
Kö nyvtá rró I kö nyvtá rra

Hetedik alkalommal adta át a kulturális minisz- be, megjelenési fonnáiba maximálisan be<5lvasz-
ter az Év Könyvtára Díjat. Az idén Görgey totta az infonnációtechnológia nyújtotta lehetõ-
Gábor, a tárca vezetõje a Hírközlési Felügyelet ségeket.
Információs Központ és Könyvtárának ítélte az
elismerést. A szakmai megmérettetésen -tipusá- A múlt, avagy honnan indultunk
tól fiiggetlenül -bármely könyvtár részt vehet,
ennek ellenére a pályázat hétéves történetében 1994-ig két külön hatóság, a Postai és Táv-
elõször fordult elõ, hogy egy államigazgatási közlési Fõfelügyelet, valamint a Frekvenciagaz-
s~ervezet zárt könyvtára nyerte el a kitüntetõ dálkodási Intézet könyvtáráról beszélhettünk. S
Clmet. noha közel nyolc éve már azonos a két könyvtár

fenntartója (Hírközlési Felügyelet, a továbbiak-
Bemutatkozik ban HÍF), a fizikai és tartalmi egyesítésre csak

H ' k .. 1, . F 1.. 1 1999 decemberében került sor, addig mind áIlo-
a .Ir oz eSI e ugye et mányuk, mind gyarapításuk, mind pedig elhe-

Információs Központ lyezésük teljes mértékben elkülönült. Közös jel-

, K .. t ' lemzõjükként megemlíthetjük, hogy mindkét

es onyv ara könyvtár zárt, intézményi könyvtárként mûkö-

-avagy könyvtár dött, és szolgáltatásait kizárólag az intézmény
, munkatársai vehették igénybe.

a XXI. szazadban 1999 nyarán a Hírközlési Fõfelügyelet nem-
zetközi dokumentációs osztályának vezetése

A Hírközlési Felügyelet Infonnációs Központ és (ezen belül mûködött a könyvtár) mérnök kéz-
Könyvtára fontos szerepet tölt be az infokom- bõl könyvtáros kézbe került, ami alapvetõ szem-
munikációval (hírközlés, távközlés, mûsorszórás, léletváltáshoz és teljes körû átszervezéshez ve-
posta, konvergencia, média stb.) kapcsolatos zetett. Néhány hónap alatt gyökeres változások
szakirodalom testreszabott feldolgozásában, a következtek be. Az új vezetés célul tûzte ki, hogy
szakemberek infonnációéhségének kielégítésé- a HÍF könyvtárát, ami addig alapvetõen egy kicsi,
ben. Ez az infonnációs központ -noha alapve- intézményen belüli, minimális információs szük-
tõen magában hordozza a hagyományos értelem- ségleteket kielégítõ hagyományos könyvtár volt,
ben vett könyvtári ismertetõjegyeket -felépítet- egy nagy volumenû, korszerû szabályozó hatóság-
te "falak nélküli könyvtárát" is, s munkameneté-

A kc'jnYl'tár a bej(írat .I'elcjl (lopll.\'Kátl() kapuvalj
.4 !c(jn.vl-'/(ír o!vQs()terme a ,felliiitá.\' el/itt ,Ie/újítás lltán
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'1 hoz méltó, új típusú' dokumentációs központtá ala- A szakembergárda kialakítása mellett a má-

kítsa, mely az Európai Unió normáinak is megfe- sik legfontosabb teendõ az új könyvtár elhelye-
lel. Új feladatkörét névváltoztatással is jelezte: HÍF zése volt, amirõl igen hamar kiderült, hogy nem
könyvtárból Infokommunikációs Tájékoztató Köz- lesz egyszeru feladat. A felajánlott helyiség -a
pont (ITK) lett. HÍF épületével szemben -az Ostrom u. 12. szám

A legégetõbb feladatok -melyeket párhuza- alatti háromemeletes bérház pincéje volt, mely
mosan kellett végrehajtani -az alábbiak voltak: elsõ látásra teljesen alkalmatlannak tûnt egy

i .magas szintû szakmai ismeretekkel rendel- könyvtár számára. A falak vizesek, salétromo-
kezõ szakembergárda kialakítása, sak voltak, a helyiség két fõ részén belül kb. egy

.integrált könyvtári rendszer bevezetése, méteres szintkülönbség volt, a raktárnak szánt

.a könyvtár új helyiségének kialakítása, terület három fallal elválasztott kis szobácskára
berendezése, állományvédelem, osztódott. Féléves küzdelem árán azonban sike-

.a szétszórtan elhelyezkedõ állományok rült egy kulturált színvonalú, ergonómiailag is
egyesítése, az elavult dokumentumok leselejte- megfelelõ helyiséget kialakítani, melybe már
zése, tematikus gyarapítás és állományrendezés mindkét könyvtár állományát be lehetett költöz-
megkezdése, tetni. 1999 decemberében került sor a központi

.ITK weboldal kialakítása. könyvtár megnyitására. Az alábbi képek szavak
nélkül is bizonyítják, hogy érdemes volt küzde-

A könyvtár elhelyezése, berendezése ni a könyvtárépítészeti elképzelések megvalósí-
tásáért.

t, Rövid idõ alatt sikerült komoly szakember- Jól látható, hogy a bútorok kiválasztásánál,
l' gárdával megerõsíteni az osztályt. A dolgozói elhelyezésénél -helyszûke miatt -elsõdleges
1, állomány mind mennyiségileg, mind minõségi- szempont volt a jó térkihasználás, szem elõtt

leg jelentõs változáson ment keresztül. A lét- tartva azonban a kényelmes munkavégzést is. A
i szám -három .év alatt -háromról tizenötre emel- tér megfelelõ felosztása lehetõvé tette három,

kedett, ebbõl tizenkét munkatárs diplomás, há- egymástól jól elkülönülõ helyiség, az olvasóte-
rom pedig középfokú végzettségû (egyikük rem, a feldolgozószoba és a raktár kialakítását.
szabványtárosi képesítéssel). A tizenkét diplo- Az olvasóteremben található kölcsönzõpult,
más kollégából tíz rendelkezik felsõfokú könyv- számítógépasztal, valamint a folyóiratpolcok
tárosi végzettséggel, (nyolc közülük diplomás in- mind-mind az elõírásoknak, ugyanakkor a helyi
formatikus könyvtáros, ketten most végzik a igényeknek is megfelelõek. Így például az olva-

: Debreceni Egyetem ez irányú kiegészítõ szakát), sói asztal egyedi tervezésû, köríves, választófal-
~ egy kolléga informatikus, valamint egynek EU- lal megoldott kialakítása a tér lehetõ legoptimá-
:: referensi diplomája van. Szakterületünkön a lisabb kihasználásán kívül biztosítja a zavafta-

nyelvismeret is nagyon lényeges, hét kolléga lan kutatómunkához szükséges helyet, a kívána-
rendelkezik összesen kilenc állami nyelvvizsgá- tos infrastruktúrát (számítógép, nyomtató, fény-
val (angol, német, francia, orosz), további hat másoló stb.), valamint a belsõ és külsõ hálózati
pedig angol nyelvismerettel (vizsga nélkül). hozzáférést.

A raktári terület legalkalmasabb berendezé-
A könyvtár olvasóterme a felújítás és berendezés után sének -noha a terem belmagassága lehetõvé tette

volna hagyományos polcok beállítását -a tö-
mörraktáras megoldás bizonyult, ami a legi deá-
lisabb módja a dokumentumok kis térben való

elhelyezésének.
A költözésre -s a két .könyvtár állományá-

nak összevonására -2000 januárjában került sor.
Mivel az új helyiség közvetlenül az utcáról nyí-
lik, a védelmét nem biztosítja õrzõ-védõ szolgá-
lat, s mivel a dokumentumok között vannak igen
értékesek is, mindenképpen szükséges volt a vé-
delmi rendszer megerõsítése és a riasztók fel-
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A megfeszített munka eredményeként 1999-

ben és 2000-ben a könyvtári állomány ugrássze-
rûen gyarapodott; két év alatt dokumentumáI10-
mányunk a kezdeti ötezer kötetrõl tízezer fölé
ugrott, a könyvbeszerzés 1999-ben mintegy öt-

szöröse, 2000-ben pedig több mint tizenhárom-
szorosa volt az 1998, évinek, Jelenleg mintegy
tizenhárom ezer dokumentumunk van,

Off-line adatbázisainkat folyamatosan cserél-
jük le on-line hozzáférésekre, hiszen az infokom-

munikáció területén a naprakészség elengedhe-
tetlen, ez pedig negyedéves, féléves stb, frissíté-

sekkel nem megoldható,
Állományunk és személyzetünk fejlõdése szol-

gáltatásainkra is hatással volt, most már bátran

vállalkozhattunk irodalomkutatásra, témafigyelés-
re, Több anyagot állítottunk már össze például a

Miniszterelnöki Hivatalnak és az Informatikai
Kormánybiztosságnak, Kutatásainkat weboldalun-
kon is publikáljuk, így többen mazsolázhatják ki

ezekböl az öket érdeklõ információkat,

,." ,.'" Az integrált könyvtári rendszer
.4 kOI1)'I'lar o/l'lIsolerme (oIVOI1'OI-olvo.\'o b t ', .eveze ese

szerelése mellett külön figyelmet fordítani ezek A k ' kü' l " 1 h 1 Ûk' "d " k" '
1999.", et on te ep e yen m o o onyvtár

kIemelt vedelmere, ValamennYI dokumentumunk b " l '" ' l l " k "

~
l 1 lk ' dd l ' l ' ' tI ' novem ereIg e tero -Je en eg mar Igen orszerut-

le van szere ye vona o a es a op as ga o , " " , .
d "k " d ' 'h 'o k ' , 'kk l lennek szamIto -konyvtán rendszerrel dolgozott,

ren szer mu o ese ez szu seges magnescsI a, E ik d l lk l h ' l ' " gy ren szer sem vo t a a mas a ozatos uze-

A dokumentumállomány meltetésre, nem rendelkeztek grafIkus lekérdezõ

összetétele, gyarapítás fe1~le~~I',a,keresésre ki~?lag ~ kön~roso~
szamItogepen volt lehetoseg, MIvel Igy a ket

A dokumentumállomány gyarapításának elvei könyvtár állománya sem volt egyben kezelhetö,
is gyökeres változásokon mentek át, hiszen a nehézkesen lehetett kideríteni, hogy melyik doku-
korábbi gyakorlattal ellentétben a könyvtár saját mentum hol található meg, mindenképpen szüksé-
állományát is kiemelten kezdte gyarapítani, ké- gessé vált egy közös feldolgozórendszer bevezeté-
zikönyvtárát feltöltötte, korszerû nyelvi gyûjte- se, mely a felhasználók számára is képes kényel-
ményt állított fel (hanganyagok, videokazetták, mes, könnyen kezelhetö keresöfelületet biztosítani,
könyvek, multimédiás oktató CD-k stb,), Gyûj- A HÍF vezetése szakmai érvek és ellenérvek mér-

tökörét kiterjesztette az infokommunikációs szak- legelése alapján az angliai Fretwe11-Downing
terület teljes egészére, beleértve a hírközlést, Informatics által fejlesztett Oracle Libraries (OLIB)
postát, távközlést, mûsorszórást, informatikát, nevû $zoftver mellett döntött, mely az alábbi mo-

elektronikus médiát, internetet, valamint az in- dulokkal rendelkezik:
formációs társadalmat, konvergenciát és szabá- .Katalógus és WorldView OPAC

lyozást, Kiemelten kezeljük továbbá az Európai .Kölcsönzés

Unióval és a különbözö nemzetközi szakmai .Állománygyarapítás
szervezetekkel (ITU, ETSI, UPU) kapcsolatos. Pénzügyi alapok kezelése
hazai és külföldi dokumentumok beszerzését is, .Idöszaki kiadványok kezelése

A hagyományos dokumentumok mellett megta- .Adatcsere-modul (HUNMARC, USMARC,

lálhatók itt fordítások, térképek, útijelentések, UK-MARC)
konferenciaanyagok, multimédiás oktató anya- .Statisztikai és jelentéskészítö modul

gok, elektronikus dokumentumok stb, .WebView OPAC (WEB OPAC)
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!J ~~.- I; 1:1 A rendszer alkalmas különbözõ típusú infonná- tartalmi feldolgozásának eredményeként ugyan-

i ciók -teljes szöveg, kép, hang, HTML lap stb. -csak bekerült az adatbázisba a teljes belföldi
,.1 k;reshetõvé és elér~etõvé,t~t;lére, ~~getlenül at- sajtószemle, a cikkek t~ljes S~?v~g~vel e?yütt Il' tol, hogy ezek az mfonnaclok valoJaban hol he- (45 ezer rekord), valammt a kulfoldl folyolrat-
li lyezkednek el. Így egyetlen egységes webes felü- cikkek magyar címe, annotációval, tárgy szavak-

leten érhetünk el fájl-szerveren, intra- és extraneten, kal (15 ezer rekord). Jelenleg a napi feldolgozás
illetve akár interneten tárolt dokumentumokat. mellett folyik a különbözõ nemzetközi szerveze-

:! Flexibilátása és modularitása révén nagy mennyi- tek dokumentumainak, a konferenciaanyagoknak
I ségû adat kezelésére és egyedi megoldások kiala- és az útijelentéseknek a felvitele.
., kítására is lehetõséget ad. A szabványok széles körû Az adatbázis feltöltésének sebességét mutat-

támogatásával lehetõvé válik a gyors és egyszerû ja, hogya 2000. év végére -egy évvel a beve-
infonnációcsere más alkalmazásokkal, intézmé- zetés után -a rekordok száma nulláról mintegy
nyekkel. Az adatbázis felületének testreszab- 48 ezerre nõtt, 2001 szeptemberében meghalad-
hatósága, a dokumentumok közötti több szempon- ta a 66 200-at, jelenleg pedig 97 021.

; tú, gyors és pontos keresés, a statisztikák készíté- A katalogizálással egy idõben bekerül min-
i se, az automatizált kiadvány-elõállítás, a folyóira- den dokumentumba a kölcsönzést segítõ vonal-

tok érkeztetése, illetve a cikkfeldolgozás mind-mind kód, valamint a "lopásgátló" mágnescsík is.
a rendszer integráns részét képezi. Külön elõnye, Egy rendszer hasznossága csak a felhasználók

: hogy a felhasználó egymaga is el tudja készíteni elégedettségén keresztül mérhetõ. Egy felhasználó
azokat a beviteli ûrlapokat, melyekre a különféle pedig csak akkor elégedett, ha a rendszerben sze-

ii speciális dokumentumok feldolgozása során szük- replõ adatok elõhívására, a számára szükséges
fr sége van. adatok felkutatására többféle keresési lehetõség is
rf A korszeru könyvtári szolgáltatások elenged- biztosítva van. Az OLIB rendszer eleget tesz a
il hetetlen része az on-line katalógus, mely lehetõ- legkorszerûbb követelményeknek, korlátlan hozzá-
: vé teszi a felhasználóknak, hogy saját munka- férésû webes keresõfelülettel rendelkezik, így a HÍF
:, helyükrõl, saját gépükön keresztül tudjanak ke- munkatársai az intraneten keresztül az ország bár-
.: resni a rendszerben. Ahhoz, hogy ez a szolgálta- mely pontjáról hozzáférhetnek. A jelenleg definiált
1: tás mûködni tudjon, mindenképpen szükséges volt keresési lehetõségeket (szerzõ, cím, tárgyszó, kulcs-
: a meglévõ állomány adatainak digitalizálása. szó, témacsoport) különféle szûkítési lehetõségek, Az OLIB rendszer bevezetése viharos gyor- is segítik (dokumentumtípus, lelõhely, kiadás éve

1 sas ággal megtörtént, 1999 decembere óta már szerinti szûkítés). A találati listák többféle részle-
üzemszeru használatban van, megkezdõdött az tezettségben és fonnában megjeleníthetõk: rövid
adatbázis feltöltése. Az újonnan beszerzett do- listaként, analitikus fonnában vagy teljes részlete-
"kumentumok nyilvántartása már teljes egészé- zettségben. A találatok képernyõre, nyomtatóra
ben az OLIB-on keresztül történik, az egyedi vagy állományba írathatók. Az OPAC (Online
leltárkönyveket és a különféle katalógusokat lezár- Public Access Catalogue) a rendszer pillanatnyi
tuk. A könyvtár munkatársai hozzáláttak a retros- állapotának megfelelõ kölcsönzési infonnációkat is
pektív feldolgozáshoz, elsõként a könyvtárban ta- szolgáltat, így a felhasmáló láthatja, rendelkezésre
lálható dokumentumállomány, majd a kölcsönzés áll-e jelenleg a dokumentum vagy sem. AmerInyi-
alatt lévõ anyagok kerültek be a rendszerbe. A ben szeretne elõjegyzést terlni a számára szüksé-
dokumentumok feldolgozásával párhuzamosan ges dokumentumra, az OP AC-on keresztül egy
zajlik az elavult állomány selejtezése is. gombnyomással erre is lehetõsége nyílik.

2001-ben megtörtént a szabványdokumentá-
ciókat tartalmazó Access adatbázis konvertál á- Az [TK szakmai információs
sa, s az OLIB-ban folytatódott a további feldol- weboldala
gozás, melynek eredményeként az OLIB adat-
bázis IS 564 rekorddal gyarapodott. Az idén 2000 tavaszán elhatároztuk, hogy hozzákez-
fejezõdött be a külföldi szakfolyóiratok eddig dünk egy infokommunikációs weboldal létreho-
rendezetlen állományának teljes feltárása, vala- zásához azzal a céllal, hogy az általunk össze-
mennyi ruzet (7835) önálló vonalkódot kapott, s gyûjtött és tudomásunkra jutott szakmai infor-
bekerült az integrált rendszerbe. A folyóiratok mációkat minél szélesebb körben tudjuk terjesz-
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teni. A legideálisabb platformnak a webfelület A weboldal rövid idõ alatt a HÍF intranet jének
bizonyult, s az elkészített oldalak hamarosan egyik leglátogatottabb oldala lett, s megjelené-
láthatóvá váltak a HÍF intranet jén belül. A kez- sével nagymértékben megemelkedett a hajdani
deti cél a weboldal megfelelö tartalommal való "kis vállalati könyvtár" elismertsége. Hatalmas
feltöltése volt, ekkor még nem fektettünk nagy álmélkodás fogadta, hogy ezt a weboldalt nem
súlyt a design-ra. Néhány hónap elteltével azon- infonnatikusok, hanem könyvtáros ok készítették,
ban kiderült, hogy az információk11ak és infor- s hogy karbantartásában csak négy munkatárs
mációforrásoknak olyan széles tömegét sikerült vesz részt, napi egyéb munkája mellett.
összegyûjtenünk, hogyaweboldal struktúrájá- Az ITK weboldala szerkezetét tekintve há-
nak átszervezése elkerülhetetlenné vált. Az új rom részböl áll:
felosztás külön' kezeli az ITK szolgáltatásait, és .Újdonságok
külön figyelmet fordít a tematikus anyaggyûj- .Szolgáltatások
tésre is. Középpontjában a legfontosabb napi in- .Témák
formációk olvashatók, melynek követésével a fel- Weboldalunk készítésénél minden esetben tö-

használó különösebb erõfeszítés nélkül tájéko- rekszünk a dokumentumok teljes szövegû meg-
zódhat a legaktuálisabb eseményekröl, hírekröl, jelenítésének lehetõségére, az eredeti weboldalak
újdonságokról. A weboldal egyik leghasznosabb linkjeinek csatolására, a keresztkapcsolatok meg-
tulajdonsága, hogy a feltüntetett dokumentumok adására. A weboldal és az OLIB szoros kapcso-
-egy browser segítségével -teljes szöveggel is latban van egymással, hiszen minden olyan do-
megjelenÍthetök. Az ITK munkatársak külön fi- kumentum metaadata bekerül az adatbázisba,
gyelmet fordítanak arra, hogy azok az anyagok, amire oldalainkon hivatkozunk. Mivel az OLIB
melyek ezeken a publikus oldalakon megtalál- OP AC is webfelületû, a felhasználó észrevétle-

hatóak, az OLIB adatbázisban is feldolgozásra
kerüljenek. A HÍF Információs Központ és Könyvtára nyitó/apja

il: ,. ~ 'ir ~ liM 4 ~ a II .-
ii; Dd. "C'.'dér; RekIad Home Seach N~ P.í,,' S~ S~ Stop -

~ ~ CaI~.1 [9J OLlB ~ ITK ~ HIF [9J Goo9o ~ GoogeképkOles ~ Xaiox ~ MKE IKSZ

~~~~,~~~~~ :j.~~r~~~ .
l.mlJiT':l~~r.~ .~~,,~
~-- E~1NFOSOCDGtbfo~lInbroadband, ~,..n,11 -~.~
~~~~- The European Commission's directorate general for,the inform~tion society has published Ils ~ to 8,.;;' =lrlli=1
[l;OI{;li'1.1mli1- 2004 work programme ~ 'it) , which outlines Ils study pflorilles under the European Union s ,~
1:110=[0] new E162 billion Si"th Framework Prooramme (FPS) for research ~1;r..1~
~ (Total Telecom, 2002 decembe, 10) ~ c _~~Tö1~~

';~~Ii1'~ . 20021211 ~:JtiTii.Tö1{iTöi~l'Ió1:miw.TiliTr,,"~ ECSéeksc!l~m8ntlln ~1I8!! platfor~rell!lrt " ':ii.b:y;,,~~

~m The European Commission hasannounced a j1ublic consul1ation ~IB) on its plans to promote rr;b ~:1~f1TJ:{~r~
I!illriJrcr;1.E'3- open plalforms in digital television and 3G mobile communications that II says are .criticai" for th, ~~ ~~~m."1TJ:t~~
111~1;IWTö1=,'IOr.l~ successful development of hlgh-tech communications equipmenlln the European Union Commenls'. -röl~i
1:f'!i1r~'~II~IJ!.]~ are invited by mid-February 2003 on the proposed repol1, which will eventually be casI as a formai '... _:'filö!1.r'1{",I~

~ EU communication --on~W~1-"fm;W,1öI'Tó1 (TotaITe,lecom,2002december10,)~ ~ -=
J--nöl~f'1r;O1'l- Slél~~thoz aJez~'4 c 20021210 ~ "'fiIT',1"~~

Az ADSL.árak)elen~Ös mél1ék~en függnek a Mafá-ftól, hiszen az e~ykorimonopolbi~~dalom ,~~ +Budapest terüle1en tovabbra IS 'kozpontllag' szolgállatja a digIIálIs eiofizetõl vonal alapjat A ..,...""""y,.',

különféle cégek fõként a csatlakozási díjai engedésévei tudnak játszani, de hosszú távú, legalább 1
éves szerzõdés esetén hajlandóak lemondani profit juk ról (Lásd táblázat a kábellV és ADSL

i!.o.k!Q.riIJ
Buda esti Na 200 december 10 kedd II old !)

EIGHTH REPORT FROM THE COMMISSION on the Implementalíon of the 200212,00
Telecommunications Regulalory Package European telecoms regulation andmarkets 2000

I Az Európai Bizotlság 8 jelentése arról, hogy hogyan valósulnak meg a kereltó~ny céljai a
tá'közlés szabályozásában és piacán
COM(200--.?J 695 final, 2002, december 30 ~

~ lelöl1ve iti ~ ~ ~
:ii~+l'. '. ~DiW1e ~~'{!!-~~~

Könyvt6ri Levelez6/lop .2003. jonu6r .35



..
il nül mozoghat az adatbázis és a weboldal között, nyörû hattyúvá" változott. A hagyományos,
l! Munkánk során megpróbáljuk a felhasználók manuális munkamódszereken alapuló könyvtá-" érdekeit maximálisan figyelembe venni, ezért rat és az ahhoz tartozó szolgáltatásokat egy

t többféle keresési lehetõséget is kínálunk. Folya- modem technológiába ágyazott, korszerû doku-
j matosan tartunk továbbképzéseket az érdeklõ- mentációs központ váltotta fel, ahol a könyvtá-
.:: dõk számára, hogy ezzel is bõvítsük a széles ros maga vette kezébe az eddig csak informati-
:' körû tájékoztatást. ku soknak tulajdonított szerepkörök egy részét, s
,

;1
o.. e ' S ahol kötelezõ a szakmaj jsmeretek naprakészen

,sszgze , " ,. k ..' k '
ll~; tartas a, a nYltottsag az Ujra, a onyvtaroso a ta

1',; Az elmúlt három év alatt az ITK -ahogy használt informácjótechnológja magas szintû is-
,/. egyik olvasónk mon~ta -"rút kiskacsából gyö- merete, a webszerk~s~tési te~hnológia ~s az

:1 adatbazlskezelok magabIztos
", használata.Az Acs Kató Irodalmi ' Könyvtárunknak s az általunk

szerkesztett infokommunikációs
Al , tv ' K t 1..weboldalnak szakmai körökben

!'.. api anya a In-napl ha~ar híre ment, számos, int~z-
II' , , meny: egyetemek, szolgaltatok,

;':
Palyazata 2003-ra. társ szervezetek, államigazg.atási

i szervek stb. keresnek fel mInket, ,
r~ a hozzáférés igényével. A nyil-
;i~ "A felnõttek és én" vánossá válás ténye r~ális elkép-
!f! zelésként szerepel a HIF felsõ ve-
j I~ vagy rajzolj errõl a témáról, kedved szerint! zetõinek gondolataiban, az erre
, Pályázhatsz: " 1'.. k ' k' .t' zk d'
í! 1. Versekkel, mesékkel, elbeszélésekkel, legfeljebb 5 oldal te~edelemben, Iranyu O t.ore vese .es In e ~ e-
'1 2. 1 db: szabadon választott technikával készített rajzzal, festménnyel, sek megIndultak, informatIkus
;' I~eljebb Al3 méretben. kollégáink már dolgoznak a
: Irodalmi pályázatunk korhatára 8-14. év, rajzpályázatunké 4-14 év. b ld 1 b.zt ' . t ' :1 we o a I onsagos megnYI a-

i Az eredményhirdetésre 2003. áprilisában kerûl sor, a gyõztes pályamüvek sán. Könyvtárunk jelenleg is nyit-
: kiállításával.egybekõtött ünnepségünkön. A legsikerültebb müvek alkotói közül va áll a külsõ felhasználók elõtt! többen nyán táborozáson vehetnek részt. ., .".,.. '

! ~ nye.rteseket elózOleg levélben értesítjük és nevüket Intemetes honlapunkon blzt?Sltjuk ,gyu}temenyunk h~ly-
IS nyilvánosságra hozzuk. A pályázat védnöke az Országos Széchenyi bern hasznalatat, annak ellenere,
Könyvtár A pályázat értékelésébe~ r~szt vesz szakértök bevonásával a ho

gy hivatalosan még nem vál-i Magyar Olvasás Társaság és a Képzömuvészetl Egyetem.
i tunk nyilvános könyvtárrá. Látva
'tJ Várjuk az óvodások, az általános iskolás diákok, a gyermekotthonokban az utóbbi három év nagyarányú

él6késegyénipályázókrészvételétegyaránt, ~ . I "d ' " nk , kIk'.
Pá lyam Oved re ird fel nevedet, életkorodat, pontos lakcímedet lej o eset es a mu atarsa e o-

I telefonszámodat. iskolád nevét, címét, szaktanárod nevét. 'telezettségét, nem kétséges, hogy
ezek a tervek hamarosan megva-

Pályázatod beadási határideje: 2003. január 31. I ' 1 k ,. kosu na , s a magyarorszagI sza -

Munkádat kéjük, erre a címre küldd: Országos Széchenyi Könyvtár, 1827 mai információs rendszernek mi
Budapes!, Budav~ri Pal~!a F. épül~t 515. szoba: js aktív résztvevõi leszünk. Ez
Kérdéseidre felVJlágosltást ad: KIss Barbara titkár. Tel: 06 (1) 22-43-743 .

~ annál inkább kívánatos, mIvel az
A beérl<ezett müveket nem küldjük vissza. Azok az Alapítvány gyüjteményének infokommunikáció területén je-

.részévé válnak, felhasználásukkal idOröl-idõr,e vándorl<iállitásokat ren~ezünk. lenle g nincs hasonló nagyságren-fi Egyes alkotások megjelentetését az Alapitvány Intemetes honlapján és "" ".,
~ nonprofit kiadványaiban is tervezzük. Szponzoraink tárgyi, vagy pénzügyi du nYIIvanos gyujtemeny,

segítségével az Alapítvány tevékenységét segítö, kezdeményezéseít Sajó Andrea
propagáló kiadványok megjelenésére is lehetõség nyílhat. A pályázaton való
részv.ételt beleegyezésnek tekintjük az esetleges közlés hez. A

Az Acs Kató Irodalmi Alapívtány számlaszáma: 11702036-20630276 -IJ'rAdószám: 18084283-1-41 Köszönjük, ha adója 1 %-ának átutalásával ;
támogatja munkánkat , I
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