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publikációinak hosszú távú megõrzése, partnerség
egy repozitóriumhálózat keretében stb.

Ennek értelmében a DRIVER
– a digitális repozitórium infrastruktúraszol-

gáltatók szövetsége,
– nyílt forráskódú szoftver a repozitóriumi

hálózatok számára (D-NET),
– a DRIVER installációkat használó nemze-

ti IR-hálózatok összekapcsolódásán alapuló inf-

rastruktúra, valamint
– a DRIVER portál és wiki segítségével

épített közösség.
A DRIVER tagjai tehát nemzeti konzorciumok

(DAREnet, SHERPA stb.), melyek egy-egy kap-
csolattartóval képviseltetik magukat a közösségben.
A kapcsolattartó építi az adott ország oldalát a
DRIVER wiki-ben, szervezi a nemzeti eseménye-
ket, nemzeti nyelvre fordítja a DRIVER-dokumen-
tumokat, s koordinálja az adatszolgáltatással kap-
csolatos és egyéb konzorciumi tevékenységeket.

A DRIVER-hez csatlakozva a résztvevõk egy
sikeres nemzetközi közösség tagjaként segítik a
helyi és nemzeti kutatási eredmények széles
publicitását, melyek így bekerülnek egy nemzet-
közi tudástárba. A DRIVER-fejlesztések hasz-
nálatával a helyi repozitóriumok új szolgáltatá-
sokkal bõvülnek, és saját interfész építésével
demonstrálhatják munkájuk eredményeit.

A nyílt hozzáférés eszköze, az intézményi
repozitóriumok építõje az esetek nagy százaléká-
ban a könyvtár. A könyvtárosok lobbiznak az egye-
tem/intézmény vezetésénél, tájékoztatják a kutató-
kat a nyílt hozzáférésrõl, közvetítenek a kiadók és
a szerzõk között, átalakítják a hagyományos elõfi-
zetési modellt, támogatják a nyílt elérésû folyóira-
tok és monográfiák megjelenését. Ez a szerep ter-
mészetes a könyvtárak számára, hiszen mindig itt
történt az információközvetítés a felhasználók szá-
mára. A régi szerepben, ám új utakon járunk,
melyek kijelölése a könyvtárvezetõk felelõssége.

Ahhoz, hogy Magyarország is a DRIVER-
közösség tagja legyen, kezdetben elegendõ egy
néhány fõs csapat, akik megismertetik a nyílt
hozzáférés gondolatát a különbözõ érintett cso-
portokkal, és segítik az intézményi repo-
zitóriumok létrehozását. Szükség van egy nem-
zeti konzorcium alakítására, amely delegál egy
kapcsolattartót az európai DRIVER-hálózatba.
Érdemes nemzeti szinten meghatározó szer-
vezet(ek) támogatását elnyerni (Rektori Konfe-
rencia, Akadémia).

Amennyiben a magyar könyvtárak nyitnak a
nyílt hozzáférés mozgalom irányába, fontos lépés
lesz egy információs portál építése, konzultáció más
országbeli kollégákkal (például a kiadókkal történt
egyezségekrõl), finanszírozás/forrás megteremtése
az infrastruktúraépítéshez, népszerûsítõ-tájékoztató
programok szervezéséhez stb.

Az elõadás után elhangzott számos kérdés,
észrevétel bizonyítja azt, hogy a hazai könyvtá-
rosok tájékozódnak, érdeklõdnek: nyitottak a nyílt
hozzáférésre. Megtudtuk, hogy Magyar Tudomá-
nyos Akadémián hamarosan repozitórium épül
az OTKA által finanszírozott kutatási eredmé-
nyek archiválására és szolgáltatására.

A következõ néhány hónapban egyetemi könyv-
tárak és az MTA Könyvtára részvételével megala-
kul a HUNOR (HUNgarian Open Repositories)
konzorcium, amely képviseli majd hazánkat a
DRIVER-közösségben, tervezés alatt áll egy ma-
gyar nyelvû open-access információs portál, s az
elõttünk álló pályázati kiírásokban megtalálhatjuk
a megfelelõ támogatási forrásokat.

Norbert Lossau elõadásának teljes anyaga a
http://hdl.handle.net/2437/5912 címen olvasható.

Karácsony Gyöngyi

gyk@lib.unideb.hu

Az új ciklus kezdete….
avagy a vége???

A kulturális szakemberek
kötelezõ továbbképzésének
második fejezete

Itt a nyár, itt az augusztus… A korábbi éveknek
ebben az idõszakában a kulturális intézmények
fenntartói megkapták az Országos Széchényi
Könyvtártól (OSZK) az évi normatív támogatás-
ra vonatkozó szerzõdésüket. Tudták, mekkora
összegre számíthatnak a képzések támogatásá-
ban. Most azonban még nincs szerzõdés, azt sem
tudjuk, lesz-e egyáltalán támogatási összeg…

De nézzük meg közelebbrõl a problémát!
A kulturális törvény írja elõ a kulturális szak-

emberek hétévenkénti kötelezõ továbbképzését*.
A program elsõ, 2000 és 2006 közötti szakasza
tavaly lezárult, errõl beszámoló tanulmányt ké-
szítettünk.

Idézzünk fel néhány adatot ebbõl, ezek a prog-
ram eredményességét és hatékonyságát mutat-
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ják! A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) a rendelettel összefüggésben a hét
év alatt több mint 250 tanfolyamot akkreditált,
legtöbbet – 130-at – a közmûvelõdési területen,
a könyvtári területen 117-et, a levéltári területen
11-et, a múzeumi területen 4-et. Nyolcezernél
többen tanultak a támogatási összegbõl.

A részvétel arányát mutatják a következõ táb-
lák (fenntartói körben):

A minisztériumhoz tartozó intézményekben:

A táblázatokból leolvasható, hogy az összessé-
gében 8880 fõbõl 8096 fõ teljesítette vállalt köte-
lezettségét, a többiek vagy elmentek az intézmény-
bõl, vagy valamilyen komoly indokkal kérték men-
tesítésüket. A teljesülés így 91,2%-os.

A legtöbben OKJ-s tanfolyamokon tanultak,
ezt követik az akkreditált tanfolyamok. Felsõfo-
kú intézmény képzésein 1635-en vettek részt. Je-
lentõs azoknak a száma is, akik ECDL vizsgát
tettek, és igazán büszkék lehetünk azokra, akik
a hét év alatt tudományos fokozatot szereztek
(számuk 285 fõ).

Talán túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy
a kulturális intézmények többségét magában
foglaló területen eredményesen zárult a szak-

emberek kötelezõ továbbképzésének elsõ hét-
éves ciklusa.

Mind a szervezõk, mind a pályázók, mind
pedig a támogatást élvezõk kellõ tapasztalatot
gyûjtöttek ahhoz, hogy ez a szükséges és hasz-
nos vállalkozás intézményesülve folytatódjék, és
biztosítsa a szakmai ismeretek folyamatos kor-
szerûsítését, a teljesítmények minõségi színvo-
nalának javítását.

Elemezve a program lebonyolításának nehéz-
ségeit, levonva a tanulságokat, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium 2007-ben módosított
jogszabállyal indította útjára a második ciklust,
a 2007 és 2013 közötti szakaszt.

A rendelet módosítása a következõ területe-
ket érintette:

1. A rendelet személyi hatálya alól kikerül-
tek a nem szakmai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók. A rendeletmódosítás értelmében
a 2007-tõl 2013-ig tartó továbbképzési ciklus-
ban továbbképzésre csak a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott szakmai mun-
kakörben foglalkoztatott kulturális szakemberek
kötelezettek. Ezt többen nehezményezték, hiszen
pl. a gazdasági szakemberek továbbképzése így
nem tûnik megoldottnak.

2. A módosítás egyszerûsíti a hozzájárulás

igénylésének rendjét: a hétéves idõszakra vonat-
kozóan a hozzájárulás éves összegét az intéz-
mény 2007. április 1-jén érvényes, a fenntartó
által engedélyezett állományi létszáma alapján
igényelheti egy alkalommal, és amennyiben nincs
jelentõs változás, az elszámolás beküldése után
automatikusan kötjük meg a szerzõdést a követ-
kezõ évre.

3. A továbbképzési támogatást a minisztéri-
um a felügyelete alá tartozó intézmények szá-
mára az intézmény költségvetésében eleve biz-
tosítja, az ezen a körön kívül esõ közgyûjtemé-
nyek és közmûvelõdési intézmények számára
pedig az Országos Széchényi Könyvtárral kötött
támogatási megállapodás alapján. Az újonnan

Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi 
pr. alapján 

7032 1780 1757 725 1484 176 1110 

Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi 
pr. alapján 

1064 197 355 189 151 109 63 

1 A kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézmé-
nyekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõ-
désrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § 4. pontja sze-
rint „A törvény hatálya alá tartozó intézményekben, tel-
jes munkaidõben foglalkoztatott szakemberek 7 évente
szervezett képzésben vesznek részt. A szervezett képzés-
nek minõsülõ képzési formák körét, a képzés alóli men-
tesítések lehetõségét a mûvelõdési és közoktatási minisz-
ter (NKÖM-) rendeletben szabályozza”. Ez az 1/2000. (I.
14.) NKÖM-rendelet; (A kulturális szakemberek szerve-
zett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés
finanszírozásáról) és módosítása: a 12/2002. (IV. 13.)
NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett kép-
zési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszí-
rozásáról. További módosítása: Az oktatási és kulturális
miniszter 25/2007. (IV.24.) OKM-rendelete a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelmé-
nyeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.
14.) NKÖM-rendelet módosításának végrehajtásáról.
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életbe lépett rendelkezés szerint az OSZK – a
fenntartó mérlegelése alapján – a támogatási

megállapodást a fenntartóval, vagy közvetlenül
a továbbképzést végrehajtó intézménnyel kötheti

meg. Ily módon a hozzájárulás gyorsabban és
célzottabban felhasználhatóvá válik. A módosí-
tás szerint az évente kiutalt összeget maradékta-
lanul fel kell használni, azzal a tárgyévet követõ
február 28-áig el kell számolni. Az el nem köl-
tött maradványt vissza kell utalni.

4. A tárgyévet követõ elszámolásra vonatko-
zó szabály a korábbi rendelet hiányosságát pó-
tolja, és a hozzájárulás felhasználásnak átlátha-
tóbbá tételét szolgálja.

A módosítás tehát az egyszerûsítést szolgálta,
de senki sem gondolt arra, hogy ez a második
ciklus elsõ éve után elsorvad…

Most tekintsük át, hogy a második ciklus elsõ
évében, azaz 2007-ben hogyan történt a program
lebonyolítása, milyen nehézségekkel és akadá-
lyokkal kellet megküzdenünk a szó legszorosabb
értelmében!

Az elvégzett feladatainkat az eredményesség
és a hatékonyság szempontjából fogjuk össze-
gezni, valamint összehasonlítjuk adatainkat a
hétéves ciklus elsõ évével. Mindezt abból a cél-
ból, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos jelleg-
zetességeket azonosíthassuk.

Kezdjük a program lebonyolításának tételsze-
rû, rövid összefoglalásával:

• Összegzõ tanulmányban lezártuk az elõzõ
ciklust. Országos értekezleten sok szakember –
247 fõ – jelenlétében, az OSZK dísztermében
megvitattuk.

• Tájékoztató füzetünket a jogszabályt köve-
tõen szinte azonnal megjelentettük, és eljuttat-
tuk a fenntartókhoz, valamint a nagyobb kultu-
rális intézményekhez. Az érdekeltek ezt már
nagyon várták, hiszen a határidõ június 15. volt,
és a jogszabály májusban jelent meg. (Ez azt
jelentette, hogy az ezzel kapcsolatos megjelent
módosításokat harmonizáltuk, és egységes szö-
vegbe szerkesztettük.)

• Begyûjtöttük, iktattuk és feldolgoztuk az
igényeket. A problémásokat levél, telefon vagy
személyes konzultáció útján elintéztük. Idõben
elõkészítettük a támogatási szerzõdéseket, vala-
mint a nyilatkozatokat, és elküldtük az érdekel-
teknek. A visszaérkezett és korrekt módon aláírt
szerzõdéseket ellenõriztük, és átadtuk átutalásra
az OSZK Gazdasági Igazgatóságának. Mindez a

nyár folyamán zajlott. Az OSZK Gazdasági Igaz-
gatósága – mivel a minisztériumtól az év végén,
decemberben érkezett meg a normatív támogatá-
si összeg – csak december elején tudta a megha-
tározott összeget átutalni az érintetteknek. Ebbõl
nagyon sok probléma keletkezett, és szinte meg-
bénította az egész támogatási mechanizmust (er-
rõl késõbb).

• A beküldött elszámolásokat ellenõriztük és
feldolgoztuk.

• Az elszámolás határidejének módosításához
engedélyt kértünk a minisztériumtól.

• Elkészítettük és postáztuk az érintetteknek az
ún. „egyenleget”. Ebben közöltük a kifizetés nagy-
ságát, az elszámolás mértékét, meghatároztuk a
maradvány összegét és az esetleges visszautalást.

Az alábbi összegzés bemutatja, hogy a kultu-
rális intézmények és a szakemberek milyen
mértékben vettek részt a programban.

A létszám

Az elmúlt évek során 606 fenntartóval és 19
(NKÖM-) intézménnyel álltunk szerzõdéses kap-
csolatban. Ez hozzávetõlegesen 870 intézményt és
átlagosan 8880 támogatott személyt jelent. (Az
elõzõ ciklus adatait l. korábban.) A módosított jog-
szabály szerint a fenntartói körbõl ebben az évben
kikerültek az OKM-hez tartozó intézmények.

A létszámot a korábban az NKÖM-hez tarto-
zó 19 intézménynél nem tudjuk meghatározni,
hiszen nagyon hiányosan küldték el az anyagu-
kat, mivel 2003-tól költségvetési keretükben
kapják meg a támogatási összeget. Az újonnan a

minisztériumhoz tartozó intézmények esetében
adataikat mi dolgoztuk fel, de a támogatási szer-
zõdést a minisztérium kötötte meg velük. Lét-
számuk 1397 fõ, 11 176 000 Ft összegben.

592 fenntartóval vagyunk kapcsolatban, 336
fenntartó nyújtott be a határidõre pályázatot, az
ott dolgozók száma az engedélyezett létszám
szerint 9795 fõ. (Többen voltak olyanok, akik a
határidõ lejárta után küldték el az anyagukat,
sajnos azt az adott évben nem tudtuk már figye-
lembe venni. Számukkal növekedni fog az elkö-
vetkezõ években igénylõk tábora.)

2007-ben a megváltozott jogszabály lehetõ-
séget adott arra, hogy ha azt a fenntartó kérte,
közvetlenül az intézménnyel kössön az OSZK
szerzõdést. Az intézmények közül többen válasz-
tották ezt a formát. Ez az jelenti, hogy így job-
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ban nyomon lehet követni a támogatási pénz útját,
és a konkrét intézményi eredményességrõl is be
tudunk számolni, hiszen a támogatás felhaszná-
lása hozzáköthetõ a kifizetési dokumentációhoz.
A fenntartók esetében a teljesítési eredményt
összességében tudjuk csak kezelni.

A fenntartóval megkötött szerzõdésünk szá-
ma 162, az intézményekkel megkötött szerzõdé-
sünk 138. A fenntartói körben a létszám 5275,25,
az intézményi körben 3959,60, összesen 9234,85
fõ (a furcsának ható nem egész számok a rész-
munkaidõkbõl adódnak).

A jogszabály lehetõséget ad arra is, hogy ne
kérje a fenntartó vagy az intézmény a támogatási
összeget abban az évben, amikor éppen nincs rá
szüksége. (Ezért alacsonyabb ez a szám, mint a
korábban közölt létszám.) A jogszabály megjele-
nésének nehézségei és bizonytalansága miatt sok
fenntartó és intézmény úgy döntött, hogy  2007-
ben nem küld senkit továbbképzésre, és ezért nem
is veszi igénybe a normatív támogatási keretet.
Velük tehát nem is kötöttünk támogatási szerzõ-
dést, és az adott évi maradványukat a következõ
aktív évükben pótoljuk. Levélben értesítettük õket

fel nem vett támogatási összegükrõl. Sajnos, azok-
nak, akik nem gondolták át alaposan a tervüket,
vagy nem volt alkalmuk a számukra kedvezõ to-
vábbképzésre bejutni (vagyis nem költötték el a
kiutalt összeget), vissza kell utalniuk a kapott pénzt.
Többen voltak olyanok, fõként a kis intézmények-

nél, ahol az õsszel esedékes tanfolyami költséget
nem tudták megelõlegezni, így a decemberben
kapott támogatást vagy nem kérték el, vagy nem
tudtak elszámolni a kiutalt összeggel.

Egy kis visszatekintés
az elmúlt ciklus

hasonló indulási idõszakára

Azt gondoljuk, hogy legcélszerûbb összevetni a
fent közölt adatokat a 2001-es számokkal. Azért
nem a 2000. évével, mert akkor még utófinan-
szírozott volt a rendszer, továbbá az egész to-

vábbképzési vállalkozás akkor indult be, és a
kezdeti nehézségek gátolták a mûködést.

Tehát a 2001-ben a fenntartók által beküldött
anyagokból az derül ki, hogy az engedélyezett
létszám (nem szerepel benne az NKÖM 19 in-
tézményének létszáma) 8319 fõ volt. (Termé-
szetesen nem ennyien vettek részt a továbbkép-
zésben, de azért használjuk összehasonlításul ezt
az adatot, mert 2007-ben a támogatási összeget
e szerint kapták az érintettek. 2007-ben az igénylõ

fenntartóknál 11 192 fõ volt az engedélyezett

létszám (az Oktatási és Kulturális Minisztérium
intézményeivel együtt).

Azért érdekes ez az adat, mert tudjuk, hogy a
kulturális intézményekben milyen nagy leépíté-
sek, elbocsátások voltak az utóbbi években, mégis
jelentõsen (47%-kal) nõtt azoknak a száma, akik

a támogatást igénybe kívánják venni. Ez nyil-
vánvalóan a program népszerûségét, eredményes-
ségét, sikerét jelenti.

Az igénylõk intézményi típus szerint (a tel-
jes igénylõi kört vettük alapul): 665 intézmény
összesen.

Megoszlásuk:

Ez a szám a korábbi években magasabb volt,
de az utóbbi években a kulturális intézményeket
sok fenntartó a gazdaságosság jegyében össze-
vonta. (L. Békés megye!)

A foglalkoztatottak intézményi típus szerint
(a teljes igénylõi kört vettük alapul):

A kulturális intézmény vezetõjének kell nyil-
vántartania, hogy a hatáskörébe tartozó szakembe-
rek mikor és hol tanulnak tovább. Figyelnie kell a
képzés kezdési és befejezési idõpontját, illetve a
képzés teljesítésének tényét. Errõl évenként statisz-
tikai lapon tájékoztatást kell küldenie az OSZK e
célfeladattal megbízott irodájának.

Jelzett kötelezettségüket mind az intézmények,
mind a fenntartók túlzott nagyvonalúsággal ke-
zelik. A beküldött elszámolások, illetve az új
igénybejelentések mellõl a statisztikai lapok több-
nyire hiányoznak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
statisztikai jelentést a továbbképzési tervek alap-

Közm vel dési 
intézetek 

Könyvtárak Összevont Múzeumok Levéltárak Intézmények összesen 

260 284 37 59 25 665 

Közm vel dési 
intézményekben 

dolgozók 

Könyvtári 
intézményben 

dolgozók 

Összevont 
intézményben 

dolgozók 

Múzeumi 
intézmény-

ben dolgozók

Levéltárban 
dolgozók 

Engedélyezett létszám 
2007-ben  

2939,8 4872,7 195,75 2464,8 715,8 11191,85 
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ján fogjuk elkészíteni az elszámolási bizonyla-
tokkal összevetve.

A 2007-ben megvalósult képzések a képzési
típusok szerint:

A rendelet 2. §-ában megfogalmazott képzési

lehetõségek igénybevétele (OKM-intézmények nél-
kül. Ezt a minisztérium tudja szolgáltatni):

Tulajdonképpen elégedettek lehetünk a
2007-ben megvalósult képzések számával. Ha
összevetjük az elõzõ hétéves ciklus adataival,
azt tapasztalhatjuk, hogy valamivel többen vet-
ték ezt ebben az évben igénybe, mint a koráb-
bi ciklus egy-egy évében – a kifizetési nehéz-
ségek ellenére is.

Ha a képzési típusok prioritását nézzük, ak-
kor a korábbi években a rangsort az OKJ-s kép-
zések és az akkreditált képzések vezették. Ebben
az évben ez a következõképp változott meg:

1. Felsõfokú képzések
2. Akkreditált tanfolyamok
3. Nyelvi képzések
4. OKJ-s képzések
5. Nemzetközi program alapján szervezett

képzések
6. Tudományos fokozat megszerzése

Elgondolkodtató a felsõfokú intézményekben
tanulók magas aránya, és érdemes lenne végig-
gondolni, hogy ebbõl a támogatási keretbõl a
felsõoktatási intézmények képzését kell-e támo-
gatni. Viszont örvendetes, hogy a nyelvi képzés
nagyon közkedvelt.

A támogatás felhasználása,
elszámolás

A kulturális törvény hatálya alá tartozó kulturális
intézmény a 2007. április 1-jei, a fenntartó által
engedélyezett állományi létszám alapján igényel-
heti a továbbképzési támogatást. Az  összeget a
150/1992. (XI. 20.) kormányrendeletben meghatá-
rozott szakmai munkakörökben, teljes idõben (leg-
alább hat órában) foglalkoztatott közép- és felsõfo-
kú végzettségû szakemberek szervezett képzésére
– a fenntartó által jóváhagyott hétéves továbbkép-
zési terv alapján elkészített beiskolázási terv sze-
rint – lehet fordítani.

Az éves támogatási összeg a létszámkeret és
a minisztérium által az adott évre meghatározott
fajlagos összeg szorzatával egyenlõ. Az összeg
nagyságát a minisztérium minden évben közle-
ményben jelenteti meg.

A 2007. év támogatási összege számszerûen
durván a felére csökkent a korábbi 15 000 forint-
hoz képest (megjegyzendõ, hogy korábban csak
a továbbképzési tervben szereplõ kulturális szak-
emberek kaphattak támogatást); 2007-ben az egy
fõre számítható összeg 8000 Ft volt, és ezt a
2007 áprilisában engedélyezett létszám szerint
kapták az intézmények. Azok az intézmények,
mint pl. a múzeumok, amelyeknél a létszám-
arányban viszonylag magas a fizikai állomány-
ban lévõk száma, kedvezõ helyzetbe kerültek,
de például a könyvtárak, különösen az alacsony
létszámúak, nagyon kevés összeghez jutottak a
korábbihoz képest.
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Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi pr. 
alapján 

Fenntartói körben* 

593 123 64 80 240 33 53 

Intézményi körben* 

375 97 57 48 119 18 36 

Összesen: 

968 220 121 128 359 51 89 

* akikkel szerzõdést kötöttünk, és akik elszámolást küldtek be
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A továbbképzési támogatás felhasználásával
minden év február 28-áig kell elszámolni. A meg-
maradt támogatási összeget ebben a ciklusban nem
lehetett a következõ évre átvinni. Az adott évben a
teljes összeget fel kellett használni, illetve a fel
nem használt összeget vissza kellett utalni az
OSZK-nak. A megadott idõre azonban a támoga-
tottak igen kis százaléka tudott csak elszámolni.
Többen panaszkodtak arra, hogy az augusztusban
megkötött támogatási szerzõdés szerint megkapott
összeg csak decemberben realizálódott. Azok a
fenntartók és intézmények, amelyek nem tudták
megelõlegezni munkatársaiknak a továbbképzési
támogatási összeget, nem tudták 2007-es számlá-
val ellentételezni a kifizetést. A megadott határidõ-
re a kiutalt összeg körülbelül harminc százalékára
küldtek  elszámolási bizonylatokat, ezért levélben
kértünk engedélyt a OKM illetékesétõl, hogy az
elszámolási szigort enyhítsük, és 2008-as számlá-
kat is el tudjunk fogadni. Az engedélyt erre meg-
kaptuk. Az érintettek körét levélben értesítettük
errõl. Akik a megfelelõ idõben elküldték az elszá-
molásukat, és vissza is utalták a maradványt, igaz-
ságtalanul maradtak ki ebbõl a kedvezménybõl.

Megállapíthatjuk, hogy a decemberi átutalások
ellenére is igyekeztek a fenntartók és az intézmé-
nyek minél több képzési helyre beiratkoztatni
munkatársaikat. A felhasználás több mint 77%-os

volt, és majdnem ezer kulturális szakember tanul-

hatott ezzel a támogatással. Megjegyzendõ: az
egyes intézményi támogatás sokszor meghaladja a
normatív támogatási összeget, illetve nagyon sok
esetben maga a résztvevõ fizeti a tandíj jelentõsebb
részét. Ha azt gondoljuk, hogy a változó világhoz,
a változó igényekhez akarunk igazodni, akkor a
folyamatos és rendszeres továbbképzést és önkép-
zést nem tudjuk nélkülözni.

Végezetül szeretnénk a minisztériumi illetéke-
sek számára néhány javaslatot megfogalmazni:

• A korábbi években évente tartottunk orszá-
gos eligazító értekezletet. A 2008. évben szerzõ-
désünkben ez nem szerepelt, így elmaradt. Ren-
geteg telefont és megkeresést kaptunk, hiányol-
ták ezt. Javasoljuk, hogy amennyiben megmarad
a támogatási rendszer, a következõkben is tart-
sunk kollektív konzultációt.

• A legtöbb helyen zavart okoz, hogy az adott
évre szóló kifizetés csak decemberben érkezik
meg, mert a minisztérium visszatartja a pénzt.

• A 2008. évben a kötelezõ továbbképzési
projekt forrásának bizonytalansága tönkreteheti

a már jól bejáratott rendszert. Ez súlyos presz-
tízsvesztést jelent a szakfõhatóságnak. Az intéz-
mények komolyan vették a hétéves tervet, bíz-
tak abban, hogy a minisztérium – saját rendele-
tének megfelelõen – az évente megígért támoga-
tást rendszeresen folyósítja. Ez most az intézmé-
nyek körében nyugtalanságot okoz.

Kár lenne megvárni, hogy a felháborodás
sajtóvisszhangot kapjon.

Csapó Edit

Fitz József-díjas könyv

Falcsik Mari (szerk.):
A világ tizenkét tételben

Versolvasókönyv gyermekeknek

A Helikon Kiadó gondozásában tavaly megjelent illusztrált
verseskötet nyerte el a magyar könyvtárosok szakmai nívó-
díját, a Fitz József-díjat. A díj átadására július 24-én Szom-
bathelyen, a Könyvtárosok Vándorgyûlésén került sor.

A vers mindig csoda. Olvasva is, de leginkább akkor,
ha halljuk. Ilyenkor – az értõ és a verset szavaló elmon-
dásában – mintha egész zenekar szólaltatná meg a szöve-
get. Nem is tudjuk elképzelni, milyen kincset adunk a
gyermekünk kezébe, ha megtanítjuk arra, hogy hangosan
mondja el nekünk a verseket. Ráérez a nyelvre, megsza-
badul a görcsös betûhöz ragaszkodástól, kitágul és feltá-
rul egész lénye. Ez a válogatás ilyen igazi élményt adhat
szülõnek, gyermeknek egyaránt. Falcsik Mari költõ válo-
gatását Csilléry Orsolya színben, formában gazdag rajzai
díszítik. (Fókusz Online www.fo.hu)


