.állandóan új szerepekbenkell megjelennie megnyugtatásunkra
-GY:ri Erzsébetmég hoz- a könyvtárosnak,most például nem elég, hogy záteszi,hogy a mûveltkÖ~~V~::::~~~:ée;y:~:~
önmagunkatképezzük, a használókatis folya- az önkiteljesítés,
azegyéniségkimunkálás
"modem"
matosansegítenünk,képeznünkkell;
követelményebékésenmegféraz alázat,a szolgá.kevésbé vagyunk rugalmasaka kihívások- lat, a kötelességteljesítés
"hagyományos"követelkal szemben,mint más szakmákképviselõi;
ményeivel.Valahogyígy kellenemagunkatmie.rugalmasság és alkalmazkodási képesség lõbb megtalálnunkebbena változóvilágban.
nélkül lehetetlenmegmaradni;
Bartos Éva
.a rendszerszemlélet
és az egymásrautaltság
nem tudatosodottmég eléggémindenkiben;
Tájékoztató
a kulturális
, .~ s,zámítóg~pesít~s
tempó!á~~l,~a.g~on~eszakemberek
szervezett
hez lepest tartam, kevesa felkeszulesIIdo a bIZ'
"
tonságoshasználathoz.
epzesene
k
Mintha tényleg a bizonytalanság,a tanácstaés továbbképzésének
lanság, az ambivalencia lenne jellemzõ ránk
",
, ,
ebbenaz átmenetikorszakban!Olykor illúziókat
normativ
tamogatasarol
táplálunk magunk iránt és sértettekvagyunk,ha
nem méltányolnakminket, miközbenegyáltalán Ezzela rövid híradással
az a célunk,hogy felhívnem teszünkmeg mindent a jobb megismerteté- juk a fenntartók,illetve az intézményvezetõk
fIsünkért. Olykor pedig alábecsüljükmagunkat, gyelmétarra,hogy hamarosanúj év kezdõdik,és
nem vagyunk tudatábanértékeinknekés lehetõ- újból foglalkozni kell a kulturális szakemberek
ségeinknek.Ez a kishitûség tükrözõdik "kifelé" szervezetttovábbképzésének
igénybejelentésévei,
is, aminek következtébenkülsõ megítélésünkis amineka határideje2003-banis április elseje.
romlik, s minde~- egy ördögi körbenforogva -Az
1997/CXL-estörvényVI. részefoglalkomég tovább rontja önértékelésünket.
zik a muzeális intézményekben,a nyilvános
A külföldi szakirodalomtanulmányozásaso- könyvtárakban,a közmûvelõdésiintézményekrán tapasztalhatjuk,hogy e problémákenyhíté- ben és a levéltárakbanalkalmazottakfoglalkozsére kompetenciajegyzékek, bûvös számokra tatásánakegyeskérdéseivel.A 94. § 4. pontja
épülõ kiskáték (a könyvtáros öt, hat, hét nyolc szerint "Az e törvény hatálya alá tartozó intézstb. alapértéke)látnak napvilágot. Ezenkülföldi ményekbenteljes munkaidõbenfoglalkoztatott
megoldásijavaslatok idézésétõl-bármilyen ta- szakemberek
7 éventeszervezettképzésben
vesznulságosak is -eltekintek, leszögezve, hogy nekrészt.A szervezettképzé5:nek
minõsülõképközös vonás bennük a harmóniára,.a dolgok zési formák körét, a képzésalóli mentesítések
helyes egyensúlyára való törekvés. Örömmel lehetõségéta mûvelõdésiés közoktatásimini szmondhatom,hogy ezt a kiegyensúlyozottságot
az ter rendeletbenszabályozza"..Ez az 1/2000.(1.
itthoni vélekedésekben
is megtalálhatjuk,jó len- 14.) NKÖM rendelet.(A kulturális szakemberek
ne el is fogadni, meg is fogadniõket! Az írásom szervezettképzésirendszerérõl,
követe1ményeirõl
elején említett mûvelt vagy intelligens könyvtá- és a képzésfinanszírozásáról
szóló rendelet.)Leros választhatóságahelyett a kiegyensúlyozott- hetõségeket
kínál, és kötelezettségeket
fogalmaz
ság jegyében a mûvelt és intelligens együttes meg. Harmadikéve mûködik,de még most sem
kívánalom fogalmazódikmeg. És még egy har- mondhatjukazt,hogyvalóbanvalamennyiérdekelt
madik hannóniaelemis: az etikusság.Hogyan ismeriés alkalmazzaa rendeletben
elõírtakat.
fér meg a három együtt, egy szakmában?Gyõri
Az elsõ évbenmég volt mentségarra, hogy
Erzsébetidézte fel errõl Nyíri Kristóf filozófus viszonylagkis számbanjelentettékbe a fenntargondolatáta Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ez tók az igényjogosultakat.
Meglehetõsenszûkvolt
év áprilisi számábanmegjelent cikkében: "A a határidõ, és nem vált ismertté a rendelet.A
feladatotcsakolyan réteg láthatjael, mely infor- következõévbennagyszabású
kampánytindítotmációtechnikai s ugyanakkor történeti klasszi- tunk azért,hogy az érdekeltektisztábanlegyekus mûveltséggelbír: új mûveltségielit, mely a nek kötelezettségeikkel.
Országosszintûfelmékönyvek világábanvaló otthonostájékozódását résbenmegkérdeztükaz illetékeseket,hogy érte.a komputerkorszakbanis megõrzi." Ehhez -sültek-e
a rendelet megjelenésérõl,jeleztek-e
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igényjogosultságot, milyen változtatási javaslatuk van. A felmérés eredményét több helyen is
közzétettük, többek közt fültettük a Belügyminisztérium tájékoztató honlapjára, valamint a
koordináló intézmény, az Országos Széchényi
Könyvtár honlapjára is.
Évente országos értekezletet hívunk össze,
több regionális és helyi rendezvényen mondjuk
el az ezzel kapcsolatos teendõket és a tipikus
problémákat, mégis sokan passzívak maram1ak.
Lehetne több a jelentkezõ, többen vehetnék jogosan igénybe a normatív támogatást. Mindazonáltal az évek során fokozatosan emelkedtek a
bejelentett igények. Örülhetünk annak is, hogy a
kistelepülések nagyobb számban részesülnek a
támogatásban, mint a korábbi években, de arra
nehezen találunk magyarázatot, hogy vannak
olyan fenntartók, akik az egyik évben kémek és
kapnak támogatást, a következõ évben mégsem
jelentik be további igényüket, holott esetenként
milliós nagyságrendû támogatástól esnek el.
Az április elsejei határidõt nagyon kevesen
ta11jákbe. Az idén több mint százötven levelet
írtunk azoknak, akik a jelzett határidõig- nem
jelentkeztek, bár az elõzõ években partnereink
voltak. A legtöbben közülük utólag elküldték az
igényüket, de voltak olyanok is, akik nem reagáltak a saját érdekükben történt figyelmeztetésre. (Voltak olyanok is, akik zaklatásnak minõ sítették figyelmeztetõ levelünket.)

Még mindig gyakori a hanyagul beküldött FI(ÉPZ igénybejelentõ, és tetemes azoknak a száma is, akik a továbbképzõ tervet hiáI1yosan,vagy
nem az igénybejelentéssei megegyezõen állítják
össze.(Tájékoztató kiadványunkban a beküldendõ és használandó dokumentumokról mintapéldányt adunk, a feladat elvégzésénekmegkönnyítése céljából.)
Az 1. sz. táblázat a fenntartói támogatás
megoszlását mutatja 2002. december 7-éig. (A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma intézményei és az a néhány más minisztériumi
intézmény, amelyekkel közvetlenül kötünk szerzõdést, nem ebben szerepelnek.)
Ebben az évben elvégeztük a beküldött elszámolások alapos elemzését. (Az elõzõ évi elszámolásokat minden év február 28-áig kell az
OSZK címére elküldeni.)
A program koordinációs központja, az Országos Széchényi Könyvtár ebben a minõségében
felel a beküldöttigényekszakszerûellenõrzéseután
a fenntartói támogatásimegállapodásokmegkötéséért, az igényelt támogatási összeg kiutalásáért,
valamint a fenntartók által évente beküldött elszámolások ellenõrzéséért,felülvizsgálatáért,szükség
eseténa korrekciók végrehajtásaérdekébena fenntartókkal történõ egyeztetésért.
Ennek megfelelõen az elszámolásokat illetõen igyekszünk a jó gazda gondosságávaleljárni,
és empatikusan figyelembe vesszük, hogy az

J. sz. táblázat
Intézményi me~oszlás

Foglalkoztatottak me ~oszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levél- Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összeintéz- tár
vont* umok tárak
sen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
mény
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember
435

394

II

58

31

929

2731

3759

8

1151

442

8091

*Ide azokatsoroltuk,akik így jelöltékbe magukataz F-KÉPZlapon

2. sz. táblázat
Az NKÖM intézményeinek megoszlása:
Intézményi megoszlás

A fo! lalkoztatottak megoszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levél- Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összeintéz- tár
vont* umok tárak
sen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
mény
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember
2

12

3
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75

388

O

780

133

1376

Mindösszesen:
(Ebben benne vannak a más minisztériumi intézmények is, amelyekkel közvetlenül szerzõdünk.)
Intézményi megoszlás

Foglalkoztatottak me~oszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levélintéz- tár
vont* umok tárak
mény
,

Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összesen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember

437

961

401

11,

80

32

2806

4253

8

2011

575

9653

intézmények (fenntartók) még gyakorlatlanok az
.A helyettesítési díj elszámolásából nem álelszámolások benyújtásában. Ezért szorosabb lapítható meg, hogy melyik továbbtanuló dolgosegítõ kapcsolatot építünk ki partnereinkkel.
zót helyettesítették.
Ez idõ szerint 582 fenntartóval, illetve intéz.Jutalmat fizetnek a támogatásból.
ménnyel állunk kapcsolatban, ennekmegoszlása:
.Az útiköltség elszámolása nem a tovább.558 fenntartó,
képzés helyére szól, sõt olyan útiköltséget is
.19
NKÖM-intézmény,
elszámolnak, amelynek nincs semmi összefüg.5
egyéb minisztériumi intézmény.
gése a továbbképzéssei (pl. konferencián, érte':'
A támogatottak többsége igyekezett a támoga- kezleten való részvétel útiköltsége).
tásban vállalt kötelezettségénekelegettenni, a pon.Olyan képzésre számolnak el költséget,
tosak a 2000. évrõl és a 2001. évrõl is, többena két amely nincs akkreditálva.
évrõl összevontanküldték be elszámolásaikat,de
.írószerek, egyéb irodai eszközök szerepel144 fenntartó az eltelt közel három év alatt még nek az elszámolásban.
nem nyújtott be el~zámolást.Nekik a jövõ év ele.Saját szervezésûtanfolyamok esetébennem
jén felszólító levelet fogunk írni, amennyiben a állítanak ki belsõ számlát, hanem egyszeru igakövetkezõ elszámolásihatáridõig,2003. február28- zolással vagy könyvelési bizony lattal akarják
áig sem adnak számot a kiutalt összegfelhaszná- elszámolni az összeget.
lásáról. Gondot okoz, hogy a legtöbb helyrõl nem
.Tankönyvbeszerzés címén a legkülönbökaptuk meg a témafelelõsszemélynevét.Néha csak zõbb, a továbbképzéssei csak nagy fantáziával
hosszasnyomoz4s eredményeképpjutunk el az il- összefüggésbehozható könyvek számláját csaletékeshez. Mostanra értük el, hogy a fenntartók tolják az elszámoláshoz.
zömévei megfelelõ a kapcsolat. Ennek ellenére azt
A jövõre vonatkozóan reméljük, hogya kezkell megállapítanunk, hogy az elszámolásokma- deti nehézségekután már minden jogosulthoz a
gaB százalékahibás, sok közülük elfogadhatatlan. tárgyévben, idõben, a szeptemberi beiskolázások
A leggyakrabban elõforduló hiányosságok a elõtt eljuttathatjuk a támogatását. Szükségesnek
következõk:
és lehetségesnektartjuk az elszámolási határidõk
.A beküldött számlákon szereplõ továbbkép- pontos betartását. Ily módon lehetõség lenne az
zéseknincsenekösszhangbana hétévestovábbkép- elszámolások idõben történõ felülvizsgálatára, a
zési tervvel, illetve az éves beiskolázásitervekkel. szükségeshiánypótlások, korrekciók zavartalan
.A számlákat, bizonylatokat nem hitelesítik. végrehajtására. A hétéves továbbképzési ciklus
.Hiányoznak a számlák, csak a befizetési harmadik évében vagyunk. Szeretnénk elkészícsekkeket küldik el, vagy ami nagyon gyakori -teni
a támogatott fenntartók egyenlegét, amely
különösen a PERFEKT RT. esetében-, pro for- tartalmazza a kiutalt támogatást, illetve az elszáma számlát adnak, ami költségelszámolásra nem molással felhasznált, elfogadott összeget, valaalkalmas.
mint a még rendelkezésre álló, 2006. december
.Gyakori a dolgozó nevére kiállított számla 31-éig felhasználhatótámogatást.Ezzel nemcsak
az intézmény nevére szóló helyett, amelyen a a támogatáskiutalásáról, hanem annak rendeltekedvezményezett nevét fel kell tüntetni.
tésszeru felhasználásáról is tudnánk tájékozta.Hiányoznak a kifizetés tényét igazoló bi- tást nyújtani. Minden érintett és érdekelt segítõ
zonylatok hitelesített másolatai -a kiadási pénz- együttmûködésére számítunk a közös jó cél értárbizonylatok, illetve banki borderók.
dekében. (CSE-GL)
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