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Internet-tanfolyam Bélapátfalván
Könyvtárunk is nyertese lett az IKB pályázatának. 6 multimédiás
számítógépet kaptunk. Sajnos a beígért bérelt vonal helyett csak egy modemet
hoztak a meglévő analóg telefonvonalunkhoz, ez is csak augusztusban lett
üzembe helyezve.
A szervezés után szeptember 16-án indult az első Internet-tanfolyam. A
tanfolyamokat délelőtti és délutáni elosztásban tartottuk. Segítségemre volt
Fehér Zalán informatikus, aki jelenleg polgári szolgálatát tölti a könyvtárban.
Eddig 5 csoport végzett, 30 fő. A továbbiakra a 2003-as év első felében kerül
sor.
A délutáni foglalkozásokra általában az aktív dolgozók jelentkeztek. Nagy
érdeklődéssel, de a munka utáni fáradság jeleivel vettek részt az oktatáson. A
délelőtti csoportok sokkal aktívabbak voltak. Az első ilyen csapat csupa
nyugdíjasból állt, életkoruk 61 évtől 75-ig
terjedt. Nagyon szerettem Őket, lelkesek,
érdeklődőek voltak, készek az új befogadására.
Az egérrel való kattintás volt a legnehezebb
számukra, amíg az egyikük, Erika néni rá nem
jött a megoldásra, észrevételét hangosan
megosztva a többiekkel: „Megvan, ütni kell,
üssed!”
Először megrettentem, féltve az egerek épségét,
de később csak mosolyogtam a dolgon. Az ütéseket Ők sem „úgy” gondolták,
ezután már könnyebben ment a dolog. Sajnos a technika ördöge beleszólt kis
csoportunk boldogságába, 2 hétig nem tudtuk használni az Internetet a vonal
zsúfoltsága miatt. Az elmaradt böngészést később pótoltuk.
Úgy érzem, a tanfolyamot végzettek túlnyomó része elégedett volt a
megszerzett információkkal. Sokan közülük visszajárnak internetezni.
Bélapátfalva, 2002. december 03.
Gédráné Szabados Borbála
könyvtáros

Újra kezdenénk!
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

Gyöngyösön elmondhatjuk, hogy könyvtárunk élvezi a Képviselőtestület kegyeit. Pályázatainkat támogatják,
anyagi kéréseinket a lehetőségekhez mérten kielégítik. Így vált lehetővé intézményünkben - 2001. május 15től - az internet-használat 3 gépen. A 600,-Ft/óra használati díj ellenére egyre nőtt az érdeklődés, az igény.
Ezért is üdvözöltük nagy örömmel a Széchenyi Terv programján belül „Az információs társadalom
megvalósításában közreműködő közművelődési könyvtárak támogatása” című pályázat kiírását.
Elénk vetült a jövőkép: + 6 gép !, ingyenes használat !, információs sztráda…!
Igen ám, de a feltételek! Ki legyen az a két ember, aki elmegy tanulni? Melyik tanfolyamra jelentkezzünk és
mikorra? Együtt vagy külön? Esetleg két különböző tanfolyam?
2002. április 15-től felgyorsultak az események. Izzadt tenyérrel markoltuk az egeret és tanultuk a „Mentés
másként”, „Vágólapra másolás”, „Nyomtatás Wordben” parancsszavak jelentését a Zrínyi Katonai
Főiskolán. Az angol szavakról már nem is beszélek.
A jó hangulatú tanfolyam alatt adódott lehetőség egyéb, könyvtárosokat érintő információk cseréjére is.
A vizsga megszerzése után következett a második
próbatétel, – tudásunk átadása, legalább 60 önként
jelentkező személynek.
Nos, ennek a 60 főnek a biztosítását a pályázat
beadásával egy időben megkezdtük. Rokonok,
kollégák, szomszédok szavát vettük, hogy
jelentkeznek meghirdetendő tanfolyamunkra.
Álmunkban nem gondoltunk arra, hogy a különböző
médiákban meghirdetett és a könyvtárban kitett
jelentkezési lapokra akkora létszámban jelentkeznek,
hogy hozzátartozóink azóta is tudatlanok a
számítógép kezelése területén.
A júniusi tanfolyamkezdésre már három csoportra
elegendő jelentkező volt. Egy-egy csoportban 12 főt tudtunk számítógéphez ültetni.
A rendszergazdánk – Szőke György – remek
tematikát állított össze, amit fénymásolva
mindenki magánál tarthatott a tanfolyam ideje
alatt, ill. lemásolhatott a későbbi időkre.
Lépésről-lépésre vezetve a tanulót, remek
mankónak bizonyult. – Azóta levédettük.
Jelentkezéskor nem kérdeztük, ki milyen
ismeretségben áll a számítógéppel, mondták
maguktól a jelentkezők: „Én csak a
munkahelyemen használok gépet.” „Én még
sosem láttam közelről…”, „…az unokámnak
vettem és nagyon bosszant, hogy állandóan előtte
ül.
Kíváncsi
vagyok,
mit
tud?”,
„A
szövegszerkesztőt használom, de az interneten
elveszek”
Szóval sikerült igazán heterogén csoportokat összeállítanunk. Nem is sejtettük, ez mivel jár.
Ráadásul helyi adottságunk, hogy a 3 régi, a 3 munka-, és a 6 új gép külön-külön van elhelyezve.
Rögtön az első csoportnál kiderült, hogy szinte mindenki azt szeretné, ha fognánk a kezét. Ami esetenként
szó szerint értendő, ti. a kurzor arra megy, amerre az egeret mozgatom, de ha lehet az egérpadon, vagy
legalább még az asztalon; és ha a kis négyzetből kicsúszik a kattintás pillanatában, egész más történik a
képernyőn, mint amit szeretnék.

Tehát a következő taktikát választottuk:
aki csak tud, segít, így összeállt egy csapat
Gyuri mellé: Jakusné Csilla, Kiss
Gertrúd, Tóth Gusztáv állandó tagokból
és a polgári szolgálatos fiúkból. Ám néha
még így is kevésnek bizonyult a segítő kéz,
ilyenkor az állandó tanuló-szervező,
Kissné Marika is besegített.
Így telt a nyarunk és az őszt is így kezdtük,
mígnem kirepült az utolsó tanulónk is a
fészekből. Azóta visszajárnak, mint
szörfözők, e-mail-ezők és ha elakadnak,
tudják, hozzánk bátran fordulhatnak.
A fárasztó munka mellett,- mert az volt,
rengeteget nevettünk, s ez a hangulat a ház
falain kívülre is eljutott, minek hatására újabb és újabb jelentkező akadt. Őket el kellett utasítanunk, de, mint
olvasó aki az alapszolgáltatást veszti igénybe szintén nyugodtan fordulhat hozzánk.
Az internet-szolgáltatás egyre népszerűbb lesz,
minden korosztály körében. Naponta, átlag 7080 fő fordul meg nálunk. Érezzük, hogy a saját
képzésünket sem hagyhatjuk abba a tökéletes
tájékoztatás érdekében. Várjuk a következő
pályázatokat.
Addig is néhány vidám epizóddal szórakoztatjuk
magunkat és most Önöket:
Rögtön az első csoportból kérdezte valaki,
amikor
a
Word
szövegszerkesztőben
dolgoztunk:
- És az új lapot mikor teszitek a gépekbe?
A legidősebb „internet-tanulónk” András Józsi bácsi (83 éves) a következő e-mailt küldte néhány nappal a
tanfolyam elvégzése után:

Kiss Gertrúd
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

Továbbképzés Noszvajon

N

oszvajon festői környezetben került sor a 2002. évi továbbképzésre, amin először vettem
részt.
Az előadók hozzáállása és magas szintű szakmai hozzáértése garancia volt arra, hogy az
oktatás tárgya, tematikája minél könnyebben elsajátítható legyen. Az előadók és a tanfolyam
résztvevői között kialakult baráti légkör sokat segített a közvetlen kapcsolatok és a későbbi
munkakapcsolatok kialakítása terén.
Az itt szerzett tapasztalatok és az elsajátított ismeretek birtokában, továbbfejlesztve ezeket, szeretném
sikeresen, legnagyobb szakmai tudásom szerint ellátni e szép és szeretetre méltó szakmát.
Steuer Zs. Ramóna
Adács

M

ásodik éve vagyok könyvtáros Egerbaktán és nagy-nagy örömömre ismét részt
vehettem a könyvtárosok továbbképzésén Noszvajon a De la Motte Kastélyszállóban.
Már érkezéskor érezni lehetett azt a kellemes légkört, amelyet én első alkalommal is
olyan csodálatosnak találtam, ahogy a rég nem látott kollégák egymást üdvözölték. Az
egri megyei könyvtár módszertani osztályának dolgozói fogadtak nagy-nagy szeretettel
bennünket, megismerkedtünk az új kollégákkal, elfoglaltuk szállásunkat.
Az előre meghirdetett program is sejttette, hogy színvonalas elelőadásokat fogunk
hallani a könyvtárügy aktuális kérdéseiről, s bizony a várakozás meg is hozta gyümölcsét, mert már az első
téma is lenyűgözött bennünket: „Digitális könyvtárak a világhálón” címmel Drótos László, az Országos
Széchényi Könyvtár MEK Osztályáról ecsetelte a kor nagy-nagy problémájának kérdéseit a könyvtárosok
körében: KÖNYVTÁR és/vagy INTERNET? Élvezetes előadásában egy-egy kérdés felvetésével keresett
válaszokat az elektronikus és hagyományos könyvtár párharcában felvetődő problémákra és mindannyiunkat
elgondolkodtatott a jövő könyvtárának kialakításával kapcsolatos lehetőségekről. Tájékoztatást adott a
Magyar Elektronikus Könyvtárról és azokról a kezdeményezésekről, amelyek a digitalizálás terén
előrelépést mutatnak.
Ebéd után Ramháb Mária tartott előadást „Minőségmenedzsment – könyvtárosoknak” címmel. Lassan kezd
tisztulni előttünk a MINŐSÉG és a MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS fogalma, ehhez nagymértékben hozzájárult
Ramháb Mária lendületes, mindennapi hibáinkra rávezető előadása. Azt is megtanultuk tőle, hogy
apróságokkal is sokat tehetünk a könyvtár rendjéért, az olvasókkal való kapcsolat mélyítéséért.
A vidéki kiskönyvtárakban egymástól elszigetelve dolgozunk, hasonló körülmények között, hasonló
fenntartói nehézségekkel küzdve vívjuk mindennapos kis harcainkat a könyvtárügyért és nagyon jó
segítséget, vagy megerősítést kapni munkánkban, tapasztalatot cserélni egymás között gondjainkról és
nagyon jó együtt lenni ilyen kedves emberekkel, mint a könyvtárosok.
Szakmailag, érzelmileg feltöltődve jöttem haza Noszvajról és megfogadtam, hogy amikor csak lehetőségem
lesz rá, ott leszek a továbbképzésen.
Köszönjük!
Varga Miklósné
Egerbakta
em csak a nappali előadások voltak színvonalasak, hanem az esti program is nagyon érdekes
volt. Csoportokba osztottak bennünket, 4-5 főt egy asztalhoz és gyakorlati szituációs
játékokat kellett eljátszanunk, megoldanunk. Pl. Milyen a lusta, a buzgó könyvtáros. Hogyan
oldjuk meg, ha egy olvasó reklamál, panaszos levelet ír. Mivel már elég fáradtak voltunk, jól
jött ez a humoros esti kikapcsolódás. Sokat nevettünk és persze tanultunk is ezekből a
megoldandó feladatokból.
Mint először részt vevő könyvtáros sokat tanultam, sok kollégával megismerkedtem, tapasztalatokat
szereztem. Persze elég zsúfolt volt a program, mégis felszabadultan emlegetjük azóta is ezt a két napot.
Máskor is szívesen elmegyek.

N

Kovács Györgyné
Mátraderecske

Áttekintés MKE Heves Megyei Szervezetének
1999-2002. évi munkájáról
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete több mint negyedszázada végzi munkában,
sikerekben gazdag tevékenységét. Területi szervezetünk 1975-ben alakult, akkor adott otthont Eger az MKE VII.
Vándorgyűlésének. A következő években, 1976-ban az egyesületi tagok száma már meghaladta a 100 főt. A 70-es, 80as években mozgalmas élet folyt az Egyesületben, hiszen a létszám folyamatosan 100 fő fölött volt. Az országos
tendenciákkal megegyezően a 90-es évek elején a létszám drámai csökkenést mutat - összefüggésben egyéb társadalmi
folyamatokkal. 1999-ben ismét örvendetesen nőtt a taglétszám, 80 főre emelkedett a Heves Megyei Szervezet tagjainak
száma.
Szervezetünk taglétszáma a 2002. évben 63 főre csökkent, amit a tagdíjak emelkedésével magyarázhatunk. A
tagok összetételét tekintve a megye valamennyi könyvtártípusából képviseltették magukat a kollégák. Területi
szervezetünkön kívül másodlagos regisztrációt a szakmai szervezetekbe a következő megoszlásban kértünk: Zenei
Szekcióba 2 fő, Könyvtáros tanári Szekcióba 4 fő, Olvasószolgálati Szekcióba 8 fő, Közkönyvtári Egyletbe 2 fő,
Gyermekkönyvtári Szekcióba 5 fő, Helyismereti Szekcióba 3 fő, Bibliográfiai, Társadalomtudományi és Elektronikus
Szekcióba 1-1 fő jelentkezett, összesen 27 fő, a tagság 42,9 %-a. Nyugdíjas tagjaink száma 2. Főként a nyugdíjas
tagjainkat érintette érzékenyen a tagdíjemelés, létszámuk jelentősen csökkent.
Emlékeztetőül az elmúlt négy év összejöveteleinkről, rendezvényeinkről:
Ezeken a szakmai összejöveteleken, rendezvényeken úgymond körbejártuk a megyét, s igyekeztünk megismerkedni
egymás sikereivel, örömével, gondjaival. Azt hiszem, mindannyiunknak kedves emléke fűződik a gyöngyösi, hatvani,
besenyőtelki rendezvényeinkhez, ahol alkalmunk nyílt a kollégákkal való közvetlen tapasztalatcserére.
Az elmúlt 4 év programjai:
1999. január 28., Gyöngyös – a városi könyvtár szakmai bemutatója
1999. június 24., Vidra Szabó Ferenc olvasásszociológus, a KMK munkatársának előadása Könyvtári helyzetkép az
ezredforduló előtt címmel
1999. november 11., Jubileumi emlékülés a Közkönyvtári Egylettel közösen az 50 éves közművelődési könyvtári
hálózatról, a könyvtáros szakmáról, a könyvtárosság múltjáról, jelenéről, jövőjéről
2000. június 20., „A kis nemzetek egyetlen lehetősége a minőség” címmel minőségbiztosítási továbbképzés
Besenyőtelken, az Általános Művelődési Központ könyvtárában
2000. március 31-április 1. között az „Olvasás Éve” jegyében az MKE Olvasószolgálati Szekciója, a hatvani Ratkó
József Közművelődési Egyesület és a Heves Megyei Szervezet a „Feltámadásról való ének” címmel kétnapos
tanácskozás a hatvani Ady Endre Városi Könyvtárban
2001. március 29., Heves – a városi könyvtár szakmai bemutatója
2001. március 2., Internet Fiesta budapesti rendezvényei. Az egyesület támogatásával 16 kolléga vett részt a Magyar
Tudományos Akadémia nagytermében tartott tanácskozáson, március 3-án pedig 3 fő kísérte figyelemmel az Országos
Széchényi Könyvtár szakmai bemutatóit. A konferencia első napján délután tagjaink megtekintették az Akadémia
könyvtárát, gyűjteményeit és képzőművészeti galériáját is.
2001. július 4-én az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
valamint az MKE Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete egynapos regionális továbbképzése
Egerben, melyen a tagszervezetek 10-10 fővel képviseltették magukat.
2002. március 14. Bemutatkozott a Füzesabonyi Városi Könyvtár
2002. május 27. a Tiszaújvárosi Városi Könyvtárban Heves, Borsod-Abaúj–Zemplén, Hajdú–Bihar valamint SzabolcsSzatmár-Bereg megyét érintő regionális tanácskozásra került sor „A könyvtáros szerepe a változó társadalmi
környezetben. (Szakmai jövőképünk humán aspektusból)” címmel. A négy megyés tanácskozáson megyei
szervezetünket Sipos Attila, Hollóné Bodó Boglárka és Oszlánczi Krisztina képviselte.
Bel- és külföldi kapcsolatainkról…
2001. október 25. Kassa – szakmai kirándulás a városi könyvtárban.
2001. május 7-8-án a kassai könyvtáros kollégák viszontlátogatása Egerben. A szakmai találkozón túl baráti
beszélgetésre, ismerkedésre, városunk nevezetességeinek bemutatására, megismertetésére is sor került a két nap
folyamán.
2002. szeptember 14., a Csongrád Megyei Szervezet mintegy 50 fővel tapasztalatcsere látogatást tett Egerben.
Éves szakmai rendezvényeken való részvételek…
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál meghirdetett programjaira egyesületünk immár hagyományosan minden évben
szervez látogatást.
Rendszeresen – méghozzá igen szép létszámmal, mintegy 30 fővel - veszünk részt az MKE hagyományos évi
legnagyobb találkozóján: a vándorgyűléseken. 1999-ben Pápán, 2000-ben Esztergomban, 2001-ben Nyíregyházán,
2002-ben Budapesten.

A következő, 2003. évi Vándorgyűlés színhelye Zala megyében, Nagykanizsán lesz, ahová minden kedves könyvtáros
kollégát szeretettel elvár az MKE vezetősége. Területi szervezetünk a részvételi díjak kifizetésével, a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár a szállás- és útiköltségek fizetésével segítette elő a nagy számú részvételt.
Úgy érzem, mozgalmas négy évet zártunk, s remélem az új vezetőséggel a következő ciklusban is sikerül a tagság
elképzeléseit megvalósítani.
Köszönöm a vezetőségben részt vett kollégák segítségét, munkáját, s nem utolsó sorban a tagság támogatását.
Eger, 2002. december 12.
Guszmanné Nagy Ágnes
2002. december 12-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete tisztújító taggyűlésére
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.
A következő négy éves ciklusra a következő tisztségviselők kerültek megválasztásra:
Az MKE Heves megyei szervezetének elnöke: Guszmanné Nagy Ágnes
Titkára:
Varga Zita
Elnökségi tagok:
Kiss Péterné
Sinkovics Erika
Sipos Attila
Tamásné Fekete Adrienn
Törökné Kán Andrea
Az ellenőrző bizottság elnöke:
Dr. Balogh Ernőné
Ellenőrző bizottsági tagok:
Baranyiné Zsoldos Marianna
Bodó Boglárka

KKDSZ-hírek
Vadász János új megbízatása miatt lemondott a KKDSZ elnöki tisztségéről. Munkáját az elnökség a “Pro Meritis”
kitüntető emlékplakettel, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a “Munkaügyért” díjjal, a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma a “Közszolgálatért” díjjal köszönte meg.

ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZT A KKDSZ
A KKDSZ Elnöksége 2002. október 15-i ülésén meghatározta az V. (rendkívüli) kongresszus 2. munkanapjának
előkészítésére vonatkozó feladatokat. A kongresszus második szakaszának elsődleges feladata lesz a KKDSZ új
elnökének megválasztása.
A jelölési folyamatot úgy kívánjuk lebonyolítani, hogy az a tagság egészét átfogja; és mindenhonnan időben, megfelelő
ajánlásokat kapjon a jelölőbizottság.
Mind a tagozatok, mind a megyei ügyvivők és tagozatvezetők megkezdték az ajánlások, a jelölések kialakítását.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Elnökség az alábbi ajánlásokat fogadta el a jelöltállítás elvi és gyakorlati
szempontjaiként:
A KKDSZ elnökjelöltje lehet az a személy, aki
 tagja a KKDSZ-nek, valamelyik tagozatában, alapszervezetében vagy vezető testületében huzamosabb ideje
(legalább öt éve) értékelhető munkát végez;
 legalább egy tagozat, vagy egy megye ügyvivői tanácsa, vagy egy országos intézmény alapszervezetének
támogatását élvezi (egyéni pályázóknak ezt a támogatást meg kell szerezni!);
 vállalja a jelölést, illetve megválasztása esetén az elnöki feladatok ellátását.
A KKDSZ Heves megyei ügyvivői tanácsa 2002. december 12-én tartotta megbeszélését, mely egyben megyei
aktívaértekezlet volt. Az ülésen döntés született a Heves megye KKDSZ alapszervezeteinek elnökjelöltjéről, mely
szerint a KKDSZ elnökjelöltjének Dr Bereczné dr Huszár Évát javasoljuk.
Dr Bereczné dr Huszár Éva a KKDSZ alapító tagja, jelenleg megyénk levéltári tagozatvezetője, a Heves Megyei
Levéltár KKDSZ alapszervezetének titkára. 1989-1993 között megyei ügyvivői tisztséget töltött be. A KKDSZ aktív
tagja, több országos demonstráció szónokaként szerepelt. Szakmai munkája mellett a Civil Alapítvány kuratóriumának
elnöke, a megyei Civil Koordinációs Tanács tagja. Dolgozott közművelőként, könyvtárosként, jelenleg levéltáros;
áttekintése van a kulturális intézményrendszerről, a közalkalmazottak élethelyzetéről, problémáiról.
A KKDSZ V. kongresszusának második munkanapján (előreláthatólag 2003. február 11-én) születik majd döntés a
KKDSZ új elnökéről.

A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár hírei
Új művekkel gyarapodott az elektronikus könyvtár állománya. A Füzesabonyi Városi Könyvtár segítségével értékes
helyismereti művek kerültek a hálózatra:
Magda Henrietta: Füzesabony története a régészeti
kutatások tükrében
Márkus Henrietta: 1848 kiemelkedõ helyi polgári vezetõi
és/vagy a térség emlékei és emlékhelyei
Zombor László: A centenárium és Füzesabony :
Emlékezés a Fényes szelekre!
A kápolnai csata története : kézirat. Szöghy István
kápolnai plébános írása 1849.
Blahó István: A cigány kisebbség munkanélküliségre,
foglalkoztatásra
visszavezethetõ
konfliktusai
Füzesabonyban

http://www.brody.iif.hu/hmek/fuzesa/Magda/Magda.htm
http://www.brody.iif.hu/hmek/fuzesa/markus/markus.htm
http://www.brody.iif.hu/hmek/fuzesa/zombor.htm
http://www.brody.iif.hu/hmek/fuzesa/kapol49.htm
http://www.brody.iif.hu/hmek/fuzesa/blahoi.htm

Az írások megtekinthetők és olvashatók a fenti Internet-címeken, az
elektronikus könyvtár címe: http://www.brody.iif.hu
2001. novemberében jelent meg a Széchenyi Terv Információs
Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett
Magyar nyelvű internetes tartalmak fejlesztésének támogatása című
pályázat. Könyvtárunk sikeres pályázatot nyújtott be, s így következő
tervünk is megvalósulhat: Gárdonyi Géza halálának 80. évfordulója
kapcsán az író összes művét szeretnénk elérhetővé tenni az Interneten
keresztül. A digitalizálási munka már megkezdődött, 3 mű már
megtekinthető könyvtárunk web-oldalán.

A

CD-ROM-on!

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Az Olvasás Éve telematikai pályázata az országos elektronikus
tartalomszolgáltatás fejlesztésére 2002.” pályázaton a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával
lehetőséget kapott arra, hogy a Heves Megyei Hírlap 1996-2001. évfolyamának számait elektronikus adatbázisban, a
teljes szövegre visszakereshetően megjelentesse. Heves megye egyetlen napilapja sok tízezer ember mindennapi
információforrását jelenti, feldolgozása megyei szinten s országosan is nagy jelentőségű lépés volt. Segítséget jelent a
helytörténeti gyűjtemények szervezésében: a napi sajtófigyelés, az eseménynaptár szerkesztésének automatizálásában, a
tájékoztatásban.
A munkát az Arcanum Adatbázis Kft. végezte el.
A CD-ROM igényelhető a megyei könyvtárban Guszmanné Nagy Ágnesnél.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot hirdetett a következõ
témákban:





"eDemokrácia - önkormányzatok a világhálón" (kódszám: IHM-ITP-1)
"eVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" (kódszám: IHM-ITP-2)
"esély a felzárkózásra (közösségi hozzáférési lehetõségek bõvítésének támogatása)" (kódszám: IHM-ITP-3)
"eGeneráció - informatika a gyermekekért (informatikai háttér fejlesztése a gyermekotthonokban és az önálló
védõnõi szolgálatoknál az információs műveltségért)" (kódszám: IHM-ITP-4)
 "Az információs mûveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés biztosítása)" (kódszám: IHM-ITP-5)
A könyvtárakat és közgyűjteményi dolgozókat érintő pályázatokról minden településre küldtünk tájékoztatót, adatlapot
és kitöltési útmutatót.
A pályázat eredményéről előreláthatóan 2003. január végén lehet tájékozódni.

Heves megyei statisztikai adatok 2000-2001
Megjelent a Heves megye településeinek könyvtári ellátása 2000-2001 című kiadvány, mely az önkormányzati
fenntartású könyvtárak részletes statisztikai adatait tartalmazza, s a viszonyszámok feltüntetésével összehasonlítási
lehetőséget is nyújt a hasonló nagyságú településeken dolgozóknak. A kötetben adattár található a Heves megyei
települési könyvtárak címjegyzékével, a könyvtár vezetőjének nevével.
A kiadvány ingyenesen igényelhető a megyei könyvtár módszertani osztályán Tőzsér Istvánnénál.

Statisztika 2002!
A Kapcsolattal együtt küldjük a 2002. évi statisztikai jelentőlapot. Kérjük, hogy a mellékelt részletes
kitöltési útmutatót mindenki alaposan olvassa el, s annak megfelelően töltse ki az adatokat a 2002.
december 31-i állapotnak megfelelően.
A 2002. évi adatlap hagyományos úton vagy elektronikusan is beküldhető a http://istar.nkom.hu:8080/
címen. Felvilágosítás és tájékoztatás a megyei könyvtár módszertani osztályán kérhető. (Tel.: 36/516-632,
20/5482552)
A 2002. évi statisztikai adatlap mellett MINTÁT küldünk a 2003. évi statisztikai adatlapból. Ezt nem kell
visszaküldeni, célja a tájékoztatás, s az, hogy mindenki megismerkedhessen a 2003-ban gyűjtendő
adatokkal.
2003-ban a munkanapló és beiratkozási napló rendszeres vezetése mellett egész évben a következő adatokat
szükséges gyűjteni: (lásd a MINTA részletes kitöltési útmutatója szerint!)
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Könyvtári jogszabályok
A Kulturális Közlöny idei 8. számában jelent meg a nemzeti kulturális örökség miniszterének 13/2002. (IV. 13.)
NKÖM rendelete a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról.
A 15/1998 (III. 31.) MKM rendelethez képest fontos változás a 4. § (1) bekezdése:
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.
A rendelet értelmében tehát ezévtől az érdekeltségnövelő támogatás összegének legalább 70 %-át kell
állománygyarapításra felhasználni, annak legfeljebb 30 %-a a könyvtárak technikai, műszaki fejlesztésére fordítható.
KAPCSOLAT a Heves megyei könyvtárosok lapja
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