
11\11, .,..- Néhány gondolat erejéig mindenképpen ki kell. A "Macskavágta" játszóházba minden korosz-

:\ i! térnem a csoport hallgatóira is, hisz az oktatás is tályt vártunk szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
'~ 1 -a neveléshez hasonlóan -bipoláris tevékeny- .A fotókiállításra felnõtt és gyerek is behoz-

~ : ség, azaz, ahogy mondani szokták: mindig ket- hatta macskás képeslapjait, a gazdik pedig ked-
~

1 : i tõn áll a vásár. Kijelenthetem, hogy rendkívül jó venceikrõl készült fotóikat.
,; : volt a csoport szelleme mind az elõadókkal való A rövid, kéthetes elõkészület után mi,
, 1

:1 : együttmûködésben, mind pedig egymás kölcsö- gyerekkönyvtárosok is nagy izgalommal vártuk \
:i ! nös segítésében. a macskák napját január 18-án, szombaton. A .,

i ;1.1; A fentiekre alapozva úgy vélem: a BME bejelentkezett 99 versmondóból 85-en meg is
\~'j: -"'! OMIKK könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolya- érkeztek, s két csoportban (1-2., illetve 3-4. i

mán végzett hallgatók olyan mennyiségû és osztályosok) el is mondták verseiket. Az elbírá- :
mélységû szakmai ismeretet sajátíthattak el a lásban a város más gyerekkönyvtáraiban dolgo- I

képzés ideje alatt, hogy a szakmában kivétel zó koIlégák, valamint a foglalkozásainkra gye-
nélkül mindannyian jól meg fogják áIlni a he- rekeket kísérõ óvónõk segítettek.
lyüket." Mindén versmondó gyereket díjaztunk, ezért

:;! i Szeretnénk a munkát hasonló légkörben, a a gyerekek szüleitõl és a pedagógusoktól nagy
j : tananyag lehetõség szerinti korszerûsítéséveI elismerést kaptunk. Az egeret elkapó macskatt ' ~olyta:ni. Várjuk a tanulni vágyókat a 2003 õszén rajz~ az elsõ ?elyezettek",oklevelét" díszítette, s

I ! Indulo tanfolyamunkon! a szovegben IS olvashattak: "Legszebben mond-
:: ' Bodnár László -Viszocsekné Péteri Éva tad versedet, érte jár e köszönet." A második

\ ; helyezettek oklevelén egy vidám cica is társult
Macskák napja az egeres meIlé,a szöveg pedig jelezte "Elmond-I a zalae gersze gi József tad ~zépen versedet, érte jár e ,~öszön~t": A h~r-

madlk helyezettek oklevele ujabb vldam cIca
Attila Városi Könyvtárban képével bõvült, szövege pedig a következõ volt:

, "Kedvesen mondtad versedet, érte jár e köszö-

Könyvtárunk, a gyerekek kérésére -a tavalyi nrt". Az elsõ és a második helyezettek könyvet,
Mackónap sikerén felbuzdulva -macskanapot a harmadik helyezettek könyvtárunk képével
hirdetett. Így aztán 2003 januárjában a macskák eIlátott noteszt kaptak ajándékba.
tartották izgalomban Zalaegerszeg macskás és Azért is írtunk a jutalmazás e formájáról rész-
nem macskás gyerekeit, valamint a gyermek- letesen, mert versenyeinken állandó gond -fó-
könyvtárosokat. leg az elsõ osztályosoknál, de a többi alsó tago-

.Az alsó tagozatos korosztályt a "Dorom- zatosnál is -a díj nélkül maradók elkeseredése.
boI ó" versmondó versenyre vártuk. Minden je- Most minden versmondónk elégedetten távozott.
lentkezõ gyereket fogadtunk, -egyetlen kikötés- A macskaszépségversenyre érkezõcicák gaz-
seI: az általunk ajánlott húsz tételes listáról vá- dáit dr. Götli István állatorvos várta, aki a macs-
lasszanak verseket. A lista célja az volt, hogya katartásról beszélt a gyerekeknek, majd kérdése-
gyerekek jöjjenek be a könyvtárba, vegyék ke- ikre is válaszolt. A közönség már itt elkezdte a
zükbe a könyveket, olvassanak, válogassanak.
Amelyik vers aztán megtetszik nekik, azt el is
mondhatják. Természetesen szerettük volna el-
kerülni azt is, hogy az iskolában megismert ver-
sekkel versenyezzenek.

.A macskaszépségversenyre bármely korosz-
tály nevezhetett tarka, szürke, cirmos, kicsi, nagy
-de mindenképpen számára kedves cicájával. A
jelentkezõknek a veszettség eIleni védõoltásról
szóló igazolást is meIlékelniük keIlett. (ÁNTSZ
elõírás). Ez sajnos behatároIta a jelentkezõk szá-

Imát, viszont az egészségügyi elõírásokat be kel-
lett tartanunk.
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cicákat simogatni, csodálni. Ennek eredményét -iskolák részére biztosítandó adathálózati I

a közönségszavazáson mérhettük le. A gazdik (access) kapcsolat kiépítése az NIIF Program
felmutatták kedvenceiket, pár szóval bemutatták hálózatához, valamint felügyelt adatátviteli szol-
õket, s próbálták meggyõzni a közönséget, hogy gáltatások biztosítása.
érdemes az õ cicájukra szavazni. A nyertesek A pályázat egyik nyertese és egyúttal lapunk
kölyökcicák lettek. Természetesen a felnõtt ci- rangos fõszponzora a MA TÁ V RT. lett.
cák gazdáit sem engedtük el üres kézzel. (A feladat másik részének megvalósítására a

A versengések után a "Macskavágta"játszó- V-COM RT. kapott megbízást.)
házban Lengyák István nagykanizsai pedagógus Az NIIF Iroda és a MATÁV RT. között lét-
huszonhárom-féle macska és számtalan egyéb rejött egy vállalkozási szerzõdés 59 db 64 kbps-
állat szabásmintájávai várta a gyerekeket, s ve- os menedzselt bérelt vonali (MLLN), Flex-Com
zette be õket az állathajtogatás rejtelmeibe. Nagy márkajelû összeköttetés létesítésére és üzemel-
örömünkre szülõk, nagyszülõk, egész családok tetésére; ezek közül 48 db összeköttetés 128
"dolgoztak együtt" Pista bácsival, mint~gy száz- kbps-ra való sávszélesség-bõvítésére vonatkozik,
ötvenen. Közben a jotókiállítast is megtekint- kölcsönösen elfogadott ütemezés szerint, átlago-
hette a közönség. Posztereken találkozhattak san a szerzõdés második évének közepéig. A
kedvenc macskájukkal, Garfielddal is, aki vidá- szerzõdés tárgya továbbá 25 db ADSL 1. s.zol-
man tudatta a közönséggel: "Falom a könyve- gáltatás, valamint kilenc viszonylatban dial-up
ket!" Úgy látszik, a gyerekek követték példáját, internetszolgáltatás létesítése és üzemeltetése.
mert a rendezvényre kiállított cicás könyvek nagy A szerzõdés az aláírás napján lépett hatályba,
részét zárásra kikölcsönözték." Ugyanakkor so- és 2005. május l-jéig marad érvényben. A dial-
kan be is íratkoztak a könyvtárba. up- szolgáltatás idõtartama egy év.

Úgy gondoljuk, a rendezvény elérte a célját. A MATÁV RT. ennek keretében vállalta,
A versmondók között olyan gyerekek is szere- hogy létrehozza az állandó összeköttetést bizto-
pelhettek és nyerhettek, akiket egyébként nem sító adatátviteli infrastruktúrát.
szoktak versenyekre kiválasztani. Aki más mó- A hozzáférési pontokon keresztül Flex-Com
don akart megnyílni, bemutathatta kedvencét és ADSL szolgáltatások esetében folyamatosan
képeslapon vagy fotón, vagy akár élõben is. A napi 24 órában, évi 365 (szökõévben 366) na-
kisállat-kedvelõk figyelmét a szakirodalmi köny- pon keresztül, dial-up internetkapcsolat esetében
vek felõl terelhettük a szépirodalom felé is. A pedig a felhasználó intézmények mindenkori
játszóház, a könyvtárban eltöltött jó hangulatú forgalmi igényeinek megfelelõen biztosítja a zök-
délelõtt segített az eddigi olvasók megtartásában kenõmentes mûködést. A szerzõdésben feladat-

és újabbak becsalogatásában. ként szerepelt
Horváth Anikó -Jagasicsné Bogatin Mária -a teljes rendszer megtervezése;

gyerekkönyvtárosok -a szükséges eszközök és berendezések leszál-
, lítása, helyszínen történõ installálása, üzembe he-

A MAT A V RT. a városi lyezése és távközlési rendszerbe integrálása;

és nagy közsé g i kön yv tárak -~ megren?el?, ill~t;~ a,~ij.el~lt könyvtárak

.szemelyzete reszere a jotállasI Ido alatt konzul-

fejlesztéséért táció biztosítása;
-hálózati felügyelet, hibabejelentõ szolgálat,

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési hibajavítás, tervezett és rendkívüli karbantartás
Iroda 2002-ben két szakaszból álló közbeszerzési nyújtása az adatátviteli összeköttetés megfelelõ
eljárást indított, amelynek célja és tárgya a Minisz- üzemeltetése érdekében;
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiitossága -havi szolgáltatási jelentések készítése a meg-
által, a Széchenyi Terv Információs Társadalom- rendelõ, azaz az NIIF részére.
és Gazdaságfejlesztési Progrmnja keretében A szolgáltatási szerzõdés kiterjedt továbbá a

-a közmûvelõdési könyvtárak, viszonylatokra és a teljesítési határidõkre, az ins-
-kistelepüléseken lévõ közoktatási intézmé- tallációra, az átvételi tesztre, a szolgáltatás para-

nyek számára meghirdetett pályázat keretében métereire, szabványosságára, a rendelkezésre ál-
kiválasztott könyvtárak és lásra, összegezve: a szolgáltatási színvonalra és

-
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