A másik tanácskozást a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara Tiszaújvárosi Képviseletévei
közösen rendeztük október 9-én, témája: Kiskeres/cedelmi vállalkozások az Európai Unióban
(lehetõségek,feladatok a csatlakozásig). A meghívott elõadó SzabónéMolnár Márta (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) és Barátné
Haraszti Andrea (EIC, Nyíregyháza) volt.
Október 8-án a gyerekek egy igen érdekes
elõadást hallhattak Fõzy Istvántól (Természettudományi Múzeum) Dinoszauruszok nyomában
címmel. Ezen az elõadásonkiderült, hogya gyerekek olyannyira járatosak ebbena témában,hogy
mi, felnõttek csak kapkodtuk a fejünket: egymást
túllicitálva ismerték fel a különbözõ dinoszauruszokat, mondták ki nehezenmegjegyezhetõ latin
nevüket, kérdésekkel halmozták el az elõadót.
Október 10-e szintén a gyerekek napja volt.
Egy korábbi sikeres program folytatásaként (ahol
a város prominens személyiségei olvastak meséket a gyerekeknek) Nagymamák és unokák címen óvodásoknak szóló mesedélutánt szerveztünk. Itt a nagymamák unokáikkal együtt olvasták fel az unoka legkedvesebbmeséjét, mondták
el a gyermek legkedvesebbversét. Nagyon hálás
közönség fogadta e "produkciókat". A legkisebbeket a Nyugdíjas PedagógusokEgyesülete egy
kis édességgel ajándékozta meg.
Október ll-én merészvállalkozásbakezdtünk:
éjs7aka is nyitva ta~ott~.
A .~zo~ásossz?~gáltatasok mellett (konyvkolcsonzes, folyolratolvasás, internetezés, videokölcsönzés stb.) érdekes programokkal vártuk olvasóinkat. 18 órától játékos vetélkedõkön, ügyességi játékokon
mér~ették össze tudásukat a gyerekek. 20 órától
az Grökös könyvtári tag címet adtuk át egyik
olvasónknak. 1999-tõl immár hagyományosanaz
õszi könyvtári napok alatt adjuk át e díjat. Szeretnénk ezzel azon olvasóink hûségétmegköszönni, akik évek óta rendszeresenjárnak könyvtárunkba, igénybe veszik szolgáltatásainkat, eljárnak rendezvényeinkre, tartozásaik nincsenek stb.
A címmel együtt jár az örökös ingyenes könyvtári tagság, a rendezvényeinkre való ingyenes

a "Mikulás" hoz majd el a gyõztesnek. (E díj
természetesen"csak" erkölcsi elismeréstjelent.)
Egy, a városbanmûködõ, fiatalokból álló zenei
csoport, a Club '96 adott ízelítõt repertoárjából
az est folyamán, majd a megyei önkormányzat
fõosztályvezetõje, Hideg Imre invitált játékra
felnõttet és gyereket. Sok-sok kacagtató,jó hangulatú, érdekes játékot kitalálva csábított mindannyiunkat arra, hogy újra gyereknek érezhessük
magunkat, felszabadultanjátsszunk és mindeközben -könyvtárról lévén szó -mûvelõdjünk.
Az est "sztárvendége" Németh Kristóf (a
Barátok közt Kertész Gézája) volt. Elõadására
Erotika az irodalomban címmel 23 órakor került sor. Karinthy Frigyes-Kosztolányi DezsõHalmos Ilonka szerelmi háromszögénekerotikától sem mentes levelezésébõl összeállított drámajátékot adott elõ. A késõi idõpont ellenére szép
számmal összegyûlt közönség az elõadás után
autogramért,közös fényképezésértrohamoztameg
a nagyon kedves,barátságosmûvészt. Az elõadás
után beszélgetés,tortaevés(melyet Németh Kristóf
"avatott fel") zárta e rendhagyó napot.
És ezzel zárult a hét is: sok-sok tanulsággal,
újabb ötletekkel, lélekben megerõsödött kollégákkal. Jövõre folytatjuk!
Tóthné Hegyi Judit
.,.
.
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Az informatikai fejlesztések lehetséges irányait
és pályázati forrásait igyekezett bemutatni az érdeklõdõ kollégáknak az a szakmai fórum, amelyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
valamint a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár rendezett november 28-án Székesfehérváron,
a megyei könyvtár olvasótermében. Az elõadások többségeegy-egy könyvtár gyakorlatát, nyertes pályázatát, illetve azok megvalósulását mutatta be az ötven-hatvan fõbõl álló közönségnek.
Elsõként Galambosi András, az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium osztályvezetõje ismertette a kormányzat informatikai fejlesztési

meghívás, szolgáltatásaink ingyenes igénybevétele. Eddig hét olvasónk kapta meg e címet.
E napon hirdettük meg Mosoly Díj pályázatunkat. Olvasóinkat arra kértük, értékeljék a
könyvtárosaink hozzájuk való viszonyát, hozzáállását, segítõkészkészségét.A legtöbb szavazatot kapott kolléga nyeri a Mosoly Díjat, amelyet

elképzeléseit és a kapcsolódó minisztériumi pályázatokat. Elmondta, hogy a felmérések szerint
hatalmas a szakadék az informatika területén
hazánk és az Európai Unió tagországai között.
Ennek fõként anyagi okai vannak, de megdöbbentõen magas azoknak az embereknek az aránya (ötven százalék), akik szerint nincs szükség
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számítógépre a munkájuk, mindennapi életük
során. Az új minisztérium egyformán fontosnak
tartja a tudatformálást és a pályázati lehetõségek
bõvítését. Részben átvették a korábbi IKB-pályázatokat, de bõvítették is a kört. Kiterjesztették például a közgyûjteményekben és közmûvelõdési intézményekben dolgozó szakemberekre
azt a pályázatot, amely térítésmentesenbiztosít
számítógépetés intemethasználatot a nyertesek-

nek.
Az elõadóhoz intézett kérdések is fõként ehhez a pályázathoz kapcsolódtak. Többen is szóvá tették, hogy a kiírás nem teljesen egyértelmû,
hogy az intézmények nem rangsorolhatták a pályázatokat, sok helyen a fenntartók nem biztosÍtották az önrész vállalás ának fedezetét az intézmények költségvetésében.
Halász Béla, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója a regionális pályázati lehetõségekrõl beszélt. Szerinte a könyvtárak számára fontos lehetõségek maradnak kihasználatlanul, ha
csak a megszokott forrásokra (NKA, NKÖM)
fordítunk figyelmet. Pedig a regionális fejlesztési tanácsok által kiírt pályázatok között mindig
akad olyan, amely a könyvtárak feladataihozkapcsolódik, és ezekena pályázatokon milliós nagy-

ságrendûtámogatásmegszerzésére
van lehetõség. Mivel a mintát az Európai Unióból vették
az illetékesek, rendkívül szigorú az elbírálás és
az elszámolás rendszere. Mindez azonban nem
veheti el a kedvünket, hiszen fontos fejlesztési
feladatokra csak így tudunk pénzt szerezni.
Komlósi József,a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár igazgatója arról a pályázatról számolt
be, amelyet a régióhoz tartozó három megyei
könyvtár nyújtott be 2001-ben egy regionális
helyismereti adatbázis létrehozása, elérhetõvé
tétele érdekében. A pályázathoz harmincöt százalék saját erõt kellett biztosítani, a támogatással együtt egy-egy könyvtár közel hárommillió

Fent: Bemiczky Péterné,Komlósi Józse!
és Szûcs Gabriella az elnöki asztalnál
Középen: GalambosiAndrás tartja elõadását
Lent: HalászBéla a pályázati lehetõségekrõlbeszél

Könyvtári levelezõ/Iap.

2002. december.

33

!

forintot fordíthatott a helyismereti munka feltételeinek korszerusítésére, a korábban elkészült
bibliográfiai adatok számítógépes rögzítésére.
Székesfehérváron összesennyolcezer új rekord
kerül a TextLib adatbázisba, s ezek a könyvtár
honlapján, egy speciális keresöfelületen tele;pülések szerint is lekérdezhetök lesznek.
A Kodolányi János Föiskola könyvtára két
pályázaton is sikerrel járt a közelmúltban.
Beniczky Péterné könyvtárvezetö a PhareÁmyékprogram keretében meghirdetett, "a humán eröforrás fejlesztése" témakörben készített pályázatukat mutatta be. Egy közös EU-szakrészleg létrehozására, különféle hagyományos és audiovizuális dokumentumok beszerzésére,adatbázisok
elöfizetésére, rendezvények szervezésérepályáztak a Kodolányi János Szakközépiskolával közösen, és tízmillió forintot nyertek. Ezzellehetövé vált, hogy a fõiskola számára kiemelten fontos témakörben széles köru és korszeru információszolgáltatást indítsanak el. Szûcs Gabriella
könyvtári szakinformatikus a Széchenyi Terv
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informatikai fejlesztési programjának a felsöoktatási könyvtárakra vonatkozó pályázatát ismertette. A kiírásban fö célként a tartalomszolgáltatás fejlesztését és a felhasználók képzésétjelölték meg, ennek megfelelõen számítógépek,
nyomtató és szoftverek beszerzésérelehetett pályázni. A fõiskola könyvtárában jelentõsen javultak a tárgyi feltételek, összesenhuszonhét új
számítógépet állítottak rendszerbe. Három fontos adatbáziscsomagelérhetövé vált a hallgatók
és az oktatók számára, valamint megkezdték a
felhasználók képzését is. Az elkészült tematika
szerint tízórás keretben ismerkedhetnek meg az
érdeklõdök a legfontosabb tudnivalókkal, ebbõl
négy órát a böngészõk, felhasználói programok,
hat órát pedig a konkrét adatbázisokhasználatával töltenek a tanfolyamok résztvevõi.
A rendezvény végén Kiraly László, Simon
András és Tóth Kornél, az MTA SZTAKI munkatársai mutatták be az általuk kifejlesztett, HUNTÉKA nevü új magyar könyvtári rendszert a
résztvevõknek. (Klausz Gábor)
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