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DAT 2002 8Bertalanné Kovács Piroska (Verseghy Fe-
renc Könyvtár, Szolnok): A közösségi hozzáfé-

A Magyar Tartalomipari Szövetség (elõzõ rés jelentõsége
neve: Magyar Adatbázisforgalmazók Szövet- 8 Teveli Judit: Könyvkeresõ bemutató
sége) évente megrendezi nagyszabású konfe- 8 Reiner Klimesch: Elektronikus tartalomszol-

renciáját, melynek témája 2002-ben a Tarta- gáltatás az Ovid GmbH-nál
lom mindenek felett volt. 8 Burmeister Erzsébet: Tartalomjegyzék-szol-

A cím az eContentre, az európai digitális tar- gáltatás, a Afiskolci EfY~t~m .kö~yvtárában .
talom elõállítását, felhasználását és terjesztését 8 Atzel Reka (Akademlal Klado): Elektromkus

segítõ programra is utalt, melynek célja, hogy folyóiratok -a kiadó új üzletpolitikáj~ , ,
mindenki számára javítsa a több nyelven is Fonyo Istvanne

megjelenõ, minõségi digitális tartalom hozzáfé- K 8 t t ' t ' k '
rési lehetõségeit. arI a IV eve enyseg1 

, A.~é~a~os ~on~ere~cia plen~s ülésén ~ hazai a jászberényi Városi
es kul~oldl. eload~k. ~sm,ertettek a korma~y,z~t Kön

y vtár és Információs
szerepet az mformaclos tarsadalom megvaloslta-

sában (Nemzeti Fejlesztési Terv), a társult or- Központban
i szágok lehetõségeit, az állam és a civil szféra,, 
! együttmûködését, a tartalomipar lehetõségeit 2002. október 15-én kedves meghívásnak tettem
I Magyarországon. eleget. Az Országház Delegációs termében A
'1 2002. december 16-án az EU eContent prog- vakok esélyegyenlõségéért címû projektbemuta-

ramja meghirdeti harmadik pályázati felhívását, tás ára került sor. Az Európa Tanács Információs! j amelyben most elõször indulhatnak magyarországi és Dokumentációs Központ kiadásában megje-
I

, szervezetek teljes jogú tagként, mintegy 28 millió lent hangoskönyvvel ismerkedett meg a szép
euró összegû pályázati támogatásért. A hazai pá- számú közönség. Soraikban a Magyar Vakok és

, lyázók felkészülését is segítette a nyitókonferencia. Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai,
! A DAT 2002. konferencia a második napon könyvtárosok és újságírók voltak.

szekcióüléseken folytatódott: Több szervezet képviselõje méltatta a projek-
~ Az információs társadalmat támogató ku- tet. Az elõadók szavaiból kiderült, hogya fogya-

tatás-fejlesztési tevékenység tékossággal, sérüléssei élõk esélyeinekjavítása a
j ~ A jövõ könyvtára, a könyvtár jövõje és a ma emberének fontos feladata. Különösen fon-
i; közösségi hozzáférés jelentõsége tos ez akkor, amikor európai uniós csatlakozás
JO; ~ Az egész életen át tartó képzés és az elõtt áll az ország.

; eLeaming Az ünnepség kapcsán én is végiggondoltam
'; ~ Az eKormányzat, a civil és az üzleti szféra intézményünk karitatív tevékenységét. Néhány gon-
'! együttmûködése dolatomat megosztom a Levelezõ/lap olvasóival.

~ A tartalomfejlesztés technológiái, a digitá- Több civil szervezet, egyesület tartja foglal-I 
lis szellemi tulajdon védelme kozásait, összejöveteleit könyvtárunkban.

A könyvtári szekció programját nagy érdek- A Vakok és Gyengénlátók Klubja a legrégeb-
lõdés övezte: bi, tagjai már szinte elválaszthatatlanok a könyv-

[ Felvezetõ elõadó: tár épületétõl és a könyvtárosoktól. Nagyon ak-
Dr. Skaliczki Judit: A könyvtári terület stra- tív közösségi életet élnek a Siketek és Nagyothal-

tégiai céljai 2003-2007 lók Klub tagjai is. Mi adunk otthont a közel két
J;.., Elõ~~ók: '..".. ,é~e cégbíróságon is bejegyze~ Fogódzkodó Egye-
l 8 SaiD Andrea (Hlrkozlesl Felugyelet Informa- suletnek, melybe olyan csaladok tartoznak, ahol

ciós Központ és Könyvtár -"Az év könyvtára"): sérült, beteg gyermek, fiatal, felnõtt él. Itt tartja
A könyvtár a XXI. században megbeszéléseit a Beszédhibások kis csoportja is.

.
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Könyvtárunkat szerdai napon belsõ munkála- ük Sajnos az akadálymentesités még nem meg- ..
',.

tok miatt zárva tartjuk a nagyközönség elõtt. Az oldott, de a tervek már elkészültek. ,'~c

említett csoportok ezeken a napokon jönnek Erõsít jük az említett szervezetek mûködését,
össze. Mindegyiknek megvan a "saját szerdája", hiszen tagjaiknak a sérüléseik révén sokkal na-
amikor tervszerû, konkrét program részesei le- gyobb összefogásra, támogatásra van szükségük
hetnek az érintettek. helyzetük jobbra fordításában, mint egészséges

Általában a kora délutáni idõpontok a ked- embertársaiknak. Úgy gondolom, mi is hozzájáru-
veitek, mivel a tagok nemcsak jászberényiek, ha- lunk a magunk eszközeivel ahhoz, hogy szuverén
nem a kistérség, a Jászság településeirõl is többen módon, saját életüket élhessék. Nem sajnálatra,
bekapcsolódnak a szervezetek munkájába. hanem aktív szolidaritásra van szükségük.

Ezután felvetõdik a kérdés: Mit teszünk mi, A parlamenti ünnepség után, de minden olyan
könyvtárosok az érdekükben, azon kívül, hogy összejövetel után is, ahol fogyatékossággal élõ
"fedelet adunk a fejük fölé"? emberekkel találkozunk, úgy érezhetjük, mintha

1985 novemberében érkezett az elsõ hangos- tükröt tartanánk magunk elé, amelyben meglát-
könyvcsomag a könyvtár állományába. Az juk jobbik énünket. Emlékeztet bennünket arra,
OSZK-KMK támogatásával a magyar és a világ- hogy kötelezettségeink vannak egymás iránt.
irodalom remekei váltak élvezhetõvé a nem lá- Szabó Jánosné igazgató
tók számára. A mûvek hallgatása során színvo-
nalas produkciók részesei lehetnek még a látók "Alszanak-e éjjel
is. A hangoskönyvek felvételeit pedagógusok is k 88 ;]{?"
igénybe veszik az órai munka színesítésére. A a onyve .

kezdetek óta pályázat, vásárlás vagy ajándéko- Könvvtári napok Tiszaújvárosban
zás útján gyarapodik az állomány, az érdeklõdõk W

teljes megelégedésére. Eltérõen az országos gyakorlattól, könyvtárunk
Segítséget tudunk nyújtani programok szer- minden év októberében rendez könyvtári napo-

vezésében, elõadók felkérésében, kirándulások kat. Az idén október 7. és 11. között intézmé-
szervezésében. Egyre több pályázati lehetõség nyünk számos érdekes programmal várta az 01-
adódik a civil szervezetek részére. Egyrészt fel- vasókat, érdeklõdõket. Kínálatunkban mind a
hívjuk erre a figyelmüket, másrészt segítünk a felnõttek, mind a gyerekek találhattak számukra
megírásban és az értékelésben. érdekes programot, s a szórakozásról, kikapcso-

Az információhoz való hozzáférés, az esély- lódásról is gondoskodtunk
egyenl<;)ség biztosítása számukra nagyon fontos A Külügyminisztérium közvélemény-felkészí-
feladata a közgyûjtemények dolgozóinak. Szol- tési stratégiája keretében 2001-ben támogatást

gáltatásaink igénybevételekor kedvezményben nyertünk európai uniós különgyûjtemény létre-
részesülnek. Teremhasználatért nem kell fizetni- hozására. E pályázat feltételeként vállaltuk az

uniós témában való széleskörû tájékoztatást. Ezért
döntöttünk úgy, hogy ez alatt a hét alatt két elõ-
adást is szervezünk e témában. Az európai in-
formációs napra október 7-én került sor, témái:
az európai uniós csatlakozás törvénykezési elõz-
ményei,' EU-információkat nyújtó intézmények be-
mutatása, a civil szervezetek szerepe, jelentõsé-
ge az EU-ban. Meghívott elõadónk volt Kovács
Tibor (országgyûlési képviselõ), Tormássy Zsu-
zsanna (Külûgyminisztérium), Kontra Beáta
(EIP, Miskolc), dr. Nagy Aladár (ETK, Miskolc),
Simonné Tarnóczy Katalin (Városi Könyvtár,
Szerencs), Tóthné Hegyi Judit (Városi Könyv-
tár, Tiszaújváros). Meghívót kaptak a város és a

környezõ települések önkormányzatai, iskolái,
civil szervezetei.
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