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Jogszabályok, közlemények 
 

Megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2005. (VII. 18.) 
NKÖM rendelete a muzeális könyvári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával 
kapcsolatos szabályokról. (Magyar Közlöny, 2005. 101. sz.) 

 
A Kulturális Közlöny 2005/15. számában közlemény jelent meg a kulturális 

szakemberek szervezett továbbképzéséhez biztosított normatív hozzájárulásról. A 
normatív támogatás összege dolgozónként 17000 Ft-ra változott, amelyet akkor lehet 
felhasználni, ha az intézmény rendelkezik továbbképzési és beiskolázási tervvel 
 

A Kulturális Közlöny 2005. december 30-án megjelent 27. számában közlemény 
tájékoztat a muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról: a nemzeti 
kulturális örökség minisztere úgy döntött, hogy a szóban forgó, jelenlegi belépőkártyák 
érvényességének határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítja  

Kérjük, hogy a könyvtárak, a belépő dolgozók részére az ingyenes múzeumi 
belépőkártyák igénylését Deák Ferenc Megyei Könyvtárnak jelezzék. A kilépett, vagy 
nyugdíjba vonult kollégák lejárt, érvénytelen kártyáit a megyei könyvtárnak küldjék el, 
hogy továbbíthassuk a NKÖM-nek.  

Az új belépőkártyákat a minisztérium már az Európai Unió előírásai szerint 
módosított rendelet alapján, 2006 folyamán fogja elkészíttetni és elosztani; addig a 
mostani példányok maradnak használatban. 

 
A közgyűjteményi dolgozók 2006. évi dokumentumvásárlási hozzájárulása 

20000 Ft, amelyet a KELLO-nál internetes megrendeléssel, vagy a Fókusz 
Könyváruházban személyesen lehet levásárolni. A vásárlások után 20% kedvezményt 
biztosítanak. 
 
 
Könyvtári ellátás kistérségi keretek között 
 

2005-ben a 153 többcélú kistérségi társulás közül csak 37 vette föl feladatai közé 
a mozgókönyvtári feladatokat. 2006. január 31-ig még megteheti a társulás, hogy 
fölveszi ezt a feladatot. Tekintettel arra, hogy mindegyik feladat külön normatívával 
számítható, a feladatvállalás nem megy más feladatok rovására. A támogatás fajlagos 
összege 2006-ban 1.228 300 Ft/könyvtári szolgáltató hely, ami fejlesztésre és 
működésre fordítható.  

Még lehet kérni a könyvtár levételét a nyilvános jegyzékről önkormányzati 
határozattal és könyvtárellátási szolgáltatási szerződés megkötésével, ahol ez az 
önkormányzat számára előnyösebb helyzetet eredményez a fenti támogatás 
igénylésével. 
 
Hasznos kiadvány  
 

A Raabe Kiadó új kötete – a Korszerű könyvtár - a gyakorló könyvtárosok és 
könyvtárostanárok szakmai tájékozódását és mindennapi munkáját kívánja segíteni. A 
kiadvány átmeneti műfaj a szakkönyv és a szakfolyóirat között. Témái főként olyan 
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kérdésekkel foglalkoznak, amelyek egyrészt a szakirodalom hiányterületét képezik, 
másrészt aktualitásuknál fogva gyors, informatív eligazításul szolgálnak az érdeklődők 
számára. A „kapcsos könyv” forgatása az önképzés, a továbbképzés lehetőségét 
biztosítja, vitaalap lehet a szakma számára és publikációs lehetőség is azoknak, akik 
tapasztalataikkal, véleményükkel vállalkoznak cikk megírására. A kötetről részletes 
tájékoztató olvasható a http://www.raabe.hu/ weboldalon. 

 

 
 
 
Kereshető verselemzések 
 

A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár (http://www.dfmk.hu/javk/) on-
line katalógusában több mint 2000 verselemzés található, amely elérhető a témánál a 
verscímek megadásával. A keresés több szempontból is lehetséges: 

 A vers címe /”téma” keresési szempont szerint / 
 A költő neve / „szerző” keresési szempont szerint / 
 Az elemzés szerzője / „szerző” keresési szempont szerint/ 
 Az elemzés címe /”cím” keresési szempont szerint / 

Az analitikus feltárás a „Verselemzések válogatott bibliográfiája” c. 1989-ben a 
tatabányai József Attila Megyei Könyvtár által kiadott kiadvány kiegészítéseként 
készítésének tekinthető. A könyvtár munkatársai az 1989-től kiadásra kerülő irodalom 
folyamatos figyelésével gyűjtötték össze és dolgozták fel a verselemzéseket. Új versek 
is kerültek feltárásra, mint például Batsányi János: A látó című verse. 
 
Zalai életrajzi lexikon 
 
 Újabb állomásához érkezett a 11 évvel ezelőtt útjára indított helytörténeti 
alapmű, a Zalai Életrajzi Lexikon. Széles körű összefogással, a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram, a Zala Megyei Önkormányzat és a Zalaegerszegi Millecentenáriumi 
Közalapítvány támogatásával, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában megjelent a 
3. javított, bővített változat, mely immár több mint 900 nevet tartalmaz, az egykori Zala 
vármegye területéről. Adatbázisba rendezett változata a Deák Ferenc megyei Könyvtár 
honlapján (http://www.dfmk.hu/adatbazisaink) vehető igénybe. Az adatbázis alkalmas 
helynevek, dátumok, foglalkozások szerinti keresésre, így a Délnyugat-Dunántúl 
történetének egyik legszéleskörűbben használható adattára került a felhasználók 
rendelkezésére.  
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NAVA 
 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum a magyar nemzeti műsorszolgáltatók 
kötelespéldány archívuma (http://www.nava.hu). Gyűjtőkörébe tartoznak az országos 
földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai. A NAVA olyan az 
elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott 
kiadványok, vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Ilyen 
kötelespéldány archívum eddig Magyarországon nem létezett. A NAVA 
különlegessége, hogy a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVIII. 
Törvény alapján gyűjteményéhez on-line hozzáférést biztosít. Ezen kívül segítséget 
nyújt a helyi műsorszolgáltatók archívumainak feldolgozásához is.  

A NAVA katalógusa az interneten bárki számára szabadon hozzáférhető, 
azonban a médiatartalom megtekintésére csak a NAVA zárt hálózatát alkotó NAVA-
pontokban van lehetőség. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében 
NAVA-pontokká válhatnak nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai 
oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és 
hangarchívumok.  

Azok a könyvtárak, amelyek NAVA-pont szeretnének lenni, regisztrálják 
magukat az audiovizuális archívum honlapján. A nyilvántartásba vétel után egy 
engedélyezési eljárás következik. A NAVA munkatársa telefonon keresi meg a 
könyvtár kapcsolattartóját. Az engedélyezett NAVA hozzáféréssel rendelkező 
intézmény látogatói ingyenesen használhatják a NAVA szolgáltatásait.  
 

 
 
 
NAGYKAR 
 

A Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer egy új kistérségi könyvtári 
internetes adatbázist, ami a http://www.nagykar.hu címen érhető el. A Nagykanizsai 
Kistérségi Adatkezelő Rendszer – mint ahogy az a nevében is benne van – elsősorban a 
többcélú kistérségi társulás településeinek magas színvonalú könyvtári ellátása 
érdekében jött létre, s a hosszú név egyfajta könyvtári kommunikációs rendszert takar. 
Jelenleg még „csak“ tematikus formája elérhető, ám a készítők-üzemeltetők azt remélik, 
hogy hamarosan minél több intézmény és kistelepülés készíti el saját oldalát a honlapon 
belül. Megtalálhatók a honlapon többek között Nagykanizsával és környékével 
foglalkozó archivált könyvek teljes terjedelmükben, hírek a nagykanizsai 
könyvtárunkból és a környékről, valamint a térség eseménynaptárát, és képeket a 
környező településekről. 
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Ingyenesen elérhető hatályos jogszabályok  
 
 2005. december 1-től érhető el a Kormányzati Portálon (a hatályos jogszabályok 
elektronikus gyűjteménye, amely tartalmazza a hatályos törvényeket, rendeleteket, 
utasításokat stb. (http://magyarorszag.hu/ugyintezo/jogszabályok) A weboldalon a 
jogszabályok között kereshetünk a megjelenés éve, típusa, száma, paragrafusa és 
kulcsszava alapján kereshetünk.  
 

 
 
 

Összeállította: Kiss Gábor – Sebestyénné Horváth Margit 

http://magyarorszag.hu/ugyintezo/jogszab�lyok



