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MEGHÍVÓ
A  Publika Magyar Könyvtári Kör és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

KÖZGYÛJTEMÉNYEK KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAI
címmel konferenciát rendez

Helyszín: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok
Idõpont: 2002. március 7�8.

PROGRAMTERVEZET

Március 7. csütörtök
Téma: Digitalizáció és európai projektek

10.00� Regisztráció
12.30 Ebéd
13.00 Megnyitó � Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke

13.30�17.00 Elõadások
A PULMAN projekt megvalósítása, a jelenlegi helyzet és a további tervek

� Breda Karun, Public Library, Ljubljana
CULTIVATE:  a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködése

� Dr. Dippold Péter, Könyvtári Intézet, Budapest
Angol tapasztalatok a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködésében

� Szabó Sándor, British Council, Budapest
Együttmûködés a közérdekû információs szolgáltatásokban � múzeumi megközelítés

� Dr. Vadász István, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
Együttmûködés a közérdekû információs szolgáltatásokban � levéltári megközelítés

� Bartáné Rábaközi Judit, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
Vita, hozzászólások
Zárszó

19.00 Fogadás

Március 8. péntek
Téma: EszKöz � Elektronikus szolgáltatások közkönyvtárakban hátrányos helyzetû fel-
használók számára

9.00�13.00 Bevezetõ
� Bertalanné Kovács Piroska, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

Könyvtárpolitikai irányelvek, tervek
� Dr. Skaliczki Judit, NKÖM könyvtári osztály, Budapest

Szociális politika és közérdekû információs ellátás
� Horváth Péter, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest

Tudjon róla!
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Alapítványi tevékenység a hátrányos helyzetû felhasználók támogatásában
� Gyõri Erzsébet, Könyvtári Intézet, Budapest

Szünet

Európai irányelvek a hátrányos helyzetû felhasználók könyvtári ellátására
� Breda Karun, Public Library, Ljubljana

Szemléletváltás a könyvtári szolgáltatásokban
� Dr.  Bartos Éva, Könyvtári Intézet, Budapest

Esélyegyenlõség és könyvtárhasználat
� Dr. Nagy Attila, Könyvtári Intézet, Budapest

Az információ közvetítõje és felhasználója közötti kapcsolat néhány pszichológiai szempontja
� Billédi Katalin, ELTE BGTF, Budapest

A hátrányos helyzetû felhasználók információs ellátásának szociológiai megközelítése
� Dr. Albert József, VHTF, Veszprém

Hozzászólások
Felkért hozzászólók:

Dr. Ambrus Zoltán, Békéscsaba
Gellér Ferencné dr., Debrecen
Dr. Gyuris György, Szeged
Elekes Eduárdné, Szekszárd
Czupi Gyula, Nagykanizsa
Csapó Endre, Budapest

Ebéd
14.00   A konferencia bezárása

A konferencia célja egyrészt, hogy tájékoztassa a közgyûjteményekben dolgozó szakembereket
európai digitalizációs programokról, másrészt, hogy lehetõséget adjon arra, hogy a közkönyv-
tári szolgáltatások fejlesztésérõl, az együttmûködési irányokról eszmét cserélhessenek. Kiemelt
témaként szerepel a hátrányos helyzetû felhasználókkal kapcsolatos könyvtári szolgáltatások
jelen helyzetének, fejlesztésének megvilágítása.
A konferenciára minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk.

További információk:
Billédiné dr. Holló Ibolya,  tel.: (1) 367-2996,  e-mail: bil7603@ella.hu
Dr. Bartos Éva, tel.: (1) 224-3818, e-mail: bartos@oszk.hu
Http: www.pulman.oszk.hu

Jogszabályfigyelõ
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KÖZGYÛJTEMÉNYEK KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAI

SZOLNOK, 2002. MÁRCIUS 7�8.

JELENTKEZÉSI LAP

Név: ..............................................................................................................................................

Munkahely: ..................................................................................................................................

Tel./fax: ............................................................................................................................. e-mail:

Számlázási cím: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

A konferencia részvételi díja: mindkét napra: 1600 Ft
egy napra: 800 Ft

A fogadás költsége: 2500 Ft
Szállások:

Touring Hotel, Szolnok:  2 ágyas  7300 Ft/szoba  3 ágyas 9300/szoba
Az árak reggelivel értendõk.

Trojka Vendégház, Szolnok: 2�3 ágyas szobák. 3000 Ft/ fõ. Egyágyas felár 1000 Ft.
Reggeli: 500 Ft.

A konferencián részt veszek:   március 7-én

március 8-án

szállást kérek:

Touring Hotel 2 ágyas

3 ágyas

Trojka Vendégház 2 ágyas

A megfelelõt kérjük aláhúzni. Ha a szobát egyedül óhajtja elfoglalni, itt jelezze: ..................

A fogadáson részt veszek:   igen nem

A befizetésekre számlát küldünk, az igényelt szolgáltatásoknak megfelelõen.

A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni:

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Levélcím: 5100 Szolnok, Pf. 139, tel.: (56) 510-116, fax: (56) 510-114

JELENTKEZÉSÉT KÖSZÖNIK A SZERVEZÕK
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 15/1998. (III.
31.) MKM rendelet alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban:
Minisztérium) pályázatot hirdet a

KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI
összegének támogatására.

1) A pályázat célja
A pályázat célja, hogy az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelõ
támogatás 10%-ával segítse azon önkormányzati könyvtárak fejlesztését, amelyeknél az egy
lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag � az elõzetes statisztikai adatok alapján � 2001-ben:

községi könyvtárakban 80 Ft/lakos
városi könyvtárakban 120 Ft/lakos

2) Pályázatot nyújthatnak be:
azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek � a nyilvános könyvtárak jegyzékében
szereplõ � könyvtárai 2001-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak állománygyara-
pításra fordítani.

3) Pályázati feltételek

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a könyvtár 2002. évre jóváhagyott költségvetését,
b) hiteles határozat-kivonatot a képviselõ-testület döntésérõl, amely tartalmazza

� az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támo-
gatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
� a képviselõ-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkor-
mányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás � a fenti rendelet értelmében � megegyezik az önkormány-
zat által felajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen 31,5 millió forint.
A nyertes önkormányzatok a támogatás felhasználásáról � december 31-ei határnappal � a
zárszámadás keretében, annak rendje és a központosított elõirányzatokra vonatkozó szabályok
szerint kötelesek elszámolni.
A 2002. évi támogatás csak olyan szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással
a megadott határidõig elszámolt. Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001.
évi támogatás felhasználásáról szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.
A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szük-
séges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.
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4) A pályázat benyújtása

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban
2002. március 31-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatot kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG
FELZÁRKÓZTATÓ PÁLYÁZAT

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben
(hétfõtõl csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a
Minisztérium honlapján:
www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7100/6853-as vagy az
(1) 484-7382-es telefonszámon Kopcsay Ágnestõl lehet felvilágosítást kérni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot
hirdet az

ORSZÁGOS ELEKTRONIKUS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
fejlesztésére

1) A pályázat célja
A pályázat célja a könyvtárak esetében, hogy elõsegítse az elektronikus formában megjelenõ
szakfolyóiratok minél szélesebb körû hozzáférését.

A levéltárak, múzeumok és közmûvelõdési intézmények esetében, hogy támogassa a nemzeti
kulturális örökség szempontjából kiemelkedõ dokumentumok és mûtárgyak digitalizált formá-
ban való közzétételét, valamint bármely hálózatba kapcsolt közgyûjteménybõl vagy közmûve-
lõdési intézménybõl való használatát.

2) Pályázatot nyújthatnak be
a) Könyvtárak: a pályázati cél megvalósítására létrehozott könyvtári együttmûködések, az
Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet, a Neumann János Digitális Könyvtár és
Multimédia Központ Közhasznú Társaság, a megyei könyvtárak, az egyetemi könyvtárak és az
országos szakkönyvtárak.
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b) Levéltárak: a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak.
c) Múzeumok: az országos és a megyei múzeumok.
d) Közmûvelõdési intézmények: az országos, a megyei, illetve a térségi közmûvelõdési in-
formációs rendszert, hálózatot mûködtetõ intézmények.

3) Pályázati feltételek
Pályázni lehet a pályázati cél megvalósításához szükséges adatbázis(ok) megvételére, létreho-
zására, valamint a digitalizáláshoz és a szolgáltatás mûködtetéséhez szükséges számítástechni-
kai eszközök beszerzésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati adatlapot és az adatlapon megjelölt mel-
lékleteket. Emellett a 2002-ben megvalósítandó feladatokat, valamint ezek részletes költségve-
tési tervét.

A pályázatokat szakemberekbõl álló kuratórium bírálja el. A 2002. évi támogatás csak olyan
szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással a megadott határidõig elszámolt.
Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás felhasználásáról
szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.

A pályázat nyerteseivel a Minisztérium az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint szerzõdést köt, amely az elnyert támogatásra vonat-
kozó felhasználási és elszámolási kötelezettségeket részletesen tartalmazza.

A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szüksé-
ges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.

4) A pályázat benyújtása
A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 10 példányban
2002. március 31-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatokat kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG
OLVASÁS ÉVE � TELEMATIKAI PÁLYÁZAT

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben
(hétfõtõl csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a
Minisztérium honlapján: www.nkom.hu
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Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7382-es vagy az (1)
484-7100/6851-es telefonszámon dr. Tóth Elektõl lehet felvilágosítást kérni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium)
pályázatot hirdet

KORSZERÛ KÖNYVTÁRI RENDSZER,
KORSZERÛ KÖNYVTÁRI KÖRNYEZET

címmel.

1) A pályázat célja

A pályázat célja a nyilvános könyvtárak korszerûsítése annak érdekében, hogy minél jobb és
kulturáltabb körülmények között fogadhassák látogatóikat, a mozgássérültek is egyre több helyen
vehessék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, valamint a könyvtárak által nyújtott szolgálta-
tások minél inkább megfeleljenek a kor igényeinek és technikai fejlettségének.

2) Pályázatot nyújthatnak be

Pályázhatnak azok az egyházi, fõiskolai és városi könyvtári ellátást végzõ könyvtárak, ame-
lyek a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet
alapján szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékében.

3) Pályázati feltételek

A pályázatokat az alábbi témákban lehet benyújtani:

a) Egyházi, fõiskolai és városi könyvtári ellátást végzõ könyvtárak tekintetében
Mozgássérültek által is használható könyvtári bejárat és környezet kialakítása. (A támogatás
összege az átalakítás teljes költségének legfeljebb 50%-a lehet.)

b) Egyházi és fõiskolai könyvtárak tekintetében
Könyvtári bútorok beszerzése, felújítása.

I. Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése (internetcsatlakozás, lokális hálózat, számítás-
technikai eszközök, könyvtári szoftver)

A pályázatnak tartalmaznia kell a 2002-ben megvalósítandó feladatokat, valamint azok részle-
tes költségvetési tervét.
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A pályázatokat szakemberekbõl álló kuratórium bírálja el. A 2002. évi támogatás csak olyan
szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással a megadott határidõig elszámolt.
Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás felhasználásáról
szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.

A nyertes pályázókkal a Minisztérium az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint szerzõdést köt, amely az elnyert támogatásra vonat-
kozó felhasználási és elszámolási kötelezettségeket részletesen tartalmazza.

A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szük-
séges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.

4) A pályázat benyújtása

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban
2002. március 15-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatot kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG � KORSZERÛ KÖNYVTÁR

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22., tel.: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben (hétfõtõl csütörtökig: 9h-
12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján:
www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7100/6853-as vagy a
484-7382-es telefonszámon Kopcsay Ágnestõl lehet felvilágosítást kérni.

Jogszabály-
figyelõ


