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A tartalomból:

MKE XXXVI.
Vándorgyűlés

A Heves megyei könyvtárosok lapja

2004. szeptember

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
XXXVI. Vándorgyűlése
Miskolc, 2004. július 29-31.

Pityergő időben indultunk Egerből a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
XXXVI. Vándorgyűlésére. De jó szándékkal voltak hozzánk az égiek, mert ragyogó
napsütéssel üdvözöltek bennünket Miskolcon. A vendéglátó II. Rákóczi Ferenc Megyei

Könyvtár munkatársai a regisztráció után bepillantást engedtek Miskolc történelmi és
kulturális kincsei közé a fakultatív programok keretében.
A Miskolci Nemzeti Színházban mintegy 500 könyvtáros várta a vándorgyűlés
plenáris ülésének megnyitóját, melyet köszöntőjével Dr. Hiller István, a Nemzeti
Kulturális Örökség minisztere, továbbá Dr. Göncz Kinga, esélyegyenlőségi tárca nélküli

miniszter is megtisztelt. Az idei találkozó témája a könyvtári esélyegyenlőséggel,
esélyteremtéssel foglalkozott: „Könyvtár - esély a jövőhöz” címmel. Az utóbbi
években a hazai könyvtárügy stratégiai céljaiban előtérbe került a könyvtári
szolgáltatásokhoz és az információhoz jutás esélyegyenlőségének kérdése. Az 1997.évi
CXL. törvény alapelveiben is megfogalmazódott: „Az információ szabadon, bárki
számára hozzáférhető legyen.” „Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános
könyvtári ellátás rendszerét”. Ami azt jelenti, hogy földrajzi, egészségügyi, társadalmi

helyzet szerinti különbségek nélkül, bárki használhassa a közkönyvtári szolgáltatásokat
és információforrásokat. Ezt a törvényt támasztja alá az 1998. évi XXVI. és a 2003. évi
CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, amely
kimondja: a hátrányos helyzetű könyvtárhasználók egyforma jogokkal, azonos feltételek
mellett kapjanak segítséget a könyvtáraktól tanulásukhoz, munkavégzésükhöz, szakmai
fejlődésükhöz, mindennapi életvezetésükhöz, életminőségük javításához.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének kiemelt feladata, hogy az egyenlő esélyteremtés
széleskörű, sokszínű könyvtári lehetőségeit bemutassa a társadalom és állampolgárai

számára.
A miskolci vándorgyűlés az esélyegyenlőség, esélykülönbség és esélyteremtés
gyakorlati példáinak sokféle szempontú bemutatását, továbbgondolását tette lehetővé a
különböző szekciók keretében. E kérdéskört járták körbe a zenei, a borsodi, a
könyvtárostanár és társadalomtudományi szekció ülésein. A gyermekkönyvtáros
szekcióban „Mit tehetünk, mit teszünk, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű
gyermekekért?”, a közkönyvtári szekcióban „Esélyteremtés – néhány társadalmi
csoport helyzete” kérdéskörben kiemelt helyen foglalkoztak a hátrányos helyzetben lévő
romák és testi fogyatékosok információszerzési, tanulási lehetőségeivel.
„Esélyegyenlőség megteremtése tájékoztatás és kiadványok útján a kistérségek számára” címmel a műszaki szekcióban
tájékoztatást kaptunk különböző digitalizált dokumentumokról és szolgáltatásokról, amelyeket könyvtári közvetítéssel
érhetnek el az olvasók.
A záró plenáris ülésen a tanácskozás eredményeinek összefoglalása után belga és szlovák könyvtárak esélyteremtési
lehetőségeiről hallhattunk beszámolókat szinkron tolmácsok közvetítésével.
A konferencia 3. napja mindig a szakmai kirándulásoké, idén is gazdag programkínálatból, a Zemplén és
felvidék természeti csodái, kulturális értékei közül válogathattunk.
Köszönet mindezért a miskolci kollégáknak.
Palicz Zsuzsanna, Eger
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Pályázati eredmények
„Könyvtárpártoló önkormányzat” címet s a vele járó díjat Heves megyéből Szűcsi község önkormányzata
nyerte.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2004.
Ssz.

KSH kód Település neve

Önkormányzat hivatalos neve

Könyvtár neve

Támogatás
összege
(Ezer Ft)

1.

1024554

Abasár

Abasár Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

2.

1023241

Adács

Adács Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

3.

1006345

Aldebrő

Általános Művelődési Központ Könyvtára

4.

1017987

Andornaktálya

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

72

5.

1007241

Apc

Aldebrő Község Önkormányzata,
Tófalu Község Önkormányzata
Andornaktálya Települési
Önkormányzata
Apc Község Önkormányzata

59
26
46

6.

1006503

Átány

Átány Község Önkormányzata

Művelődési Ház - Könyvtár

7.

1016090

Atkár

Atkár Község Önkormányzata

Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár

8.

1011527

Balaton

Balaton Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

9.

1004400

Bekölce

Bekölce Község Önkormányzata

József Attila Községi Klubkönyvtár

10.

1033260

Bélapátfalva

Bélapátfalva Község Önkormányzata

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

11.

1027517

Besenyőtelek

12.

1022354

Boconád

Besenyőtelek Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Művelődési
Ház Községi és Gyermek Könyvtár
Boconád Község Önkormányzata
Községi Könyvtár Boconád

13.

1003452

Boldog

Boldog Község Önkormányzata

14.

1022099

Községi Könyvtár

15.

1009201

Bükkszentmárton Bükkszentmárton Község
Önkormányzata
Detk
Detk Község Önkormányzata

16.

1007515

Domoszló

Domoszló Község Önkormányzata

Klubkönyvtár

17.

1030261

Dormánd

Dormánd Község Önkormányzata

18.

1017181

Ecséd

Ecséd Község Önkormányzata

Remenyik Zsigmond Községi és Iskolai
Könyvtár
Községi Könyvtár

19.

1020491

Eger

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

20.

1000000

Eger

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Heves Megyei Önkormányzat

21.

1012821

Egerbakta

Egerbakta Község Önkormányzata

Egerbaktai Községi Könyvtár

22.

1016610

Egercsehi

Egercsehi Község Önkormányzata

Egercsehi Községi Könyvtár

23.

1024758

Egerszalók

Egerszalók Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

24.

1013648

Egerszólát

Egerszólát Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

25.

1024235

Erdőtelek

Erdőtelek Község Önkormányzata

Erdőtelki Művelődési Ház és Könyvtár

26.

1020747

Feldebrő

Feldebrő Község Önkormányzata

27.

1016328

Felsőtárkány

Általános Művelődési Központ. Községi és
Iskolai Könyvtár
Felsőtárkány Község Önkormányzata Községi Közkönyvtár

28.

1003276

Füzesabony

Füzesabony Város Önkormányzata

Városi Könyvtár Füzesabony

29.

1005236

Gyöngyös

Gyöngyös Város Önkormányzata

Vachott Sándor Városi Könyvtár

30.

1017534

Gyöngyöshalász

31.

1013338

32.

1008323

33.

1019123

34.

1022309

Gyöngyöshalász Község
Önkormányzata
Gyöngyösoroszi Gyöngyösoroszi Község
Önkormányzata
Gyöngyöspata
Gyöngyöspata Község
Önkormányzata
Gyöngyössolymos Gyöngyössolymos Község
Önkormányzata
Hatvan
Hatvan Város Önkormányzata

35.

1020242

Heréd

Heréd Község Önkormányzata

Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és
Innovációs Központ
Művelődési Ház és Községi Könyvtár

36.

1014526

Heves

Heves Város Önkormányzata

Városi Könyvtár

37.

1004145

Hort

Hort Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

38.

1010074

Istenmezeje

Istenmezeje Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Községi Könyvtár

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Gyöngyöshalászi Községi Közkönyvtár

37
21
32
118
18
74
104
10
50
11
91
86
22
74
1 671
1 200
39
15
39
45
40
51
106
253
951
18

Községi és Iskolai Könyvtár, valamint
Művelődési Ház
Művelődési Ház és Könyvtár

48

Községi és Iskolai Könyvtár

54

61

247
49
266
210
69
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39.

1032179

Kál

Kál Nagyközség Önkormányzata

Káli Általános Művelődési Központ Könyvtára

40.

1015307

Kápolna

Kápolna Község Önkormányzata

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

41.

1005935

Karácsond

Karácsond Község Önkormányzata

42.

1018281

Kisköre

Kisköre Nagyközség Önkormányzata

Ady Endre Művelődési Ház, Községi és
Iskolai Könyvtár
Nagyközségi Könyvtár

43.

1012502

Kisnána

Kisnána Község Önkormányzata

Klubkönyvtár

44.

1023995

Kompolt

Kompolt Község Önkormányzata

Községi és Általános Iskolai Könyvtár

45.

1014535

Kömlő

Kömlő Község Önkormányzata

ÁMK Könyvtára

46.

1030401

Lőrinci

Lőrinci Város Önkormányzata

Városi Kulturális Intézmény és Könyvtár

47.

1015796

Ludas

Ludas Község Önkormányzata

Ludas Község Könyvtára

48.

1027696

Maklár

Maklár Község Önkormányzata

Petőfi Emlékkönyvtár Maklár

49.

1016540

Markaz

Markaz Község Önkormányzata

Közösségi Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

50.

1019965

Mátraballa

Mátraballa Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

51.

1014872

Mátraderecske

52.

1031662

Mezőtárkány

53.

1031565

Mónosbél

Mátraderecske Község
Községi Könyvtár
Önkormányzata
Mezőtárkány Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Mezőtárkány.
Könyvtár
Mónosbél Község Önkormányzata
Mónosbél Községi Könyvtár

54.

1024943

Nagykökényes

55.

1031486

56.

1028282

57.
58.

Klubkönyvtár

Nagyréde

Nagykökényes Község
Önkormányzata
Nagyréde Község Önkormányzata

Nagyvisnyó

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Könyvtára

1018810

Noszvaj

Noszvaj Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

1029276

Novaj

Novaj Települési Önkormányzat

Települési Közkönyvtár

59.

1027216

Ostoros

Ostoros Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

60.

1007436

Parád

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Könyvtára

61.

1019567

Pély

Pély Község Önkormányzata

Községi Könyvtár

62.

1012070

Pétervására

Pétervására Város Önkormányzata

Városi Könyvtár

63.

1033686

Petőfibánya

64.

1022196

Poroszló

65.

1009609

Recsk

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Petőfibányai Kulturális és Testnevelési
Közalapítvány
Közalapítvány Közkönyvtára
Poroszló Község Önkormányzata
Poroszló Község Önkormányzatának
Közművelődési és Iskolai Könyvtára
Recsk Nagyközség Önkormányzata
Nagyközségi Könyvtár

66.

1027650

67.

1011013

Rózsaszentmárto Rózsaszentmárton Község
n
Önkormányzata
Szihalom
Szihalom Községi Önkormányzat

68.

1005643

Szilvásvárad

Szilvásvárad Község Önkormányzata

Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai
Könyvtár
Községi Könyvtár

69.

1009982

Szűcsi

Szűcsi Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

70.

1032966

Tarnabod

Tarnabod Község Önkormányzata

Községi és Iskolai Könyvtár

71.

1013240

Tarnalelesz

Általános Művelődési Központ Községi
Közkönyvtár

72.

1023348

Tarnaméra

Tarnalelesz Község Önkormányzata,
Bükkszenterzsébet Község
Önkormányzata, Fedémes Község
Önkormányzata, Szentdomonkos
Község Önkormányzata
Tarnaméra Község Önkormányzata

73.

1014128

Tarnaörs

Tarnaörs Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ. Könyvtár

74.

1007083

Tiszanána

Tiszanána Község Önkormányzata

Általános Művelődési Központ Könyvtára

75.

1014580

Vámosgyörk

Vámosgyörk Község Önkormányzata

Közösségi Ház és Könyvtár

76.

1024147

Verpelét

Verpelét Nagyközség Önkormányzata Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár

77.

1031246

Visonta

Visonta Község Önkormányzata

78.

1021722

Zagyvaszántó

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Könyvtár és Művelődési Ház

79.

1023445

Zaránk

Zaránk Község Önkormányzata

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

Községi Könyvtár

Közművelődési Könyvtár

Községi és Iskolai Könyvtár, Művelődési Ház
Közművelődési Könyvtár

3
52
52
56
152
27
65
66
141
11
44
74
27
35
39
10
25
71
122
19
24
21
58
31
147
116
80
114
39
203
53
91
16
154

21
85
75
37
53
24
42
28

Felzárkóztató pályázat eredménye " a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatására" 2004.
Település
Megítélt összeg (Ft)
Település
Megítélt összeg (Ft)
Dormánd
25 000
Nagyréde
75 000
Hevesaranyos
10 000
Pély
45 000
Mikófalva
20 000
Szajla
30 000
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Könyvtárosok továbbképzése Heves megyében
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2004. november 4-5.
között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram támogatásával Változó világ - változó
könyvtárak címmel rendezi hagyományos továbbképzését a megye
településein dolgozó könyvtárosok számára, melyre minden
érdeklődő kollégát tisztelettel meghívunk!
Helyszín: Szent Hedvig Kollégium Eger, Dobó tér 6.
Részvételi díj: 4900,-Ft
Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2004. október 10-ig minden érdeklődő kolléga küldje vissza az alábbi
címre: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani Osztály, Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: (36) 516-632,
(36) 517-576.
Előzetes program
2004. november 4. csütörtök
9-10 óra
Érkezés, szállásfoglalás
10 óra
Megnyitó
A tanfolyamot megnyitja: Engel Tibor (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger)
10-1130 óra
A könyvtári terület lehetőségei az Európai Uniós strukturális alapok pályázati
rendszerében
Előadó: Dippold Péter (OSZK Könyvtári Intézet, Budapest)
1130-13 óra
Átalakuló könyvtárak Heves megyében
Lőrinci, Egerbakta
A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer kezdeti lépései Heves megyében
Előadó: Tőzsér Istvánné (Bródy S. Megyei és Városi Könyvtár, Eger)
13-14 óra
Ebéd
14-15 óra
A könyvtáros életpálya vonzásában
Előadó: Dr. Bartos Éva (OSZK Könyvtári Intézet, Budapest)
15-1730 óra
Kommunikációs tréning
Vezeti: Dr. Kovács Csilla (Pest Megyei Könyvtár, Szentendre)
1730 óra
Tere-fere a megyei könyvtárban
19 óra
Színházi előadás megtekintése az egri Gárdonyi Géza Színházban (szervezés alatt!)
2004. november 5. péntek
8 óra
Reggeli
9-11 óra
A teljesítmények összevetésének lehetősége a hazai könyvtárakban
Előadó: Vidra-Szabó Ferenc (OSZK Könyvtári Intézet, Budapest)
11-12 óra
Könyvtári minőségfejlesztés-könyvtári korszerűsítés
Teljesítménymérési eredmények a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
Előadó: Dr. Pataki Miklósné (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger)
12-13 óra
Integrált rendszerek kiskönyvtáraknak
Bemutatja: Vas Gábor (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger)
13 óra
Zárás, Ebéd

Átadták a város új könyvtárát - Lőrinci
Az elmúlt szombaton adták át a településen az új könyvtárat, amely a városközpontban, a megújult Wampetics-kúria
épületében kapott helyet. A létesítményt dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium nyugalmazott helyettes államtitkára
ajánlotta az olvasóközönség figyelmébe, megjegyezve: az elmúlt 12 év során rengeteget fejlődött az egykori
nagyközség, aminek ékes bizonyítéka az impozáns bibliotéka is. (Mint ismert, 1992-ben a helyettes államtitkár nyújtotta
át a városkulcsot az akkori elöljáróságnak.) Rajta kívül köszöntő beszédet mondott Sós Tamás, a Heves Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Érsek Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, Hatvan polgármestere,
majd a házigazdák nevében Víg Zoltán polgármester is. Az eseményen jelen volt dr. Szabó Katalin, a Heves Megyei
Közigazgatási Hivatal vezető helyettese és Guszmanné Nagy Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei
Szervezetének a vezetője is.
A rendezvényt kulturális műsor színesítette, amelyben a helyi gyerekek mellett közreműködött Kubik Anna színművész
és a Misztrál együttes. Előadásukat követően Papp Hajnalka könyvtárigazgató felolvasta Koncz Erikának, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma helyettes államtitkárának üdvözlő levelét, majd megköszönte mindazok segítségét,
akik részt vállaltak a beruházás elkészültében. Mint megtudtuk: a mintegy félszáz millió forintba kerülő munkálatokhoz
az önkormányzat mellett a megyei területfejlesztési tanács is jelentős anyagi támogatást nyújtott. Az intézmény 34 ezer
kötettel várja az olvasókat.
In.: Heves Megyei Hírlap 2004. szeptember 14.
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Térségek szerepe az Európai Unióban
Országos konferencia Hatvanban
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2004. április 22-én Hatvanban az Ady Endre Könyvtárban országos
konferenciát rendezett Térségek szerepe az Európai Unióban címmel. A népes hallgatóság többek között arra várt
választ az előadóktól, hogy milyen új szerepe, kibővült feladatköre lehet a közkönyvtáraknak a kistérségeken, a
régiókon belül. Miképp járulhat hozzá a közkönyvtár szolgáltatásaival a tudásalapú gazdaság és társadalom
fejlődéséhez, hogyan valósulhat meg a könyvtárak együttműködése – immár európai perspektívában.
A hatvani tanácskozás első előadója Tamás Miklósné a hatvani Kistérségi Fejlesztési Társulás vezetője volt,
aki áttekintést adott a hatvani kistérség helyzetéről, életéről, gondjairól és lehetőségeiről. Elmondta, hogy a hatvani
Kistérségi Társulás 1994-ben alakult 13 település részvételével. A gazdasági élet jellemzője, hogy a munkanélküliség a
térségben a megyei átlag alatt van, köszönhetően a dinamikusan megjelenő vállalkozásoknak, és az Ipari Parkba
betelepült multinacionális cégeknek. A kisvállalkozások elsősorban a szolgáltatás területén tevékenykednek. A
mezőgazdaság jelentős szerepet tölt be a kistérség életében. Az őstermelők száma igen magas. Nőtt a mezőgazdasági
vállalkozások száma, ami magában hordozza az értékesítési szövetkezetek csíráit. Az oktatás és a közművelődés
területén jellemző, hogy a képzés iránt megváltoztak az igények. (alapítványi iskolák). A szakképzési intézetek
igyekeznek alkalmazkodni a foglalkoztatók elvárásaihoz. A művelődési házak sorsa és szerepe is megváltozott.
Megjelent a helyi közösségek, a civil szervezetek iránti igény. Szép számmal jelen vannak a kistérség életében a civil
szervezetek. Ennek megfelelően módosul a művelődési házak tevékenysége, befogadói lesznek ezeknek az új közösségi
kezdeményezéseknek. Az elmúlt évek nagy eredménye, hogy a hatvani Ady Endre Könyvtár épülete felújításra került,
bővült. (alapterületileg is és funkcionálisan is). A humán erőforrás fejlődése iránti igény is egyre erőteljesebb. Ennek
egyik formája az élethosszig tartó tanulás. A kistérségek léte és szerepe meghatározó a területi politikában. Itt jelennek
meg azok az együttműködési formák - amelyek az Európai Unió politikájának is a részét képezik, - amelyek elősegítik
azt, hogy a polgárok jól érezzék magukat saját lakókörnyezetükben, jó társadalmi közérzetük legyen.
Hajdú Attila a Regionális Fejlesztési Holding Rt vezérigazgató-helyettese Európai Unió – területfejlesztés –
források címmel tartott előadást. Előadásában tájékoztatást adott a Nemzeti Fejlesztési Tervről, az Európa Tervről és
azon belül külön kitért a Regionális Fejlesztési Operatív Programra. A Holding ennek a programnak a kommunikációs
és képzési központjaként is dolgozik. A Regionális Fejlesztési Operatív Program kapcsán szeretnének a kistérségi
könyvtárakkal együttműködni, hiszen a könyvtáraknak nagy vonzereje van az adott térségben. Cél, hogy az itt lakók, a
környéken élők jelenjenek meg a könyvtárakban e téma mentén. A Holding a könyvtárak segítségével és
együttműködésével a követezőket szeretné megoldani:
a, Egy kistérségi könyvtárcsomag könyvtárakba juttatásával (a Könyvtárellátó Vállalt útján) alapismereteket és
információkat nyújtani a projekt – menedzsment témaköréből a felhasználóknak, az érdeklődőknek. A 167 kistérségi
könyvtárat hálózatba szeretnék működtetni e célból.
b, Projekt-menedzser tréner képzés elindítása és tartása a kistérségi könyvtárakban. E képzések során ismereteket és
képességeket lehet elsajátítani, olyanokat, amelyeket a könyvtárosok, de a könyvtárak holdudvarában működő civil
szervezetek is jól tudnak hasznosítani a későbbiek során. A képzések költségeit a Holdig megfizeti a könyvtáraknak
terembérlet címen.
c, A harmadik program amelyben kérik a könyvtárak támogatását és együttműködését az a pályázati módszertani
támogatás. Cél, hogy a kistérségi szereplőknek bizonyos képességeket szeretnének átadni. (pályázatírás) Ez
tulajdonképpen egy Internetes portál, amely gyakorlati ismereteket, módszertani segítséget nyújt a felhasználóknak. A
„Mit kell tenni ahhoz, hogy elnyerjek egy támogatást?„ kérdésre segít választ adni. Ez a portál a könyvtárak Internetes
gépein is elérhető. Kistérségenként legalább 1-1 kolléga vegyen részt egy regionális konferencián, ahol ismereteket
kapnak ahhoz, hogy segíteni tudjanak a felhasználóknak. Azokat a polgárokat, akiknek nem sikerült elég információhoz
jutni a portál segítségével azokat a könyvtárak küldjék el a Holding munkatársaihoz, ahol tanácsadással és konzultációs
lehetőséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. A Holding programjairól tájékoztatást kaphatunk a Járóföld című
kiadványból.
Térségek szerepe a kultúraközvetítésben – változásmenedzselés címmel tartott szellemes, iróniát sem
nélkülöző előadást dr. Fodor Péter a FSZEK főigazgatója, az IKSZ elnöke. Fodor Péter a kistérségek, régiók
kialakulásának történeti áttekintése után leszögezte a kistérség olyan központot jelent, amelyek az emberek számára
szolgáltatnak. A kistérségek gazdasági és kulturális centrumként kell, hogy működjenek. Sokszínű az
intézményrendszer a kultúraközvetítésben. A kultúraközvetítés helyi lehetőségei: a könyvtár, az iskola, a mozi, a
helytörténeti gyűjtemény (helyi identitás működése szempontjából fontos) a polgármesteri hivatalok, egyházi
intézmények, vendéglátóhelyek. Az intézményeknek meg kell tanulni rendszerszerűen működni, így a könyvtáraknak
is. A civil szféra, különösen a kistelepüléseken, ahol jobban kötődnek egymáshoz az emberek, sokkal markánsabban
jelentkezik és sokkal nagyobb vonzóerőt jelent. Mindaddig, amíg nem a helyi önkormányzat fogja eldönteni a
rendszerszerű működtetést, hanem az önkormányzatok társulása, addig ez nem fog megvalósulni. Ugyanis nem arról
van szó, hogy egy önkormányzatnak mennyi pénze van kultúrára, közművelődésre, hanem arról, hogy a térségbe tartozó
lakosságnak milyen kultúraközvetítő igénye van. Döntő fontosságú, hogy meg legyen a területi lefedettség a könyvtári
ellátásban, a könyvtár szolgáltató intézmény legyen, informatikai fejlesztés történjen. Ebben az önkormányzatoknak
felelősségük van a feltétel teremtés oldaláról. Milyennek tekintjük a holnap könyvtárát? Mit várunk el a könyvtártól?
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Ezek a változásmenedzselés kérdései. Tudja azt, ami a tradicionális könyvtári funkciók ellátásában érték. Megfelelő
informatikai környezet kerüljön kialakításra, és ez állandóan fejlődjön. Minden településen legyen Internetes
elérhetőség. (e-Magyarország Pontok) Az épület állapota megfelelő legyen. Paradigmaváltásra, technológiaváltára van
szükség, szolgáltatás bővítésre, áttérni a minőségi szolgáltatásra, területi lefedettség a használó szempontjából prioritást
kell tudni megfogalmazni. Nem a magyar könyvtárügyet kell általában előrevinni. Azt nem tudjuk. Rangsort kell
felállítani a feladatok között, különben nem értjük, mi az, hogy stratégiai tervezés. A változás tartalma: egy szervezet
korszerűsítése, ellátórendszer átalakítása, informatikai fejlesztés, szolgáltatás bővítés, dologi eszközök racionalizált
felhasználása, humán erőforrás hatékony foglalkoztatása kell legyen. Milyen a korszerű könyvár? Nyitott az új
informatikai eszközökre, rendszerekre, őrzi a tradicionális könyvtár értékeit, erényeit, tudásközpontként és információs
központként működik, virtuális, szolgáltató könyvtár, közösségi találkozópont, kultúraközvetítő intézmény. Mindehhez
megújuló szakmai program, megújuló szakember, megújuló intézmény és szolgáltató rendszer kell. Ahhoz, hogy
változást tudjunk menedzselni, szükség van egy stratégiai tervre (honnan hová akarunk eljutni, mennyi idő alatt, milyen
feltételekkel tudjunk kommunikálni az olvasóval, a médiával, tudjuk helyzetbe hozni a fenntartót), és szükség van
marketing munkára.
Összefoglalva az elhangzottakat: ma a hagyományos könyvtári funkció és az információs központ együttes
jelenléte biztosítja azt a szerepet, amely a kultúraközvetítés e sajátos intézményében, a könyvtárban megfelel a
társadalmi elvárásoknak.
Halász Magdolna, a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár igazgatója a Sárospatak és környéke
településeinek könyvtári ellátásáról adott képet. Előadásában bemutatta a zempléni kistérséget (Hegyalja, Hegyköz,
Bodrogköz, Taktaköz) 84 kistelepülés és 5 vonzáskörzeti központ (Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely,
Cigánd) tartozik a kistérséghez. A sárospataki kistérségben működő kistelepülési könyvtárak igen mostoha
körülmények között működtek és működnek ma is. A kistelepülési könyvtárak nagy része ÁMK és Faluház keretén
belül működik. Kevés községben maradt meg önálló intézményként. A módszertan is megszűnt, a 84 településen 18
főfoglalkozású könyvtáros van. 1994-ben megalakult a MKE Zempléni Szervezete, amely összekötő kapocs szerepét
tölti be a községi könyvtárakkal. (képzések szervezése) 1997-ben a törvény megjelenése pozitív irányban befolyásolta a
kistelepülések könyvtárügyét. Pozitív irányú változás megfigyelhető néhány önkormányzat esetében is, hiszen
Cigándon új könyvtár létesült. 41 települési könyvtár nem szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Az állomány
sok helyen rendezetlen, kevés a számítástechnikai eszköz. Az e-Magyarország pályázat pozitív irányba befolyásolta a
községi könyvtárak helyzetét. Fontos feladat az olvasók visszahódítása. Segítséget közös pályázatok írásában, közös
rendezvények szervezésében tud nyújtani a sárospataki könyvtár.
A kecskeméti Katona József Könyvtár főigazgatója Ramháb Mária a kistelepülési könyvtári ellátás
korszerűsítésének lehetőségeiről tartott előadást. Korszerű könyvtári szolgáltatást csakis kizárólag rendszerbe foglalva
lehet elképzelni, amelynek minden egyes szintjén megvan a maga szerepe, kistelepülési szinten, kistérségi szinten,
városi szinten, megyei szinten, országos és nemzetközi szinten. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell
szolgálnia. Könyvtárnak csak azt az intézményt tekintjük, amely a könyvtári törvényben megfogalmazott kritériumokat
tudja teljesíteni, és meg tud felelni. A törvény által előírt szolgáltató rendszert kell megteremteni. Nem az a fő
perspektíva, hogy a legkisebb településnek is önálló könyvtára legyen, hanem az, hogy ezek a kistelepülések egy
korszerű ellátási rendszerben, egy nagyobb egységben élvezzék a nyilvános könyvtári jegyzékbe lévő könyvtárak
előnyeit. De nem úgy, mint önálló intézmény, hanem mint a rendszernek egy szolgáltatást igénybe vevő tagja. A
használó nem elsősorban intézményt akar, hanem szolgáltatást, gyors tájékozódást és tájékoztatást. Nem azt mondja ki a
könyvtári törvény, hogy minden önkormányzat tartson fel egy könyvtárat, hanem gondoskodjon az ellátásról. A térségi
ellátás kiegyenlítése szempontjából az ellátás hatékony megszervezése a legfontosabb. Alapvető paraméterek: korszerű,
adatot tudó, minimális rendszerrel lefedett rendszer legyen. A humán erőforrást a helyi feladatokhoz kell igazítani. A
pénzügyi forrásokat egységesíteni kell. A működési feltételeket újra kell gondolni. (kistelepüléseken közösségszervező
helyeken könyvtár). Szolgáltatási rendszerben kell gondolkodni és ehhez a kistérségeknek csatlakozni kell. A könyvtári
terület egyik stratégiai célja a regionális könyvtári ellátás formájának a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek a
létrehozása. A KSZR célja, hogy a kistelepüléseken élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a hatékony és
minőségi könyvtári ellátáshoz. Ezért elengedhetetlen a kistelepülési könyvtárak helyzetének elemzése, a KSZR
tagjainak meghatározása, személyi feltételek, működési források feltérképezése és felkutatása, infrastruktúra fejlesztése.
Azon a kistelepülésen, ahol van könyvtár, azt lehet fejleszteni, ahol nincs ott fontos, hogy legyen az önkormányzatnak
lehetősége a KSZR –be bekapcsolódni.
A konferencia záró előadását a házigazda intézmény igazgatója Kocsis István tartotta a Kistérségek szerepe a
regionális átszerveződés után címmel. A rendszerváltás pillanatáig a városi könyvtárak döntő többsége járási könyvtár
is volt. Egy járás - ma régió községei tartoztak hozzá és ezeknek a községeknek könyvtári ellátását, de minden esetben a
módszertani irányítását a városi könyvtár végezte. A kistérség és a könyvtár kapcsolata napjainkban már főleg nem a
közösségi könyvtár és városi könyvtár közötti kapcsolatokban mérhető. A napi olvasószolgálati gyakorlat bizonyítja,
hogy tanuló ifjak, továbbtanuló, átképzésben résztvevő felnőttek tanulási problémáik megoldására keresik fel a
könyvtárat. A kistérségben élő állampolgár nem kistérségi emberként éli le az életét. Őt ugyanazok a jogok és
lehetőségek illetik meg, mint a városlakót. Az államnak a demokráciához való viszonyulását azon keresztül is
lemérhetjük, hogy polgárai mennyire férhetnek hozzá a tudáshoz, az információhoz. A könyvtár maga alapfunkciójának
betöltése mellett a közösségi élet színtere is. Nekünk, hatvaniaknak erre épület adta lehetőségeink is vannak. Amik a
közösségi terekben, így ebben az aulában, a tetőtérben történnek természetes, hogy a történések a kistérségben élők által
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és nekik történnek. Kistérségi szerepkörünkből adódóan számos olyan feladatnak nézünk elébe – mint könyvtár amelyeknek megoldásához inspiratív módon kell a könyvtári környezet. Örülünk ennek a feladatnak, mert egy jelenleg
is többféle funkciót befogadó könyvtár nyitja szélesre az ajtaját azon látogatói előtt, akik az uniós csatlakozásunkból
adódóan feltehetően - információ hiányban szenvednek. A kedves szójátékkal élve a skatulyázott szakirodalom szerint a
„város dolgozószobájaként” megnevezett könyvtárt leváltja az „utca egyeteme” könyvtári elnevezés, utalva ezzel a
változó funkcióra, a továbbképzésekre, átképzésekre, a távoktatásra, amelynek nem csupán a színtere lesz a könyvtár,
hanem feltehetően a képzések dokumentum hátterét is biztosítja.
Összefoglalva: A kistérségi közösségekre építenie kell a könyvtárosoknak is saját településükön, közös
pályázatokkal, szolgáltatásokkal, információkkal, többcélú társulások informatív segítésében, a területfejlesztési
holdinggal történő együttműködésben. Cél egy olyan könyvtári társulás létrehozása, olyan rendszer kialakítása, amely a
leghatékonyabban és legszakszerűbben működtethető a kistelepülések számára is.
A szolgáltató könyvtár minőségi munkájához szükséges személyi, tárgyi feltételek megteremtése,
infrastrukturális fejlesztés, a korszerű könyvtári környezet kialakítása elengedhetetlen.
Sinkovics Erika
Hatvan

Akkreditált továbbképzési lehetőségek
A Könyvtári Intézet aktuális tanfolyamaiból:
Az érdeklődők részvételi szándékukat valamennyi tanfolyam esetében jelentkezési lapkitöltésével (www.ki.oszk.hu)
tehetik meg, melyet postai úton lehet visszajuttatni az OSZK Könyvtári Intézet Oktatási Osztály, 1827 Budapest,
Budavári Palota F. épület címre.

Könyvtáros asszisztens képzés (középfokú szakképesítés)
A könyvtáros asszisztens képzést a 11/2004. (IV.14.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete 11. sorszáma alatt kiadott
szakképesítés szakmai követelményeinek megfelelően végezzük. A tanfolyamot februárban és szeptemberben is
indítjuk, 2 féléves - 220 óra. A képzés kéthetente két napot vesz igénybe. A tanévet a tanulók záróvizsgával fejezik be.
2004. szeptemberétől érvényes költségek: tandíj 45.000,- Ft/félév, mely a vizsgadíjat is magában foglalja.
A következő tanfolyamot 2004. szeptember elején indítjuk.
A jelentkezőket érkezési sorrendben vesszük fel. A maximális létszám 35 fő.
További információ: Törökné Jordán Katalin; tel: 224-3820; e-mail: tjkata@oszk.hu

ECDL START
A program a teljes ECDL 7 moduljából 4 modult tartalmaz:
 Információtechnológiai alapismeretek
 Operációs rendszerek és fájlkezelés
 Szövegszerkesztés
 Információ és kommunikáció
A tanfolyam felkészít a 2001 nyara óta bevezetett ECDL START bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 4 modul
(Információtechnológiai alapismeretek, operációs rendszerek és fájlkezelés, szövegszerkesztés, információ és
kommunikáció) tananyagának elsajátítására, és vizsgájára.AZ ECDL START lényege, hogy a teljes ECDL
végbizonyítványhoz szükséges 7 modul helyett kezdetben 4 modulból szükséges vizsgát tenni, ami elegendő az első
informatikai írástudást igazoló nemzetközileg elfogadott bizonyítványhoz. A program lehetőséget biztosít az egyéni és
csoportos konzultációra is, a hallgatók folyamatosan (írásbeli és gyakorlati feladatok megoldásával) adnak számot az
addig megszerzett tudásukról. A tanfolyam a 4 modul tananyagát felölelő záróvizsgával (gyakorlati feladatmegoldás) ér
véget. A sikeres záróvizsga után lehetőség van jelentkezni a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem akkreditált ECDL
vizsgaközpontjában az ECDL vizsga modulonkénti letételére. A tanfolyam 60 órás, hetente 2 napot vesz igénybe + a
tanfolyam záróvizsgája (összesen 11 nap), költsége 55.000,- Ft, mely magában foglalja a vizsgához szükséges
vizsgakártya árát (bruttó 9.375 Ft). Modulonkénti vizsgadíj várható költsége: bruttó 1.950,- Ft. Következő képzési
időpontok: 2004. szeptember 13-14., 20-21., 27-28., október 4-5., 11-12. (hétfő-kedd). Záróvizsga: 2004. október
18-a (hétfő). További információ: Payer Barbara; tel.: 06-1-487-8643; e-mail: bara@oszk.hu

Alapfokú számítógép-kezelő-, használó tanfolyam
A szakképesítést adó képzést a 31/1997(X.31.) MKM rendelettel módosított 16/1994(VII.8.) MKM rendelet alapján
szervezzük. A képzés célja: számítástechnikai alapismeretek, hálózatkezelés, elektronikus levelezés, Internet-használat,
adatbázis-kezelés, látványtervezés/grafika, prezentációkészítés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés témákból a
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mindennapi munkahelyi számítógép-használat alapismereteinek elsajátítása A tanfolyam időtartama: 2 félév - 168 óra
(1. félév: 5x2 nap, 2. félév: 4x2 nap + 1x3 nap ismétlés, vizsgafelkészítés) A képzés havonta átlagosan két-három napot
vesz igénybe, 9.00-16.00 óráig. A tanévet a tanulók záróvizsgával fejezik be. 2004. szeptemberétől érvényes költségek:
tandíj: 45.000 Ft/félév, mely a vizsgadíjat is magában foglalja. A következő kurzust várhatóan 2005 elején indítjuk.
További információ: Fejős László, Payer Barbara; tel: 487-8643; e-mail: sunt@oszk.hu , bara@oszk.hu

"Roma kisebbség könyvtári ellátása"
Továbbképző tanfolyamunkra várjuk az érdeklődő kollégákat. A tanfolyam időpontja: 2004. szeptember 27-28, október
11-12. Az előadások 9.30-16.30-ig lesznek. Az idő rövidsége miatt kérjük, hogy a jelentkezési szándékot e-mailben is
közöljék. A tanfolyamot legalább 12 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. A tanfolyam felkészíti a könyvtárosokat a
roma kisebbség országos felzárkóztató programjának keretében a könyvtári lehetőségek és követelmények
átgondolására, azok biztosítására. Betekintést enged a cigány kultúra, hitvilág, értékrend, életmód és irodalom világába.
A hallgatók megismerkednek a cigány nyelvű könyvkiadás és könyvellátás helyzetével. A tanfolyam célja, hogy
tudatosítsa a kirekesztő szemlélet tarthatatlanságát, a pozitív diszkrimináció szükségességét és felhívja a figyelmet az
állami és civil szervezetek segítségének igénybevételére. Részvételi díj: 25.000,- Ft. A képzés a 7 éves kötelező
továbbképzési tervbe is bevehető. Jelentkezni a honlapunkról (www.ki.oszk.hu/tanfolyam.html) letölthető jelentkezési
lap visszaküldésével lehet. Jelentkezési határidő: 2004. szeptember 20. További információk: Törökné Jordán Katalin;
tel: 224-3820; e-mail: tjkata@oszk.hu

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2004. év őszi tanfolyamaiból
A HUNGARNET egyesület az NIIF programmal karöltve hosszú évek óta sikeresen építi a magyar kutatói hálózatot, a
tudományos kutatás, felsőoktatás és közgyűjtemények számára. Az INKA akkreditált felnőttképzési intézmény.
A tanfolyam szervezője: Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány (INKA). Cím: 1101 Budapest,
Hungária krt. 9-11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Ügyintézők: Tamáska Lajos e-mail: tamaska@zmne.hu
Mánfai Miklósné e-mail: ctamaska@zmne.hu
Telefon: 432-9130 FAX: 432-9121 Tanterem helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, X. Hungária
krt. 9-11. 41. ép. fsz. 24. Tanterem telefonszáma: 432-9000/29-546
A tanfolyamokra a kitöltött "Jelentkezési lap" beküldésével lehet jelentkezni, legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt
10 nappal. A jelentkezési lap elküldhető Faxon, az ügyintézők e-mail címére, vagy postán, az INKA levelezési címére.
A jelentkezést a tanfolyam megkezdése előtt 5-7 nappal visszaigazoljuk. A tanfolyamok díjának kiegyenlítése átutalási
számla ellenében átutalással, illetve a helyszínen kézpénzfizetési számla ellenében, kézpénzfizetéssel lehetséges. Az
egész napos tanfolyamok díja az ebéd árát is tartalmazza. A HUNGARNET egyesület az egyesület tagjai részére
oktatás támogatás címén támogatást nyújt. A támogatás mértéke, a megjelölt tanfolyamok díjának 50%-a. A
tanfolyamok időtartamára, korlátozott számban, az egyetem kollégiumában van szálláslehetőség. Korlátlan szállás
lehetőséget az UNIO szállóban biztosítunk. A szállás önköltséges, helyszínen készpénzben fizetendő. (kollégiumi:
1800,-Ft/fő/nap, UNIO 3000,-Ft/fő/nap reggelivel.)Magyar Könyvtárosok Egyesülete, esetenként, tagjai továbbképzését
úgy támogatja, hogy a tanfolyam költségének egy részét átvállalja. Minden meghirdetett tanfolyam akkreditált, az
akkreditáció a könyvtárban dolgozókra vonatkozik. A tanfolyamokról érdeklődni lehet a fentebb megadott címen, illetve
a megadott telefonon, faxon, e-mail-en.
Jelentkezési lap megtalálható: http://www.zmne.hu/tanfoly/jelap01.doc

Internetes alkalmazások
Ebbe a csoportba tartozó tanfolyamok a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság - által akkreditált programok. A
törvény feljogosítja az alapítványt tanúsítvány kiadására, amely igazolja a könyvtárosoknak előírt továbbképzés
teljesítését. Az akkreditációt, kötelező továbbképzés címén az 1997. évi CXL. törvény (kulturális törvény) hatálya alá
tartozó intézmények közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony alapján foglalkoztatott közép- és felsőfokú
végzettségű szakemberek vehetik igénybe. E törvény alá tartozóknak, a tanúsítvány megszerzése érdekében, a
tanfolyamok befejezése után, az egyes tanfolyamok követelményei szerint eredményes vizsgát kell tenni. Aki nem a
kötelező továbbképzés keretében végzi el a tanfolyamokat annak a vizsga nem kötelező. Az "Internet alkalmazások"
címszó alatt felsorolt tanfolyamok anyagai logikusan egymásra épülnek. Aki nem csak részfeladatok megoldására
készül, hanem könyvtár informatika területén teljes körű ismeretekre akar szert tenni, annak javasolt, hogy minden
tanfolyamot a felsorolás rendjében végezzen el. Természetesen minden tanfolyam önmagában is felkészít egy-egy
feladat ellátására.

Az Internet használata könyvtári környezetben. (30 óra)
A tanfolyam ideje: 2004. március 8-11. (4 nap), október 11-14. (4 nap).
A tanfolyam díja: 60,-eFt. A HUNGARNET intézményeknek 50% kedvezmény biztosított.

Internet, mint a könyvtári menedzsment eszköze. (30 óra)
A tanfolyam ideje: 2004. március 29-április 1. (4 nap), november 8-11. (4 nap).
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A tanfolyam díja: 65,-eFt/fő. HUNGARNET tagoknak 50% kedvezményt biztosítunk.

Felhasználói ismeretek
Számítógép kezelés- Internet használat.
A tanfolyam időpontja: 2004. október 5. Hetente kedden és csütörtökön délután 14.00-17.00-ig. Tanfolyam befejezése
november 9. A tanfolyam díja: 60,-eFt.
Az ECDL tanfolyamaink tapasztalatai és a jelentkező igények azt mutatják, hogy sok olyan közművelődésben dolgozó
személy van, aki most, vagy a közel jövőben kerül számítógép közelbe. Jelentős részük nem tud megbirkózni az ECDL
tananyaggal, sokan meg sem próbálják, de a számítógép használatot meg szeretnék tanulni. Olyan tananyagot állítottunk
össze, amely 30 óra alatt teljesen kezdőknek is megtanulható. A tanfolyamnak az a célja, hogy a hallgatókat,
hozzásegítse egy átlag irodai munka ellátásához.

Európai Számítógép-használói jogosítvány (ECDL) közalkalmazott és kulturális szakemberek
számára. Vizsgára felkészítés, vizsgáztatás. (120 óra)
A tanfolyam időpontja: szeptember 20. Hetente hétfőn és szerdán 14.00-tól 17.00-ig. A tanfolyam díja: 96,-eFt.
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált tanfolyam.
A tanfolyam az alábbi modulokból áll: Információ-technológiai alapismeretek. Operációs rendszerek MS Windows2000
Professional alapon. Szövegszerkesztés MS Word2000 alapon. Táblázatkezelés MS Excel2000 alapon. Adatbáziskezelés MS Access2000 alapon. Prezentáció MS PowerPointl2000 alapon. Információ és kommunikáció MS Outlook
alapon.
Részletek megtekinthetők: http://www.zmne.hu/tanfoly/felhiv.html

ECDL START (60 óra)
A tanfolyam időpontja: A jelentkezők létszámának függvényében kerül meghirdetésre. A tanfolyam díja: 60,-eFt
Az ECDL kötelező hét modulja közül négyet tartalmaz. Ebből három kötelezően előírt, egyet az INKA jelölt ki. A
program a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált.
A tanfolyam az alábbi modulokból áll: Információ-technológiai alapismeretek. Operációs rendszerek MS Windows2000
Professional alapon. Szövegszerkesztés MS Word2000 alapon. Információ és kommunikáció MS Outlook alapon.

Interaktív távoktatási programok
A tanfolyamok időpontja: A jelentkezők létszámának függvényében kerül meghirdetésre. A tanfolyam díja: Egy-egy
modul díja 12,-eFt, a START négy modulja 55,-eFt, a teljes ECDL elvégzése 70,-eFt.
Az INKA interaktív távoktatási programjai kétféleképpen használhatók:
1. Az INKA szolgáltató gépéről, interaktívan Interneten keresztül. A tanfolyamra jelentkezők azonosítót és jelszót
kapnak, amivel a megszabott határidőig feliratkozhatnak az INKA szolgáltató gépén levő tananyagokra.
2. 2. Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek kellő sebességű Internet kapcsolattal, azok részére a tananyagokat
CD lemezen juttatjuk el. A multimédiás tananyagokban a képernyőn olvasható szöveget "a tanár" hangja is
közvetíti. A videóblokkban pedig láthatók azok az álló- és mozgóképek, animációk, szimulációk, amelyek a
tananyag megértését segítik.
3. Az interaktív távoktatási programok az ECDL tananyag hét modulját tartalmazzák: 1. Információ-technológiai
alapismeretek. 2. Operációs rendszerek MS Windows2000 Professional alapon. 3. Szövegszerkesztés MS
Word2000 alapon. 4. Táblázatkezelés MS Excel2000 alapon. 5. Adatbázis-kezelés MS Access2000 alapon. 6.
Prezentáció MS PowerPointl2000 alapon. 7.Információ és kommunikáció MS Outlook alapon. Minden modul
külön-külön egymagában is elvégezhető. Egy-egy modul elsajátítása után, az adott modulból ECDL vizsgát lehet
tenni, többek között a Nemzetvédelmi Egyetem vizsgaközpontjában. A vizsgára bocsátást az INKA természetesen
megszervezi.

Díjak, kitüntetések
Az MKE emlékérmét ebben az évben Dézsi Lajosné, a Békés megyei Könyvtár osztályvezetője, Kolivosko István, a
kassai Jan Bocatius Könyvtár igazgató helyettese, Nagy Anikó, az MKE főtitkára, Trischlerné Lukácsi Éva, a Papíripari
Kutatóintézet könyvtárvezetője és Vassné Mészáros Katalin, a Katona József Könyvtár igazgató helyettese kapta.
Az Év Ifjú Könyvtárosa Várhelyi Eszter lett
A Fitz-díjat a következő kiadványok érdemelték ki:
Kolta Magdolna: Képmutogatók, Magyar Fotográfiai Mednyánszky kiállítás a Nemzeti Galériában, Kossuth
Múzeum, Kecskemét
Kiadó
Könyvtárosok kézikönyve V. kötet, Poprádi Géza - Berke Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, Magvető Kiadó
Zsuzsa - Hegyközi Ilona, szerk. Horváth Tibor, Papp Valter, Alan: Liszt Ferenc, Editio Musica
István, Osiris Kiadó
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Könyvkínáló
Fölajánlunk 3 példányt a Világirodalmi lexikon (Bp. 1996, Akadémiai Kiadó) 18. Z-Index kötetéből – amely az első
kiadás változatlan lenyomata. A kötetek - könyvtárak számára - térítésmentesen átvehetők a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár Módszertani osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18. Tel: 36/517-576).

Tájékoztató
Tisztelt Kollégák!
A Kulturális Közlöny július 2-án megjelent 2004. évi 12. száma tájékoztatót közöl az ingyenes múzeumi belépésre
jogosító igazolásokról (845. p.). A jelenleg is használt, eredetileg 2003. dec. 31-ig, ill. az előző hosszabbítás után 2004.
jún. 30-ig érvényes díjmentes állandó múzeumi belépőkártyák érvényességének határidejét a nemzeti kulturális örökség
minisztere 2004. december 31-ig meghosszabbítja. Az új belépőkártyákat a minisztérium már az Európai Unió előírásai
szerint módosított rendelet alapján, 2004. végén fogja elkészíttetni és szétosztani, addig a mostani példányok maradnak
használatban. A mostani változás a belépőkártyák szoros elszámolási rendjét, használatuk szabályait nem érinti, az
NKÖM azokra vonatkozó, a Kulturális Közlöny 2002. évi 23. számában megjelent tájékoztatója továbbra is érvényben
marad. A tavalyi év eleji szétosztás óta újonnan belépett kollégák számára - a korábban kialakított feltételek megtartása
mellett és a korábbiakhoz hasonló átadási-átvételi módszerrel - további belépőkártyák nálam igényelhetők.
Dr. Hangodi Ágnes
Könyvtári Intézet Oktatási Osztály

Rendezvénynaptár
2004. szeptember 20–október 30.
2004. október 10.
2004. október 11.
2004. november 4-5.

Őszi Könyvtári Hetek – országos rendezvénysorozat
Könyves vasárnap
Összefogás a könyvtárakért. A Könyvtári Hét nyitó konferenciája a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
Heves megyei könyvtárosok továbbképzése Egerben

Az MKE Heves Megyei Szervezetének 2004. évi II. félévi rendezvényei
2004. szeptember 23.-án „50 éves a Füzesabonyi Könyvtár” címmel a füzesabonyi könyvtár meghívására
szakmai napot tartunk a járási könyvtárak megalakulásának jubileumán.

2004. október 7. Szakmai nap.
Az MKE Heves Megyei Szervezete az„Összefogás a Könyvtárakért” – a könyvtáros szakma által 1995-ben
meghirdetett – mozgalom országos/Heves megyei rendezvénysorozatához kapcsolódva, az „Őszi

Könyvtári Hetek” alkalmából :
„Az internethasználat és a kommunikáció új formái napjaink társadalmában. A tájékoztatás új
eszközei a könyvtárosok kezében” címmel szakmai továbbképzést szervez.

2004. október 21-én a szervezet

KULTURÁLIS HAGYOMÁNYŐRZÉS, ÖRÖKSÉGVÉDELEM
címmel szakmai napot szervez a megye könyvtárosai, az érdeklődő olvasók számára.
A rendezvény célja: Európai országok – az Európai Unió tagországai – kulturális szokásainak,
hagyományainak, örökségének védelme, s ebben a könyvtárosnak, mint kultúra közvetítőnek a szerepe.
Helyszín: Feldebrő, Kisnána, Markaz
Indulás autóbusszal a megyeszékhelyről, Egerből, Füzesabonyban felvesszük a megye különböző települési
könyvtáraiban dolgozó kollégáinkat.
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