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XII. évfolyam, 3. szám  (36.)  A Heves megyei könyvtárosok lapja  2003. szeptember 
 

Guszmanné Nagy Ágnes 

"A KÖNYVTÁR KAPU A VILÁGRA" 

Vándorgyűlés Nagykanizsán 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 35. Vándorgyûlése 2003. augusztus 14-16. 
között a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban került megrendezésre. A 
megnyitó az impozáns épület elõtt egy jelképes fa elültetésével vette kezdetét, 
majd az ezt követõ plenáris ülésen Hiller István, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma minisztere, Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli ma-
gyarokért és a hazai nemzetiségekért felelõs politikai államtitkára, Kiss Bódog 
Zoltán, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Röst János alpolgármester, és Fenyves 
Kornél, a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetének elnöke 
vett részt és tartotta meg elõadását. 

A plenáris ülés mintegy hatszáz résztvevõje elõtt Hiller István kultuszminiszter ismertette a Ma-

gyar Könyvtárfejlesztés Programját, amely ÖT PONTBAN foglalja össze a következő évek teen-

dőit:  

1. A ciklus végéig minden könyvtárat széles sávú Internet-hozzáféréssel látnak el a nagyközségi 

könyvtárak szintjéig. Ez 350 intézmény bekapcsolását jelenti, 200 millió forint értékben.  

2. A kulturális örökség szempontjából fontos tartalmakat digitalizálják. 

3. Évente ötven könyvtár rekonstrukcióját végzik el. 

4. Folytatják a kistelepülések bekötését az internetre. 

5. Minden könyvtár hozzáférést kap az EBSCO adatbázisához on-line vagy CD-ROM-os válto-

zatban. 

A hagyományoknak híven sor került a Fitz-díjak átadására is, amelyeket a könyvtáros szakma ítél 

oda minden évben a legkeresettebb hazai művek szerzőinek. Ebben az elismerésben részesült a Kincsek a nemzet könyvtárából, és 

Száraz Miklós György: Magyarország csodái című kötete, Szabó Magda Für Elise, Antony Gall: Kós Károly műhelye, Pap János: 

Hang-ember-hang, valamint Bölcsics Márta – Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz című műve. 

Az MKE-emlékérmet Boda Miklós, a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese, Horváthné 

Jakubecz Ilona, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budai Régiójának vezetője, Kállainé Vereb Mária, a kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Kastaly Beatrix, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, Bencsikné Kucska Zsuzsa, a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerületi gyermekkönyvtárának vezetője és Papp József, a muraszombati Területi és Tanulmá-

nyi Könyvtár főkönyvtárosa kapta. 
 

Az Év Fiatal Könyvtárosa címet az MKE és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös kuratóriuma Hegyi Ádám Alexnek, a 

Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégium könyvtárosának ítélte oda. 

Kitüntetések. augusztus 20. alkalmából Széchenyi-díjat kapott dr. Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának igaz-

gatója, Szabó Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar docense és Borsa Gedeon, az Országos 

Széchényi Könyvtár kézirattárosa. 
 

Szinnyei-díjjal ismerték el Bertalanné Kovács Piroska igazgató (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok), Engel Tibor igaz-

gató (Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger), Gádor Ágnes igazgatóhelyettes (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára, 

Budapest) és Rády Ferenc főigazgató-helyettes (Országos Széchényi Könyvtár) munkáját. 

Pauler Gyula-díjban részesült Szögi László főigazgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Buda-

pest). 
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A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Ambrus Zoltánt, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóját, a 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének nemrég leköszönt elnökét. 
 

A vándorgyûlés pénteken is folytatódott komoly szakmai munkával, a könyvtáros szakma berkeiben érdeklõdésre számot tartó 

témákkal. A záró plenáris ülésen tették közzé a szekciók által megfogalmazott ajánlásokat. 

A szombati nap élményekben gazdag kirándulásokkal zárult. Egy biztos: a kanizsai könyvtárosok munkáját dicséri nemcsak a 

konferencia sikeres lebonyolítása, hanem az a városismertetõ kötet is, amelyet külön erre az alkalomra készített a szerkesztõbrigád, 

s a konferencia minden résztvevõje térítésmentesen megkapott.  

Területi szervezetünkből ismét elég szép számmal (17 fő) vettünk részt a szakma e jelentős megmozdulásán. Arról, hogy ki hogyan 

érezte magát, milyen benyomásokat szerzett Nagykanizsán, az alábbi sorokban vallanak kollégáink: 

 Fiatal könyvtárosként három alkalommal vettem részt Vándorgyűlésen. Ezek a rendezvények nagyon jelentősek voltak a 

szakmai fejlődésem szempontjából, hiszen általuk bővült a látóköröm, sok új ismeret birtokába jutottam, s ezeket a mindennapi  

munkámba teljes mértékben hasznosítani tudtam. 

Az idei, nagykanizsai vándorgyűlés gazdag programjai közt válogatva a hatos szekció programjai keltették fel az érdeklődésemet 

leginkább. E szekció munkájának összefoglaló címe a következő volt: "A könyvtár, mint a társadalmi érintkezés csomópontja". A 

tanácskozás előadásait végighallgatva Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatójának gondolatai ragadtak meg. Könyvtár 

- társadalom címmel elhangzott színvonalas előadásból a hallgatók megtudhatták, hogy milyen tulajdonságokkal kell (kellene) 

rendelkeznie napjaink értelmiségi - könyvtárosának, mik a teljesítményének fokmérői és kik határozzák ezt meg. "Mi a könyvtár-

hoz fűződő közérdek?" - teszi fel a kérdés Ambrus Zoltán. Válaszul Papp István gondolatait hívta segítségül: "létét nem önmaga… 

indokolja, … hanem csakis egy olyan, egyéni igényekből felépülő társadalmi szükséglet, amelyet kizárólag vagy legalábbis legha-

tékonyabban a könyvtár képes kielégíteni." Ezután a könyvtár fogalmát definiálta az előadó, egy teljesen más, egy teljesen új, mai 

felfogás szerit: „a könyvtár a kulturális közszolgálat letéteményese, a mindennapi innovációs és fejlesztési tevékenységek alapin-

tézménye.” Felállítja a tartalmi követelményeket a könyvtárral szemben. Itt a következő kulcsmondatok hangoztak el: „kulturális 

örökség ápolása”; „sokféleség és változatosság”; „kisebbségek identitásának erősítése”; „munkatársai széles társadalmi ismerettel 

és értékválasztó képességgel rendelkeznek”; „tevékenységét társadalmilag hitelesített normák alapján végzi” stb. Úgy gondolom, 

hogy ezek a gondolatok mindannyiunk számára iránymutatóak, értékadóak.  

Mindenképpen hasznosan telt el számomra a Vándorgyűlés két napja. Ismét sok új információ birtokába jutottam. Megcsodálhat-

tam Nagykanizsa új könyvtárépületét, amely modernségével lenyűgözött. Jó volt együtt lenni kötetlenül a kollégáimmal és megis-

merni más városok, falvak könyvtárosait is. 

Varga Zita 

A szervezés jó volt, vendégként szinte minden zökkenőmentesnek tűnt. A helyi kolléganők kedvesen, készségesen kalauzoltak 

bennünket, mutatták be könyvtárukat. Egy kis kritika: a szekciók előadásai kissé zsúfoltak voltak; szerettem volna több előadásba 

is belehallgatni… Összességében minden tetszett, nagyon jól éreztem magam!  

Királyné Kulcsár Mária 

Azon a tényen bizonyára ez után sem változtat semmi vagy senki, hogy MINDIG az év legmelegebb napja, amikor a Vándorgyű-

lést tartjuk. Ez persze sok szempontból hasznos huncutság, de most vonatkoztassunk el az időjárás okozta élményektől. Tehetjük 

ezt annak okán is, mert a nagykanizsai könyvtárban egyáltalán nem volt kánikula. Igazán kellemes volt a légkondicionálás nyomán 

keletkezett levegő. 14 esztendeje kerültem testmeleg kapcsolatba a könyvtárossággal. Eleinte községi könyvtárosként gyürkőztem a 

fenntartó méltóságaival, hogy legyen szép és tartalmas könyvtárunk. Annak okán is, mert abban a faluban, ahol küzdöttem, ez nem 

kifejezetten pénz kérdése leend. 

Mai napság is el-elsóhajtozom, szégyenlősen, két könyvespolc között, - immár a megyei könyvtár munkatársaként, hogy: de sze-

retném, ha ilyen szép könyvtára lenne büszke, történelmi városomnak… - Hát akkor most már kibújt a szög a zsákból: megfeled-

keztem magamról egy ezred másodpercig, és irigységen kaptam magam; - de szép és jó könyvtáratok van! Három ciklus képviselői 

is ezen munkálkodtak?! Ezt a pofátlanságot! Imígyen egy célért küzdeni?! Nahát!! - Ez bizony igaz. Gratulálok a gyönyörű 

könyvtárhoz! 

Egyvalamit igazoltam magamnak az ötödik X közelségében: kisgyerekként is ügyetlenkedtem a gólyalábakon, akkor a Kettős-

Körös árterein, most még annyira se ment. 

Kiváló légkörben, kiváló helyszínen kiváló előadásokat hallhattunk. Persze, hogy akadt egy-egy felejthető is, - lehet, hogy egy 

felháborító dudva is kizöldült közte, - de ezeket a forróság rovásárára véstem fel: a kánikula se maradjon ki a szereposztásból. 

Vándorolnak a könyvtárosok, lehet, hogy nem annyira. mint korábbi foglalkozásom ősei: a vándor nyomdászok, - ám ez így jó. Jó, 

hogy együtt vagyunk, legalább egy évben egyszer. Szép élményben volt részünk, melyet fokozott, hogy szinte keresztül vonatoztuk 

kis (igen nagy) hazánkat. Most jártam először Nagykanizsán. A menetrendem szerint ezután feltehetően gyakrabban megy a gőzös 

Kanizsára. 

Benyovszky Pál 

A könyvtáros társadalom idei, 35. Vándorgyűlése a modern, minden igényt kielégítő Halis István Városi Könyvtárban zajlott. A 

kitűnő szervezésnek köszönhetően a programok - a kánikula ellenére, amely megviselte az ember szervezetét a szabadban - a 

várakozásnak megfelelően sikeresek voltak. A könyvtárosok kedvesek, segítőkészek voltak a "vendégkollégákkal", így kellemes 

benyomásokkal távoztunk a városból. Maga a város, Nagykanizsa is megérdemli a látogató figyelmét, nem beszélve a tágas, mod-

ern, új könyvtárról, amit jó értelemben vett irigységgel csodáltunk meg! 

Negatívumként említeném meg, hogy a kitüntetések átadását megelőző laudációk kissé hosszúra sikerültek, s ezt nemcsak mi ész-

revételeztük, de szemmel láthatóan azok is, akik "szenvedő alanyai" voltak a procedúrának… Egészében véve, mind szakmi 

épülésünk, mind az évente várt közös "kirándulást" és az együtt töltött időt tekintve, hasznos és kellemes program volt. 

Már várjuk a jövő évi miskolci vándorgyűlést! Troskin Nyikolájné 
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A Nemzeti Kulturális Örökség minisztere Szinnyei József-

díjjal ismerte el  

Engel Tibor  

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának 

munkásságát. 
A kitüntetéshez a megye könyvtárosai nevében gratulálunk. 

 

 

 

 

Könyvtárosok továbbképzése Heves megyében 
Minőségbiztosítás, minőségmenedzsment II. 

2003. november 13-14. 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2003. november 

13-14. között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával rendezi 

hagyományos továbbképzését a megye településein dolgozó 

könyvtárosok számára, melyre minden érdeklődő kollégát tisz-

telettel meghívunk! 

A továbbképzés helyszíne: Park Hotel Táltos  

Felsőtárkány, Ifjúság u.1. 

Részvételi díj: 4000,-Ft 

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2003. október 10-ig minden érdeklődő kolléga küldje vissza az alábbi cím-

re: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani Osztály, Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: (36) 516-632, (36) 

517-576. 

Előzetes program: 

2003. november 13. csütörtök 

 10-11 óra Érkezés, szállásfoglalás 

 11 óra Megnyitó 

  A tanfolyamot megnyitja: Engel Tibor (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) 

 11-13 óra Arculattervezés – a könyvtáraknak is fontos? 

  Előadó: Tóth Tibor, Tóth Orsolya (Eszterházy Károly Főiskola) 

 13 óra Ebéd 

 14-16 óra A könyvtár, mint a rendezvények alkalmas otthona 

   Előadó: Vadásziné Varga Éva (Általános Művelődési Központ Könyvtára, Feldebrő) 

 16-17 óra A minőségirányítás eszköze: a stratégiai terv 

A stratégiai terv készítésének folyamata a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 

  Előadó: Sohajdáné Bajnok Katalin 

 17-18 óra Fogyatékosok könyvtári ellátása  

  Előadó: Dr. Pataki Miklósné  

 18 óra Vacsora 

2003. november 14. péntek  
 8 óra Reggeli 

 9-10 óra A CD-jogtár alkalmazása a gyakorlatban  

  Előadó: Sipos Attila (Füzesabonyi Városi Könyvtár) 

 10-12 óra A regionális együttműködés kérdései a magyar könyvtárügy fejlesztési tervében  

   Előadó: Ramháb Mária  

 12-13 óra A pályázat – mint projekt 

   Tapasztalatok a pályázatok elkészítéséről, megvalósításáról és lezárásáról 
   Előadó: Tőzsér Istvánné  

 13 óra Ebéd 

 14 óra Zárás 
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Pályázati eredmények Heves megyében 
 

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM PÁLYÁZATAI 

 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA 

Három város szakmai konferenciájára 
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ, Hatvan 300 000,-Ft 
 

 SZAKMAI PROGRAMOKRA  

A gyermekek érzelmi intelligenciájának, kreativitásának fejlesztésére tervezett irodalomközpontú prog-

ramokra 

Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ, Hatvan 250 000,-Ft 

Internet-használati ismeretek elsajátítására szervezett tanfolyam lebonyolítására a lakosság számára 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 500 000,-Ft 

Mesével a kisgyermekek érzelmi intelligenciájának és kreativitásának fejlesztéséért – komplex program 

lebonyolítására  

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 300 000,-Ft 

Könyvtárosok szakmai továbbképzésére Minőségbiztosítási ismeretek címmel 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 400 000,-Ft 

Irodalomközpontú programsorozat gyermekek részére 

Községi Könyvtár, Hort 100 000,-Ft 

Játék-, bábjáték-, színjáték-foglakozásokra a hevesi Városi Könyvtár gyermek részlegében 

Városi Könyvtár, Heves 150 000,-Ft 
 

 SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSRE, KORSZERŰSÍTÉSRE  

Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre 

Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ, Hatvan 48 000,-Ft 

Fénymásológép beszerzésére 

Általános Iskola és Zeneiskola Könyvtára, Egerbakta 184 000,-Ft 
 

 KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRE, KIÁLLÍTÁSOKRA 

Rendezvénysorozat megvalósítására Heves megyében az Európai Uniós országok kultúrájáról  

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 300 000,-Ft 
 

 ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉSRE 

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös 280 000,-Ft 

Városi Könyvtár, Heves 280 000,-Ft 
 

 ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓRA - DIGITÁLIS KULTÚRÁRA 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 300 000,-Ft 
 

 A FOGYATÉKKAL ÉLŐK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 200 000,-Ft 

  
GYISM-NKÖM 2003. évi közös pályázat eredménye 
"Korszerű könyvtárakkal az Európai Unióba" Könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas helyiségek kialakítása, 

nyilvános könyvtárak felújítása, működési körülményeik javítása 

Pétervására önkormányzata a pályázaton 7 000 000,-Ft támogatást nyert. 

  
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
„24. óra – Kulturális kincseink digitalizálása” című pályázatának eredményei 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 2 300 000,-Ft 
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 Érdekeltségnövelő pályázati eredmények 

Sor-
szá
m 

Település neve Érde-
keltség-
növelő 
támoga-
tás (eFt) 

Felzár-
kóztató 
pályázat 
(eFt) 

Össze-
sen (eFt) 

1. Abasár 79  79 

2. Adács 24  24 

3. Aldebrő 51  51 

4. Andornaktálya 112  112 

5. Apc 37  37 

6. Átány 59  59 

7. Atkár 55  55 

8. Balaton 115  115 

9. Bátor 4  4 

10. Bekölce 27  27 

11. Bélapátfalva 83 100 183 

12. Besenyőtelek 257  257 

13. Boconád 15  15 

14. Boldog 92  92 

15. Detk 105  105 

16. Domoszló 122  122 

17. Dormánd 24  24 

18. Ecséd 115  115 

19. Eger 1 179  1 179 

20. Eger 2 157  2 157 

21. Egerbakta 62  62 

22. Egerbocs 5  5 

23. Egercsehi 1 30 31 

24. Egerfarmos 1  1 

25. Egerszalók 55  55 

26. Egerszólát 53  53 

27. Erdőkövesd 7  7 

28. Erdőtelek 73  73 

29. Erk 7  7 

30. Feldebrő 55  55 

31. Felsőtárkány 88  88 

32. Füzesabony 270  270 

33. Gyöngyös 1 223  1 223 

34. Gyöngyöshalász 15  15 

35. Gyöngyösoroszi 65  65 

36. Gyöngyöspata 77  77 

37. Gyöngyössolymos 46  46 

38. Hatvan 937  937 

39. Heréd 55  55 

40. Heves 271  271 

41. Hevesaranyos 5  5 

42. Hevesvezekény 13  13 

43. Hort 257  257 

44. Istenmezeje 75  75 

45. Kál 45  45 

46. Kápolna 88  88 

47. Karácsond 60  60 

48. Kerecsend 8  8 

Sor-
szá
m 

Település neve Érde-
keltség-
növelő 
támoga-
tás (eFt) 

Felzár-
kóztató 
pályázat 
(eFt) 

Össze-
sen (eFt) 

49. Kisköre 187  187 

50. Kisnána 32  32 

51. Kompolt 64  64 

52. Kömlő 78  78 

53. Lőrinci 294  294 

54. Ludas 12  12 

55. Maklár 45  45 

56. Markaz 139  139 

57. Mátraballa 27  27 

58. Mátraderecske 53  53 

59. Mezőszemere 44  44 

60. Mezőtárkány 58  58 

61. Mikófalva 6  6 

62. Mónosbél 2  2 

63. Nagykökényes 31  31 

64. Nagyréde 61  61 

65. Nagyvisnyó 157  157 

66. Noszvaj 65  65 

67. Novaj 22  22 

68. Ostoros 25  25 

69. Parád 82  82 

70. Pély 45  45 

71. Pétervására 133  133 

72. Petőfibánya 208  208 

73. Poroszló 102  102 

74. Recsk 179  179 

75. Rózsaszentmárton 45  45 

76. Sarud 24  24 

77. Szajla 2  2 

78. Szihalom 224  224 

79. Szilvásvárad 69  69 

80. Szűcsi 105  105 

81. Tarnabod 18  18 

82. Tarnalelesz 200  200 

83. Tarnaméra 49  49 

84. Tarnaörs 119  119 

85. Tarnaszentmiklós 16  16 

86. Tenk 17  17 

87. Tiszanána 140  140 

88. Vámosgyörk 43  43 

89. Verpelét 30  30 

90. Visonta 38  38 

91. Visznek 10  10 

92. Zagyvaszántó 65  65 

93. Zaránk 34  34 
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Új lehetőségek a könyvtárközi kölcsönzésben! 
Kedves Könyvtárosok! 

 Egy lehetőségre szeretném felhívni figyelmeteket, amennyiben rendelkeztek számítógéppel és Internet hozzáfé-

réssel: A Bródy Sándor Megyei Könyvtár e-mailen keresztül lebonyolítható könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatására! 

 A parádi könyvtárban elég sok könyvtárközi kölcsönzési igény merül fel, főként felsőoktatási intézményekben 

tanulók szeretnék ily módon beszerezni kötelező és ajánlott olvasmányaikat. Eddig meglehetősen sokat vesződtem így az 

indigópakolgatással és a nyomtatványhajtogatással, habár már egy ideje észrevettem a megyei könyvtár honlapján az 

egyszerűbb lebonyolítási lehetőséget is. 

 Szeptember elején viszont olyan sok könyvet kellett megigényelnem, hogy végképp megszületett az elhatározás: 

e-mailben megy a lista! 

 A dolog egyszerű: az Internetről letöltjük a megyei könyvtár honlapját (www.brody.iif.hu), itt rákattintunk a 

Könyvtárközi kölcsönzés címre. A megjelenő ablakba beírjuk a kérendő dokumentumok listáját, elküldjük és már kész is. 

Gyors, egyszerű, kényelmes! A hétfőn megkért könyvek csütörtökön már megérkeztek! 

 Ajánlom mindenki figyelmébe! 

 A megyei könyvtár munkatársainak a könyvtárosok nevében is köszönöm ezt a kitűnő lehetőséget! 

 Minden Kollégának további jó munkát kívánok! 

       Üdvözlettel: Nagyné Kotroczó Mária 

              Községi és Iskolai Könyvtár, Parád  
 

 

 

Továbbképzés 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Sprinter Stúdió Kft. Számítástechnikai alapismeretek cím-

mel 190 órás tanfolyamot szervez könyvtárosok számára. A tanfolyam Országos Képzési Jegyzékben szerep-

lő, alapfokú szoftver-üzemeltető szakképesítést ad, vizsgával zárul. Tandíj: 80 000,-Ft. A tanfolyamra a köte-

lezően előírt hétéves továbbképzés keretében is lehet jelentkezni.  

A tanfolyam helye: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger, Kossuth Lajos út 16. 

Ideje: 2004. szeptember - 2005. március (Tervezett képzési napok: heti 2 alkalommal, hétfő és szerda dél-

előtt) 

Érdeklődni lehet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani Osztályán (Eger, Kossuth Lajos u. 

18. Tel: 36/517-576) 
 

 

Jogszabályfigyelő 
 

A NKÖM Könyvtári Osztálya ez úton értesít mindenkit, hogy jövő évtől a Széchényi Ferenc-díj és a Szinnyei József-díj 

mellett egy új kitüntetés adományozására nyílik lehetőség. 

A Magyar Közlöny 2003. augusztus 9-i 95. számában megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 

12/2003. (VIII. 9.) NKÖM rendelete a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és 

egyéb szakmai díjakról szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet módosításáról.  

A módosítás szerint a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a következő 20/A §-sal egészül ki: 

20/A. § (1) A "Bibliotéka Emlékérem" díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy 

gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. 

 (2) A díjat - amelynek összeg 150.000 Ft/fő - évente, január 22-én, a magyar kultúra napján, tíz személy kaphatja. 

 (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. 

 (4) Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az érem Pató Róza szobrászművész 

alkotása, egyoldalas, és "BIBLIOTÉKA EMLÉKÉREM" felirattal van ellátva." 

A díj adományozására javaslatokat - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint 

az intézmények tehetnek. A felterjesztést a jelölt személyi adataival (név, születés helye és ideje, anyja neve, munkahe-

lye, beosztása, lakhelye) és részletes indoklással a NKÖM Könyvtári Osztályára kell eljuttatni október 20-ig. 

A beérkezett felterjesztéseket a szakmai szervezetek képviselőiből álló kuratórium értékeli, és javaslatot tesz miniszter 

úrnak a díj adományozására. 
 

Megjelent a Kormány 73/2003.(V.28.) Korm. rendelete az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 
(Magyar Közlöny 2003/58.sz.) 

http://www.brody.iif.hu/
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1.§ Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a 

továbbiakban: minisztérium) által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás 

segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok (a továbbiak-

ban dokumentumok) hozzáférhetőségét. 

2.§ (1) A könyvtár (a továbbiakban: kérő könyvtár) – amennyiben a könyvtárhasználó által igényelt dokumentum nem 

áll rendelkezésre – az országos lelőhely-nyilvántartás alapján megkeresi azt a szolgáltató könyvtárat, ahol a dokumen-

tum hozzáférhető. 

 (2) Amennyiben a megkeresett könyvtárban nem hozzáférhető a dokumentum, akkor a kérő könyvtár a dokumen-

tummal rendelkező másik szolgáltató könyvtárba küldi a kérést. 

 (3) A kérő könyvtár haladéktalanul a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja a megérkezett dokumentumot, és 

felhívja a könyvtárhasználó figyelmét a szolgáltató könyvtár által az adott dokumentum használatára meghatározott 

különleges, egyedi előírások betartására.  

 (4) A kérőkönyvtár felelőssége a szolgáltató könyvtárral szemben az eredetiben megkapott dokumentumért az 

átvételtől a szolgáltató könyvtárba való visszaérkezéséig terjed. 

3.§ Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak: 

a) a nemzeti könyvtár 

b) a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár 

c) a CXL. törvény 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak 

d) az állami egyetemi könyvtárak és 

e) a megyei könyvtárak 

4.§ (1) A szolgáltató könyvtár a gyűjteményében lévő dokumentumokat – a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal 

együtt –bejelenti az országos lelőhely-nyilvántartásba. 

 (2) A szolgáltató könyvtár – a könyvtárhasználati szabályzatában foglalt korlátozások figyelembe vételével – a 

gyűjteményben lévő dokumentumok teljes körét szolgáltatja. A dokumentum szolgáltatásával egyidejűleg annak hasz-

nálatára egyedi előírásokat határozhat meg.  

 (3) A szolgáltató könyvtár – az igény beérkezése után haladéktalanul – eredetiben, másolatban, elektronikus vagy 

más egyéb formátumban elküldi a kért dokumentumot a kérő könyvtárnak, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadá-

lyáról. 

 (4) A szolgáltató könyvtár az eredetiben nyújtott dokumentumszolgáltatásért díjat nem számíthat föl. 

 (5) A szolgáltató könyvtár gondoskodik a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő 

működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak a minisztérium által 

előírt nyilvántartásáról. 

5.§ (1) A szolgáltató könyvtárak kötelezettségeinek teljesítését a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: 

miniszter) a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi. 

 (2) A Törvény 59.§-ának (3) bekezdése szerinti véleményt a szolgáltató könyvtár vezetőjének kinevezése előtt a 

döntéshozókkal ismertetni kell. A miniszter véleményétől eltérő döntés indoklását a miniszternek el kell küldeni. 

 (3) A szolgáltató könyvtár megszüntetését, átszervezését, továbbá alapító okiratának és szervezeti és működési 

szabályzatának az ODR szolgáltatásait érintő módosítását előzetesen egyeztetni kell a minisztériummal. 

6.§ (1) A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak ODR-ben nyúj-

tott szolgáltatásait, továbbá az országoslelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését. 

 (2) A támogatás a dokumentumok vásárlására, technikai eszközök beszerzésére, az ODR szolgáltatásaival kapcso-

latos költségekre, a postaköltségre és az országos lelőhely-nyilvántartás költségeire fordítható. 

 (3) Az egyes könyvtárak támogatásának összegére a minisztérium által felkért szakmai kuratórium tesz javaslatot. 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
§ 

A könyvtáros tanárok alkalmazására vonatkozó rendelkezések módosulásáról 
(Iskolaszolga, 2003. március) 
 „A könyvtáros tanárok foglalkoztatásához szükséges létszámkeretet az 1996. évi LXII. törvény építette be a közokta-

tásról szóló törvény 1. sz. mellékletébe… A rendelkezések alkalmazására 2002. szeptember 1-jétől nem került sor, mi-

vel a 2000. évi CXXXIII. törvény megváltoztatta a hatályba lépés időpontját, kitolva azt 2003. szeptember 1-jére… 

Ahhoz, hogy a változásokat meg lehessen érteni, indokolt annak áttekintése, hogy mely intézményekben szükséges 

könyvtárat létesíteni, fenntartani és működtetni.” 

 „Kötelező a könyvtár fenntartása az általános iskolában, ha azt nyolc évfolyammal alapították… 

Nem kötelező a könyvtár működtetése, ha a feladatot többcélú intézményben nyilvános könyvtár látja el. Amennyiben 

nem kötelező az iskolai könyvtár előírása, abban az esetben könyvtárszobát kell működtetni.…A közoktatásról szóló 

törvény 1. sz. melléklete Második rész 9. pontja szerint a könyvtáros tanár (tanító) a kötelező óraszám keretében bizto-

sítja a könyvtár nyitva tartását és a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a teljes munkaidő többi részének hetven 

százalékában a könyvtár zárva tartása mellett ellátja a könyvtári munkát, az állománygyarapítást, az állomány gondo-

zását és a kutatómunkát, továbbá az iskolai kapcsolattartást. A fennmaradó további harminc százalék a munkahelyen 

kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, és más –pedagógus munkakörrel össze-

függő tevékenység ellátására szolgál.”  
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„Amennyiben az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanári létszám egynél akkor sem lehet kevesebb, 

ha a számítások ezt lehetővé tennék.” 
§ 

2003. évi LXI. törvény A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. módosításáról 
(Magyar Közlöny 2003/85. sz.) 
 

„ A könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2003. szeptember 1-jétől fokozatosan kell 

bevezetni az általános iskolákban.” 
 

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 9/2003. (VII.18.) FMM rendelete a 2004. évi munkaszü-

neti napok körüli munkarendről (Magyar Közlöny 2003/87. sz.): 
 

Január 2. péntek  pihenőnap 

Január 10. szombat   munkanap 

December 18. szombat  munkanap 

December 24. péntek pihenőnap 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Kiíró: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 

Pályázat címe: Ismeretterjesztő és képzési programok szervezése 
Pályázhatnak: Civil szervezetek, művelődési intézmények, könyvtárak, faluházak. 

Beadási határidő: 2003. október 3. 

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet folyamatos jelleggel megvalósuló 

ismeretterjesztő és képzési programok lebonyolítására.  

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintű művelődési intézmények, 

könyvtárak, faluházak.  

Pályázni lehet olyan ismeretterjesztő előadássorozattal, népfőiskolai vagy más, iskolán kívüli formában megvalósuló 

képzéssel, író-olvasó találkozóval, anyanyelvápoló programmal, amely hozzájárul az adott település vagy térség hely-

történetének, kulturális emlékeinek, értékeinek megismeréséhez, a felnőtt lakosság kulturális azonosságtudatának erősí-

téséhez, valamint a humán műveltség alapismereteinek (művészettörténet, zenekultúra, irodalom) átadásához.  

Nem pályázhatnak magánszemélyek, gazdasági társaságok, közalapítványok, városi vagy megyei fenntartású intézmé-

nyek, valamint olyan szervezetek, akik az MSZA-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el. 

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. A kitöltött pályázati adatlapot, 

2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását,  

3. a tervezett program részletes tematikáját az előadók megjelölésével, 

4. részletes költségvetést, 

5. a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapítóokirat, bírósági végzés, aláírási jogosultság igazolása - költségvetési 

intézmény esetében elegendő az alapítói határozat és az aláírási jogosultság igazolása). 

A pályázat keretében kérhető támogatás legmagasabb összege: 150 000 Ft. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2003. október 3. (feladási postabélyegző dátuma). 

Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) 

letölthető, a Pesti Vigadó "A" és "B" portáján (1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. és Vigadó tér 2.) személyesen besze-

rezhető, vagy levélben a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1369 Budapest, Pf. 329) felbélyegzett 

válaszboríték megküldésével kérhető. 

A pályázat részvételi díja 800 Ft, melyet az űrlaphoz mellékelt csekken vagy átutalással lehet befizetni. 

A pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány pályázati osztályán: Művészeti és Szabadművelődési 

Alapítvány, 1051 Budapest, Vigadó tér 2. Tel./fax: 318-4843, 317-5176; e-mail: iroda@msza.hu; 

http://www.vigado.hu. 

 

Kedves Kollégák! 

Szeretnénk a jövőben - a Kapcsolatban és honlapunkon is - folyamatosan közzétenni a települési könyvtárak 

küldetés nyilatkozatait, ezért kérjük, juttassák el hagyományos vagy elektronikus levélben szerkesztőségünk 

címére ezek szövegét! 
A szerkesztők 
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