtár:
Baranyiné Zsoldos Marianna
Balázsné Mihály Andrea
Idegen nyelvi gyűjtemény.:
Fekete Ildikó
Hollóné Bodó Boglárka
Helyettesítők:
Bodnár Orsolya (GYES)
Orsó Éva
Dr. Tóthné Tersztyánszky Ágnes
Közhasznú alkalmazott:
Venczel Tiborné

Hálózati-módszertani Osztály
oszt. vez.:
Biczó Jánosné
Tőzsér Istvánné

I. sz. Fiók:
Pintérné Pordány Mária
II. sz. Fiók:
Vitkóczi Jánosné
Mátrainé Baranyi Piroska (GYES)
III. sz. Fiók:
Balogh Béláné

igazgatóhelyettes:Sohajdáné Bajnok Katalin
gazdasági igazgató helyettes: Bánka József
Feldolgozó Osztály
Gyermekkönyvtár
oszt. vez., ig. h.:
oszt. vez.:
Sohajdáné Bajnok Katalin
Dr. Földessyné Botos Zsófia
Palicz Zsuzsanna
Jáger Istvánné
Poczik Istvánné
Luzsi Margit
Sándor Imréné
Keller Józsefné
Karanyitz Anna

Gazdasági Osztály
oszt. vez., ig. h.:
Bánka József
P.ü. előadó:
Pfaffné Lovász Mária
Pénztáros:
Bakó Csabáné
Gondnok:
Czank László
Takarítók:
Nagy Mihályné
Csegezi Gyuláné
Surányi Lászlóné
Számel Jánosné
Dudás Józsefné
Kötészet:
Vezető:
Göböly Istvánné
Aradiné Kovács Judit
Magyar Simonné
Portások:
Balázs Jánosné
Keller Miklósné
Gépkocsivezető:
Boros Miklós

