
cicákat simogatni, csodálni. Ennek eredményét -iskolák részére biztosítandó adathálózati I

a közönségszavazáson mérhettük le. A gazdik (access) kapcsolat kiépítése az NIIF Program
felmutatták kedvenceiket, pár szóval bemutatták hálózatához, valamint felügyelt adatátviteli szol-
õket, s próbálták meggyõzni a közönséget, hogy gáltatások biztosítása.
érdemes az õ cicájukra szavazni. A nyertesek A pályázat egyik nyertese és egyúttal lapunk
kölyökcicák lettek. Természetesen a felnõtt ci- rangos fõszponzora a MA TÁ V RT. lett.
cák gazdáit sem engedtük el üres kézzel. (A feladat másik részének megvalósítására a

A versengések után a "Macskavágta"játszó- V-COM RT. kapott megbízást.)
házban Lengyák István nagykanizsai pedagógus Az NIIF Iroda és a MATÁV RT. között lét-
huszonhárom-féle macska és számtalan egyéb rejött egy vállalkozási szerzõdés 59 db 64 kbps-
állat szabásmintájávai várta a gyerekeket, s ve- os menedzselt bérelt vonali (MLLN), Flex-Com
zette be õket az állathajtogatás rejtelmeibe. Nagy márkajelû összeköttetés létesítésére és üzemel-
örömünkre szülõk, nagyszülõk, egész családok tetésére; ezek közül 48 db összeköttetés 128
"dolgoztak együtt" Pista bácsival, mint~gy száz- kbps-ra való sávszélesség-bõvítésére vonatkozik,
ötvenen. Közben a jotókiállítast is megtekint- kölcsönösen elfogadott ütemezés szerint, átlago-
hette a közönség. Posztereken találkozhattak san a szerzõdés második évének közepéig. A
kedvenc macskájukkal, Garfielddal is, aki vidá- szerzõdés tárgya továbbá 25 db ADSL 1. s.zol-
man tudatta a közönséggel: "Falom a könyve- gáltatás, valamint kilenc viszonylatban dial-up
ket!" Úgy látszik, a gyerekek követték példáját, internetszolgáltatás létesítése és üzemeltetése.
mert a rendezvényre kiállított cicás könyvek nagy A szerzõdés az aláírás napján lépett hatályba,
részét zárásra kikölcsönözték." Ugyanakkor so- és 2005. május l-jéig marad érvényben. A dial-
kan be is íratkoztak a könyvtárba. up- szolgáltatás idõtartama egy év.

Úgy gondoljuk, a rendezvény elérte a célját. A MATÁV RT. ennek keretében vállalta,
A versmondók között olyan gyerekek is szere- hogy létrehozza az állandó összeköttetést bizto-
pelhettek és nyerhettek, akiket egyébként nem sító adatátviteli infrastruktúrát.
szoktak versenyekre kiválasztani. Aki más mó- A hozzáférési pontokon keresztül Flex-Com
don akart megnyílni, bemutathatta kedvencét és ADSL szolgáltatások esetében folyamatosan
képeslapon vagy fotón, vagy akár élõben is. A napi 24 órában, évi 365 (szökõévben 366) na-
kisállat-kedvelõk figyelmét a szakirodalmi köny- pon keresztül, dial-up internetkapcsolat esetében
vek felõl terelhettük a szépirodalom felé is. A pedig a felhasználó intézmények mindenkori
játszóház, a könyvtárban eltöltött jó hangulatú forgalmi igényeinek megfelelõen biztosítja a zök-
délelõtt segített az eddigi olvasók megtartásában kenõmentes mûködést. A szerzõdésben feladat-

és újabbak becsalogatásában. ként szerepelt
Horváth Anikó -Jagasicsné Bogatin Mária -a teljes rendszer megtervezése;

gyerekkönyvtárosok -a szükséges eszközök és berendezések leszál-
, lítása, helyszínen történõ installálása, üzembe he-

A MAT A V RT. a városi lyezése és távközlési rendszerbe integrálása;

és nagy közsé g i kön yv tárak -~ megren?el?, ill~t;~ a,~ij.el~lt könyvtárak

.szemelyzete reszere a jotállasI Ido alatt konzul-

fejlesztéséért táció biztosítása;
-hálózati felügyelet, hibabejelentõ szolgálat,

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési hibajavítás, tervezett és rendkívüli karbantartás
Iroda 2002-ben két szakaszból álló közbeszerzési nyújtása az adatátviteli összeköttetés megfelelõ
eljárást indított, amelynek célja és tárgya a Minisz- üzemeltetése érdekében;
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiitossága -havi szolgáltatási jelentések készítése a meg-
által, a Széchenyi Terv Információs Társadalom- rendelõ, azaz az NIIF részére.
és Gazdaságfejlesztési Progrmnja keretében A szolgáltatási szerzõdés kiterjedt továbbá a

-a közmûvelõdési könyvtárak, viszonylatokra és a teljesítési határidõkre, az ins-
-kistelepüléseken lévõ közoktatási intézmé- tallációra, az átvételi tesztre, a szolgáltatás para-

nyek számára meghirdetett pályázat keretében métereire, szabványosságára, a rendelkezésre ál-
kiválasztott könyvtárak és lásra, összegezve: a szolgáltatási színvonalra és

-
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:,: " minõségre. A teljes vállalásból54 végponton már Ami a szakmaszeretetet
~2002 júniusáig üzembe helyezték az adatátviteli

infrastruktúrát, További négy helyen kiegészítõ hivatássá változtatja
munkálatok miatt az év végére tolódott a határ-
idõ. Egy helységben, Nyírjákón azonban nincs 2002. december
törzsérpár, tehát a kapcsolat még nem hozható 19-én adta át a
létre. A kedvezményezett 59 intézmény döntõ Nyíregyházi ~~
többsége -szám szerint 51 -könyvtár vagy is- Fõiskola Mate- '.-.~
kolai könyvtár volt. matik~i ~s I~- :

i Mit jelent a korszerû infrastrukturális kiépí- form~~lkal ~nt~-
j tt ' h ' k .." d kl " d " /fi Ih '1' , zet Konyvtar es ; te seg a et oznapI er e o o e aszna o sza- Aik 1 I
; mára? Saját -itthoni számítógépen, ADSL vo- ~ a m

t '

kaz?ttT n-
, , tonl1a I al an-

, nallal szerze~ -tapas~alatom ~la~Jan mondha: székcsoportja
: t, tom, hogy mindent, Kepekkel, abrakkal, hosszu az általuk alapí-
11 ".,t' teljes-szövegû tartalommal megtöltött szolgálta- tott és a könyv-

Il j ;..I tásokat ma már képtelenség nagysebességû adat- tár szakos hall-
.1 i 1 átviteli kapcsolat nélkül fogadni. Ennek híján a gatók által megszavazott Az Év Gyakorlatvezetõje
1 \ sikertelen próbálkozások, várakozások, lefagyá- -2002 Dijat. Az elismerõ címet Bajnok Lászlóné,
ti \ i sok csak növelhetik a még sokakban létezõ a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárosa kapta. A tan-
I~I j\ I "minek ez nekünk?"-viszolygást. Ezt erõsítette székcsoport hagyományt szeretne teremteni ezzel

c;\ i! meg a fertõdi Városi Könyvtár (Fertõd, Madách ~ kezde,mé~yez~ssel. Dr; Czeglédi,István !~.tézet-
! '\ l' sétány 1.) igazgatónõje is. A kapcsolat létrejötte Igazgato ve.~emenye szennt a tansze~et"seglto gya-

I (üzembe helyezve 2002. IV. 8-án) óta állandósult k?rlatvezeto~ ,azok az e~be,:ek, akIkto! a hallga-
: .., b ' 1 " k ..' 1' tok megtanulj ak a szakmat. Ok azok, akiknek mun-i az Internet Igenyevete e, nott a onyvtár atoga- k'. 'lkü' l Im '1 t ' ktatás' 1, '1' dh t! '

EI d , .' luk akk ' aja ne az e ee 1 o nem rea lza o a a
; tottsaga. mon asa szennt na or IS gyors, ak 1 tb (J I 1 19 ak 1 tv t " ,tO

" kk " . fi '" fi 1 ik gy or a an, e en eg gy or a eze o segl 1 a
z~ eno~entes~ ~ m onn~clo, org~ ma, am or a tanszék elméleti munkáját. Járnak gyakorlatra hall-
varos mag pontj am akadozik, es meg egyszer sem gatók a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
kellett segítséget, egyé~ (pl. hibaelhárító) szolgál- tárba, a Jósa András Kórház Könyvtárába, az Eötvös
tatást kérniük a MATA V szakembereitõl. József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az

A teljesség igénye nélkül néhány érintett he- Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, a
lyiség azok közül, amelyeknek olvasói/lakói a Nyíregyházi Fõiskola és a régi Mezõgazdasági Fõ-
Széchenyi Terv Információs Társadalom- és iskola -amely 2000, január 1-jétõl a Nyíregyházi
Gazdaságfejlesztési Programja keretében része- Fõiskolához tartozik -könyvtárába.)
sülhetnek a világháló nyújtotta ismeretekbõl, Az igazán kedves, bensõséges ünnepség után
érdekességekbõl: Kisbajcs, Fityeház, Beled, készíte,ttem interjút akitüntetettel" ,
Lébény Enying Bugac BaKtalórándháza Vne: 1978-ban kezdtem tanulmanyalmat az ak-
D ' v , " Z' ák K '1 Al ' , ' kor még Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán,

emecser, amospercs, s a, a, so- es ~T' " h II 'k ' 1 ' d gfi 1 ." , .." JVegy evlg a goto enI vo t mo om me Igye nl a
Felsozsolca... Egy ponton azonban meg surgos k ' d t Abb .d "b k " l '" b d 1, " " , ,., mun a a, an az 1 o en a o csonzes en 0-
szemlele~~altasr~, tov~~bl~pes:e ~~n sz~k~eg. goztál, Mikor és kinek vagy minek a hatására lép-
Azok az onkomlanyzatl/mtezmenYI tlsztsegvlse- tél erre a pályára?
lõk, azok a fenntartók, akik büszkén állnak oda Bné: 1972 nyarán házasságkötés révén kerültem
az átadás-átvétel nemzeti színû szalagjának át- Nyíregyházára, Húszéves voltam, nem igazán volt
vágásához, idõben el kell hogy gondolkodjanak elképzelésem arról, hogy mi szeretnék lenni, mi is
a pályázaton nyert lehetõség mûködtetésérõl, fej- lenne a nekem való foglalkozás. Volt ugyan egy
lesztésérõl, mindenekelõtt az ehhez szükséges szakIl1ám, amiben akkor dolgoztam, de azt nem sze-
pénzügyi források biztosításáról. A szalagok át- rettem, Egyet tudtam: mindenképpen váltanom kell,
vágása, a gépek bekapcsolása után ugyanis már mert n~cs annál,ross~bb érzés, mint amikor,az ember
nem kérdezhetik meg hogy minek is ez ne- nap mmt nap ugy Indul el a munkahelyere, hogykünk" (Cs M) ", utálja azt, aIl1i rá vár, Még ebben az évben egy közös

...ismerõsünknél találkoztaJl1 Berecz Andrásnéval, aki
. @i;matáv a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Könyvtá-

rának igazgatóhelyettese volt, késõbb sok, ma is aktív
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