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Adónk egy százaléka. Kö-
zeleg az adóbevallás ideje, és
ezzel ismét lehetõségünk lesz
adónk egy százalékát felajánla-
ni valamilyen, számunkra fon-
tos célra.

Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk egy százalékával
eddig az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség mûködését támo-
gatták. Reméljük, az idén is
lesznek, akik fontosnak, támo-
gatásra méltónak tartják a szö-
vetség munkáját. Adószámunk:
19672108-2-41

A Pro Bibliothecis Eccle-
siarum et Scholarum Alapít-
vány az 1999. évi SZJA-ból 35
659 Ft-ot kapott.

Ezt az alapítvány kiegészí-
tette 60000 Ft-ra, és ebbõl a
Kismarosi Falumúzeum doku-
mentumait restauráltatta. A
2000. évi SZJA-ból kapott 37
ezer 816 Ft-ot pedig kiegészíti
101 000 Ft-ra és ebbõl a Ma-
gyar Állatorvosok Egyesülete
számára restauráltatja A hamar
és ólcsón gyógyíttó ló orvos
avvagy értekezések címû kézira-
tos könyvecskét.

Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöksége és a
képviselõk testülete január 17-
én ült össze az Országos Szé-
chényi Könyvtárban.

Zalainé dr. Kovács Éva kö-
szöntötte a megjelenteket, és
külön üdvözölte a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete elnökét. Az
egyesület testületi tagként belé-
pett az IKSZ-be, ezért a jövõ-

ben az elnök, Varga Zsuzsa is
részt vesz a képviselõ-testület
ülésein.

Varga Zsuzsa röviden bemu-
tatta az általa képviselt szerve-
zetet, és hangsúlyozta, hogy
reményeik szerint együtt jobban
képviselhetjük közös érdekein-
ket.

Az ülés elején egy tájékoz-
tató anyagot kaptak a kollégák
a reprográfia kérdéseirõl. Rész-
letesebben a következõ ülésén
tárgyal majd a testület errõl a
témáról.

Ezután a Könyvtári Levele-
zõ/lapról esett szó. Ebben az
évben a tervek között szerepel
a fedõlap megújítása, elsõsor-
ban gyakorlati okok miatt. A
vékony papíron készült borító
nagyon sérülékeny, többen je-
lezték már, hogy jó lenne ke-
mény borítóval megjelentetni a
lapot.

Kenyéri Kornélia beszámolt
a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
rosnál lezajlott kiadócserérõl.
Az új kiadó, a Könyvtári Inté-
zet nem változatott a szerkesz-
tõségen és a szerkesztõbizott-
ság összetételén sem.

A szövetség elnöke ismertette
a mûködési kiadások támogatá-
sára benyújtott pályázatot, s a
jelenlévõk megvitatták a 2002.
évre tervezett programokat.

Erre az évre az IKSZ két
regionális szakmai napot tervez
a szakfelügyeletrõl, mindkettõt
november elsõ hetére. A Du-
nántúlon a helyszín Székesfehér-
vár lesz, az Alföldön pedig
Szolnok.

A veszprémi regionális talál-
kozóra áprilisban kerül sor. A
rendezvény címe: Könyvtárak
az információkeresési kultúra
fejlesztéséért. Az IKB-pályáza-
tok gyakorlati megvalósítása.
Az IKB-t felkérjük egy elõadás-
ra a pályázatokról, meghívjuk a
HáLÓra magyar! képviselõjét,
hogy beszéljen a programról,
ugyancsak felkérjük a MIT-
HOL képviselõjét egy elõadás
megtartására, és végül a  Du-
nántúlról egy referencia-könyv-
tárnak nyújtunk lehetõséget,
hogy ismertesse a gyakorlatát.
Az utolsó elõadás a felhaszná-
lók képzésérõl szól majd, en-
nek a megtartásával Kenyéri
Kornéliát bízta meg a testület.

A 2002. évben a központi
rendezvény témája a tartalom-
szolgáltatás lesz, erre az OSZK-
ban kerül sor szeptember 17-én.

A közgyûlés idõpontja má-
jus 23., helyszíne szintén az
OSZK.

A képviselõ-testület követke-
zõ ülései: február 20., OSZK
április, Veszprém.

Az ülés végén az IKSZ el-
nöke beszámolt az Oktatási
Minisztérium és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztéri-
uma tárcaközi bizottságának
megalakulásáról, melynek kö-
vetkezõ ülése február elsején
lesz. Elmondta azt is, hogy a
teljesítménymérési munkabi-
zottság januári ülésén értelmez-
te a teljesítménnyel kapcsolatos
szabványt, ezt követõen pedig
a fogalmakat fogja tisztázni,
majd meghatározza azokat a
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mutatókat, amelyeket a végle-
gesítés elõtt még ki is próbál-
nak majd az elõre kiválasztott
könyvtárakban.

Az NKA Könyvtári Kollégi-
umában változás történt, a kol-
légium tagjai: Szente Ferenc
(elnök), Alföldiné Dán Gabri-
ella, G. Szabó Botond, Lászlóné
Nagy Ilona, Oroszlánné Mészá-
ros Ágnes, Pallósiné Toldi
Márta, Ramháb Mária és Sur-
ján Miklós.

A kulturális szakemberek
szervezett képzési és tovább-
képzési rendszerérõl, az 1/
2000. NKÖM rendelet lebonyo-
lításáról a minisztérium megbí-
zásából országos értekezletet
tartott a  szakmai koordinációs
program vezetõje a kulturális
intézmények és  fenntartóik ré-
szére az Országos Széchényi
Könyvtárban, 2002. január 25-
én 11 óra kezdettel. A tanács-
kozást házigazdai minõségben
dr. Gertner László, gazdasági
igazgató köszöntötte. Az elnök-
ségben helyet foglalt Rónai
Iván, az NKÖM osztályvezetõ-
je, valamint Bogdánfalvi Ár-
pádné, gazdasági igazgatóhe-
lyettes, a szakmai program
pénzügyi referense.

Az országos értekezleten 262
fõ regisztráltatta magát.

Dr. Csapó Edit elõadásának
bevezetõjében hangsúlyozta: a
rendelet lehetõséget és kötele-
zettséget is jelent. Lehetõséget
ahhoz, hogy a kulturális szak-
emberek továbbfejleszthessék
magukat, aminek egy amerikai
kutató szerint fiatalító hatása is
lehet, ugyanis a továbbképzéssel,
a vizsgával kapcsolatos stressz-
nek jótékony a hatása. Ugyanak-
kor kötelezettség, aminek hét-
évente minden kulturális szakem-
bernek meg kell felelnie.

Az eredményekrõl szólva
beszámolt arról, hogy öt akkre-
ditációs bizottság mûködik. A
Közmûvelõdési Akkreditációs
Bizottság 65, a könyvtári 32
programot engedélyezett.

A továbbképzést koordiná-
lók országos felmérést végez-
tek arról, a fenntartók tudnak-e
a lehetõségrõl és kötelezettség-
rõl (a fenntartók egyharmada
nem tudott a rendeletrõl); átdol-
gozták és értelmezési kiegészí-
tésekkel újra kiadták az errõl
korábban megjelent tájékoztató
füzetet. Ezt valamennyi fenntar-
tóhoz név szerint szétküldték
(közel hétezer példányt).

Megnõtt az igénylõk száma
is: a 2000-ben 9400 igényjogo-
sult �létszáma� 2001-ben
10300-ra nõtt. Összesen 526
fenntartóval van kapcsolata a
koordinációs intézménynek.

A kulturális szakemberek
megoszlása szakmák szerint:
közmûvelõdési 30%
könyvtár 41%
öszevont intézmények 3%
múzeum 22%
levéltár 4%

A megkezdett  képzések meg-
oszlása:
OKJ-tanfolyam 447

(32,5%)
felsõoktatási képzés 318

(23,1%)
NKÖM akkr. tanfolyam 260

(19,4%)
nyelvi képzés 256

(18,6%)
tudományos fokozat 80

 (5,8%)
nemzetközi képzés 32

(0,5%)
Sok fajta bizonytalanság jel-

lemzi a beiskolázások tervezé-
sét és az ehhez kapott normatív
támogatási keret felhasználha-
tóságát. Tény: a koordinálással
és a pénzügyi lebonyolítással

megbízott Országos Széchényi
Könyvtárhoz 2002. február 28-
ig kell beérkezniük a 2001. évi
elszámolásoknak. A támogatás
tandíjra, részvételi díjra, vizs-
gaköltségre, tankönyv-vásárlás-
ra, illetve utazási költségre
használható fel.

A tájékoztató kulcsmondata:
a kulturális intézmény vala-
mennyi dolgozója után jár a
normatív támogatás, ha kultu-
rális és szakmai munkakörben
teljes munkaidõben foglalkoz-
tatják, és szerepel a hétéves
továbbképzési tervben. Az
országos tájékoztató értekezlet
konzultáció jellegû kérdésekre
adott válaszokkal zárult.

A minisztérium a rendelet
módosítását tervezi. (f)

ÁLLÁST KÍNÁL. Budapesti 12
évfolyamos iskola könyvtára
keres középfokú végzettségû
könyvtárasszisztenst 2002. feb-
ruár 1-jétõl. Bérezés a KJT sze-
rint. Érdeklõdni Tóth Viktóriá-
nál lehet, telefonszám: (1) 217-
6476, 111-es mellék.

ÁLLÁST KERESNEK. Dunántú-
lon fiatal lány könyvtár szakos
tanárképzõs fõiskolai végzett-
séggel állást keres. Angol nyelv
tanulása folyamatban. Az ajánla-
tokat �Szorgalmas� jeligére ké-
rem a szerkesztõségbe.

Középfokú könyvtárosi vég-
zettséggel lehetõleg olvasószol-
gálati állást keresek. Dolgoztam
évekig az Országos Széchényi
Könyvtárban és a Közgazdaság-
tudományi Egyetem könyvtárá-
ban. Angolból alap-, franciából
középfokú nyelvvizsgám van.

Számítástechnikai ismeretem:
Word, Excel, Windows �98,
Powerpoint. Bányai Tamara, te-
lefon: 217-9298.


