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A könyvtárak és az információ a tegnap, a ma és a holnap gazdaságában
Pappné Farkas Klára, Európa Tanács Információs és Dokumentációs

Központ
Rendszerváltás a hazai könyvtárakban -divathullám vagy kényszer
Lengyel Mónika, MTA SZT AKI
Ebéd
Közkönyvtár, információs jártasság és a helyi közélet:
esettanulmány norvég-magyar összehasonlításban
Nagy Attila olvasáskutató
Az információtól a tudásmenedzsment felé mutató könyvtári lehetõségek
Mikulás Gábor
Beszélgetés az elhangzottak kapcsán
Ismerkedési est, baráti találkozó, közös vacsora
(szállást mindenkinek biztosítunk Balassagyarmaton,
a Madách Imre Kollégiumban)

2004. március 20.
8.00-15.00 Kirándulás (Horpács, Csesztve, Szk1abonya)

A kétnapos konferencián való részvétel ingyenes! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezési határidõ: 2004. február 25. (JELENTKEZÉSI LAP A TÚLOLDALON.)

Felhívjuk a kollégák figyelmét arra, hogy az idei, 136. sz. Magyar Közlönyben megjelent 2003. évi Cll. törvény

-a könyvtárakat érintõen is -módosítja a Szerzõi jogi törvényt. Egyebek mellett, 67. §-ával akként módosítja az Szjt.

39. §-át, hogy már nem azt írja: a "nyilvános könyvtárakban" minõsül a haszonkölcsönzés szabad felhasználásnak,

hanem ehelyett így fogalmaz: "a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban".

Ezzel megoldott egy problémát, ugyanis eddig a nyilvános könyvtárnak nem minõsülõ könyvtárak "de jure" nem

voltak jogosultak jogdíjmentesen kölcsönözni. A mostani szabályozás örvendetesen tágítja a kört -egyébként az EU

normáinak megfelelõen, amelyek "a közösség elõtt nyitva álló intézményekróT' rendelkeznek így.

Érdemes a módosított törvényt egyébként is áttanulmányozni, eléggé tanulságos.

HSD
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Konferencia Balassagyarmaton

2004. március 19-20.
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A jelentkezõ neve: : Munkahelye: ~oglalkozása, beosztása:...

Ertesítési címe: Telefonszáma: E-mail címe: Szállást kér:

A kiránduláson részt vesz:

2004.

Jelentkezési felhí\Tás
a Debreceni Egyetem informatikus kön~Tvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2004/2005. tanévre is meghirdette az
informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok,
könyvtárostanárok számára. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó sza-
I<.aszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irány-
ban. A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak. Jelentkezési határidõ:
2004. március 1. A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a "Felsõoktatási felvé-
teli tájékoztató 2004" címû kiadvány ból kapnak felvilágosítást. A levelezõ képzésre jelentkez-
hetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2004 júniusában végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.

L Debreceni Egyetem Informatikai Intézete

Ukrajna egyetlen magyar könyvtára, a Kárpátaljai Magyar Kúlturális Szövetség tulajdonában levõ, Mun-
kácson mú'ködõ könyvtár ma már nem tudja kifizetni a gáz-, villany- és telefonszámláját, valamint a könyvtáros és a
takaritónõ tiszteletdíját, összesen havi 30.000 forintnak (!! 1) megfelelõ grivnyát A könyvtár mûködtetésére beadott
pályázatukat elutasították.

A naponta reggel 9 órától délután 16 óráig nyitva tartó ZIínyi nona Könyvtár a magyar iskola és a líceum diákjait,
a Tanítóképzõ Fõiskola hallgatóit, Munkács lnagyar polgárnit fogadja.

Segít.\'en, aki tud é.\' akar!
A Kárpátaljai Szövetség számlaszáma: 11711034-20834951

A közlemény rovatba az alábbi szöveget kell írnj: "Adomány a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtár javára".
További infonnációk a Kárpátaljai Szövetség budapesti irodájában: tel. (1) 267-O 198
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Tájékoztató
az Országos Széchényi Könyvtár -Papír- és Nyomdaipari MiÍsZilki Egy('sülej

emeltszintû ki.nyv- és papírrestaurátor tanfolyamáról

A következõ tanfolyam 2004 szeptemberében indul, az Országos Széchényi Könyvtárban.
A jelentkezés feltételei:

-érettségi;
-igazolt munkahely kézi könyvkötõ, könyv- é.l;/vagy papÍlrestaurátor múzeumi restaurátor mûhelyben.
A felvételi vizsgán való megfelelés esetén elõnyt jelent a könyvkötõ szakképzettség és/vagy a néhány éves kézi

könyvkötóí vagy papÍlrestaurátori szakmai gyakorlat
A jelentkezó'k augusztus végén felvételi vizsgát tesznek.
A felvételi vizsga témái:
-írásbeli viz~ga kémiából és könyvtörténetból (megadott irodalom alapján);
-gyakorlati alkalmassági teszt (papírnll való munka, egyszeru könyvkötési feladat);
-beszélgetés (általános mûveltség, képzõ- és ipaImûvészeti, valamint közgyûjteményi -könyvtár, levéltár, múzeum

-tájékozottság).
A tanfolyam hároméves, 1100 órás. A tanított tárgyak: szakmai elmélet, szakmai gyakorlat, mûvészettörténet,rajz. 

A szerzett képesítés ("könyv- és papíaestaurátor") emelt szintû szakképzettség.
A tanítás minden második héten két és fél napon van; kedden 16 és 19 óra, szerdán 8.30 és 19 óra, csütörtökön

8.30 és 15.30 között.
A várható féléves tandíj: 55 000-70 000 Ft
További infon11áció és jelentkezési lap kérhetõ: Kastaly Beatrix osztályvezetõ

Országos Széchényi Könyvtár restauráló osztály
1054 Budapest, Hold u. 6. Postacím: Budapest 1827
tel.: (1)311-8052;(1)331-6956'120; (1) 2243-897; fax: (1)332-7598
e-mail: kastaly@oszk.hu vagy rest@oszk.hu

-

A Könyvtári Intézet gyûjteményépítési információs osztálya tájékoztaga a kollégákat, hogy feladatköre
a 2004. évtól jelentõsen megváltozik. Az osztály fõ feladata korábban az Új Könyvek címû állománygyarapítási
kiadvány szerl<esztése volt Ettól az évtól az Új Könyvek szerl<eszté.si munkái is átkeriiltek a folyóirntot kezdettól fogva
kiadó Könyvtárellátó Közhasznú Társasághoz, ahol ezt a munkát egyecélra alakult szerkesztõség végzi. A KI
gyûjteményépítési információs osztályának tevékenységi és szolgáltatási körét az elõzetes elképzelések szerint az év

folyamán folyamatosan a1akí~uk ki, törekedve an-a, hogy változatos és sokoldalú szolgáltatásokkal segítsük a könyvtáros
kollégák munkáját, különösen az állománygyarapítás és -ap~ztás, a gyûjteményépítési információszolgáltatás terén, de
a könyvtári munka számos olyan teriiletén is (könyvtárépítési és -berendezési információk, a helyismereti munka
segítése, a határon túli magyar könyvtárak támogatása, a könyvtári dokumentumok tárgyi feltárásának segítése stb.),
amelyek az utóbbi években nem kaptak elegendõ hangsúlyt a Könyvtári Intézet tevékenységében.

A változásokról részletesebben a Könyvtári Intézet rövidesen megújuló honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdóK.

A Bod Péter Társaság, az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA Irodalomtudományi Intézete
tudományos konferenciát rendez Bad Péter halálának 235. évfordulója alkalmából 2004. március 2-án és 3-án Buda-
pesten, az Országos Széchényi Kön~an. A konferencia középpon~ában a Bad Péterrel kapcsolatos kutatások újabb
eredményei állnak.

Az érdeklõdó'knek meghívót küldünk, kéQük, részvételi szándékukat jelezzék a következõ címen:
Bod Péter Társaság
Ugrin Gábomé elnök
1119 Budapest, Fogócska u. 1.
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100 Helyszin Téma Szervezõ ImomJáció

ll. /2.
vagy /6.

Bp. lKSZ CS'in11QZl1É

cS'. Ilo/la

IKSZVárosi

Könyvtóri
tanácskl}zó testület
üliS'e

Kistelepülések
könyvtári ellátása
Kistelepülések. ..

Kistelepülések..
Kistelepülések. ..
IKSZ közgyúlés
A kulturális örökség

lli.I8-19. városi könyvtár

III. 25-26.
IV. 7-8.
IV.21-22.
Y.26.
Havonta

városi könyvffir
városi könyvtár

Fülöp Ágnes
Fülöp Ágnes
Ásványi Ilona

Tiszaújváros
városi könyvtár

Gyula
Gö::löllõ

Bu~t
Bp., OSZK

Országos Katolikus

Gyûjteményi Közp.

városi könyvtár
városi könyvtár
IKSl
IKSl

Egyházi Könyvtárak
Egy~ülése

Felhívjuk minden kolléga figyelmét ami, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig hozzátéve az
újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kéIjük, országos érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett
rendezvényeikró1 idó'ben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár
a helyszíne sem végleges. Csak így érl1egük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra a szakma fontos
eseményei- .

A Könyvtári Intézet 2004. évi képzési tel"v-e
(Az intézmény hatósági nyilvántartásba vételi száma: 07-0672-03)

A Könyvtári Intézet felnõttképzési tevékenysége

Szakmai képzések az Országos Képzési Jegyzéken szereplõ szakmai képesítések megszerzésére:

-Könyvtárosasszisztens-képzés 2 félév 220 óra (oKÉv azonosító: 52842201)
-Számítógépkezelõi, -használói képzés 2 félév 168 óra (oKÉv azonosító: 33464101)

Akkreditált tanfolyamok:

(OKÉV azonosító: 00840020)

30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
90 órás ( 12 nap)
60 órás (8 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)

-A kulturális örökség védelme 1850 elõtti dokumentumok esetében

-Alapfokú intemethasznáJati ismeretek könyvtárosoknak
-Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban
-Hagyományos és száJnítógépes formai feltárás

-Hagyományos és számítógépes form. felt. iskolai könyvtárosoknak

-Könyvtárosok mentálhigiénéje J. Önismeret
-Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés
-Roma kisebbség könyvtári ellátása

További információ, a tanfolyamokhozjelentkezési lap, valamint tanfolyami idõrendi áttekintés található

a Könyvtári Intézet honlapján: www.ki.oszk.hu/tanfolyam.html

A Könyvtári Intézet felnõttképzési szolgáltatásai:

-Képzési szükség1etek fe1mérése és képzési tanácsadás

-Egyéb fe1nõttképzési szo1gáltatás

(oKÉv azonosító: 00000093)
(oKÉv azonosító: 00000095)
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HírE

nére gyarapítható kabinet alapjait sikerült leten-
nünk; a fejlesztésben remélhetõen segítségünkre
lesz fenntartónk, az egyetem, melyepályázatok
kapcsán a számunkra teljesíthetetlen összegû ön-
részt eddig is átvállalta.

Bízunk abban, hogy egyelõre szerény keretek
között indított új szolgáltatásunk mielóob széle-
sebb körben is ismertté válik, s ily módon a
magunk területén mi is hozzájárulhatunk a fogy a-
tékkal éló'k tanulási, információhoz jutási lehetõ-
ségeinek bõvítéséhez, ezzel életminõségük javítá-
sához. (Kakasyné Endrei Magdolna)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtárnak lehetõsége nyílt arra,
hogy a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram által meghirde-
tett pályázatokon nyert összegekbõl beszerezzen
néhány olyan eszközt, melyek segítségével szol-
gáltatásait gyengén látó, illetve vak látogatóira -

köztük a látás sérült egyetemi hallgatókra -is ki

tudja terjeszteni.
Az e forrás felhasználásával vásárolt számító-

gépes ZOOM Level képnagyító program és az
olvasást egyéni érzékenység alapján, kívánság
szerinti színbeállítással (fotók esetében a termé-
szetes színek visszaadásával) támogató, a hagyo-
mányos dokumentumok tanulmányozásához hasz-
nálható Liberty Color olvasókészülék a gyengén-
látók számára nyújt segítséget az olvasáshoz, a
Braille-nyomtató és az írott szöveget hangélmény
formájában közvetítõ JA WS professzionális szoft-
ver pedig a vakok számára segíti az információ-
hoz jutást, utóbbi elsõsorban számítógép-, illetve
internethasználat esetében. Vásároltunk ezek
mellett egy látáskárosultak számára kifejlesztett,
nagy felbontású HCTFr lapmonitort is, mely a
meglévõ látás maradványt gyakorlatilag semmilyen
mértékben nem veszélyezteti, további károsodást
nem okoz.

Az eszközök a folyóirat-olvasó teremben hoz-
záférhetó'k.

Reményünk szerint a vásárolt eszközökkel egy
gyorsan bõvülõ, a finanszírozási nehézségek elle-

"Cherchez lajemet" -Keresd a nõtt címmel nyílt kiállításjanuár 
20-án a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban

MILU (Milano vich Lászlóné) alkotásaiból.
A tárlat jenruár 5-éig látogatható.

A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumá-
nak közleménye. A 2001-ben közhasznú foko-
zatot elnyert alapítvány kuratóriuma ezúton kö-
szöni meg 1nindazok támogatását, akik 2002. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2003.
év elején az alapítványadószámára utalták át. A
felajánlott összeget a kuratórium által a könyvtár-
in;formatika szakos egyetemi és fõiskolai hallga-
tók számára Kovács Máté életmûvéhez kapcsoló-
dó témákban meghirdetett pályázat nyerteseinek
jutalmazására fordítottuk.

Az alapítványhoz 2004-ben is eljuttatható a
2003. év személyi jövedelemadójának 1 százalé-
ka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté
Alapítvány. Annak érdekében, hogy szak1nánk
e nemes célú alapítvány a tovább folytathassa mun-
káját, támogathassa az utánpótlás nevelését, tiszte-
lettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítványait,
tisztelõit, s mindenkit, aki felelõsséget érez ügyünk
iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezet-
nek, alapítványnak átutalható 1 százalékát ajánlják
fel a Kovács Máté Alapítvány számára.

Az alapítvány célja (részlet az alapító okirat-
ból): "a magyar mûvelõdés ügyének, közelebbrõl
a magyar könyvtári kultúra fejleszté~ének támo-
gatása (oly módon, hogy tehetséges és rászoruló,
a magyar felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények-
ben tanuló fiatalok egyetemi és fõiskolai tanul-
mányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösz-
töndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi ha-
gyatékának gondozása; fiatal könyvtáros ok to-

vábbképzésének támogatása (doktori program,
részvétel tudományos konferencián, publikációk
megjelentetése stb.)". (Hangodi Agnes kuratóriu-
Ini titkár)
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