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Hol tart képzési támogatás igénylése, adminisztratív lebo-
k l ...e nyoIítása és az elszámolás.

a II turahs szakemberek A program szakmai koordinátora, dr. Csa.

szervezett képzéséról pó Edit beszámolt az eredményekrõl, majd a
, 2004. év fontosabb tennivalóit foglalta össze.

es tovabbkep.zeserol szolo Ennek során felhívta a figyelmet a végrehaj-

rendelet vé g reha jetása? ~áss~l k~p~solatos tipikus, ismétlõdõ hibákra
e es felreertesekre.

Az elõadás tömörített változatát az alábbiak-
ban közöljük.

1. Az NKÕM Akkreditációs Bizottságaitól38

új program kapott indítási engedélyt. Ezek között
több az Európai Unióhoz való csat1akozásunkkal

kapcsolatos kulturális munkát segíti. Ilyen példá-
ul: Az Európai Unió -alapvetõ ismeretek köz-

mûvelõdési szakemberek szánwra. A képzés in-
dítója és szervezõje a Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat. Ilyen a Minõségmenedzsment a
közgyûjteményi és kövnûvelõdési intévnényekben
címet viselõ, négy részbó1 álló tanfolyam. A kép-
zés indítója a Magyar Gallup Intézet. Köztudott,

hogy évtizedes gyakorlati múltra tekint vissza a
témában. A példák sorát folytatva említjük a Pécsi
Tudományegyetem TTK Felnõttképzési és Em-
beri ErõfolTás Fejlesztési Intézetének Mûvelõdés-

marketing tanfolyamát. Érdeklõdésre tarthat szá-
mot a Digitális könyvtári tartalomszolgáltatás
címû kurzus a Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyv-
tári és Információtudományi Tanszék szervezé-
sében, és a Konfliktuskezelés címû képzés a
Könyvtári Intézetben.

2. Eredménynek értékeljük, hogy partnereink-
kel termékeny munkakapcsolat alakult ki. Tud-
juk, hogy közös érdekünk az együttmú'ködés.

3. Minden érintett megkapta az igényelt és
indokolt támogatási összeget, és visszaigazoltuk
az évenként beküldött és ellenõrzött elszámolá-
sok egyenlegét.

Idõt és körültekintést igénylõ munka volt, de
ez a feltétele a további eredményes együttmûkö-

désnek
A 2003-as tapasztalatok továbbra is jelzik a

rendelettel kapcsolatosan bizonytalanságokat. A
határidó'k betartása sokaknak probléma. A várt-
nál kevesebben nyújtottak be igényt. 191 fenntar-
tó nem kért támogatást a 2003. évre. (Egy me-

2004. január 30-án országos értekezlet volt az

Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a kul-
turális szakemberek elõírásos képzéséról és to-
vábbképzésérõl, az eredményekról, a változások-
ról, a teendõkról. Dr. Gertner László, az OSZK
gazdasági igazgatója, a program vezetõje volt a
házigazda. Több mint kétszázan vettek részt a
rendezvényen.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) részéról Rónai Iván fõosztályvezetõ tar-
totta a nyitóelõadást. Hangsúlyozta: fontos, hogy
a kulturális szakemberek folyamatos és rendsze-
res továbbképzésben vegyenek részt. Ez a társa-
dalmi érdek, ezt a kulturális törvény is elõírja. A
kulturális javak védelmérõl és a muzeális intéz-
ményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésról szóló 1997. évi CXL. törvény
94. § 4. pontja szerint "A törvény hatálya alá
tartozó intézményekben, teljes munkaidóoen fog-
lalkoztatott szakemberek 7 évente szervezett kép-
zésben vesznek részt. A szervezett képzésnek mi-
nõsülõ képzési formák körét, a képzés alóli men-
tesítések lehetõségét a mûvelõdési és közoktatási
miniszter rendeletben szabályozza". Ezt valósítja
meg az 1/2000. (1. 14.) NKÖM rendelet a kultu-
rális szakemberek szervezett képzési rendszeré-
rõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásá-
ról, valamint módosítása, a 12/2002. (IV. 13.)
NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szer-
vezett képzési rendszeréról, követelményeiról és
a képzés finanszírozásáról.

A jogi szabályozás lehetõségeket kínál, és kö-

telezettségeket fogalmaz meg.
Rónai Iván bejelentette, hogy 2007-tóllehetõ-

ség lesz a rendelet korszerûsítésére. Ehhez javas-
latokat kér az érdekeltektõl. Az a cél, hogya
lehetõ leggördülékenyebben történjen a tovább-
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ma, az egyik évben több, a másik évben keve.
sebb.

Az igény jogosultak számának alakulása a kü.
lönbözõ években 2000-tó1 kezdve

2000-ben 8116
2001-ben 7581
2002-ben 8097
2003-ban 7870

gyei jogú város, 36 város, két budapesti kerület,
5 felsõoktatási intézmény, a többi község.) En-
nek oka feltehetó1eg a rendelet nem ismerete.

2003-ban az igény jogosultak száma 9246 fõ.
Azaz 430 fenntartó 836 intézményt, 7870 igény-
jogosultat jelentett be, az NKÖM az intézménye-
ibó1 pedig 1376 fõt.

Az intézmények megoszlása (NKÖM intéz-

mények nélkül)
Közmûvelõdési 379
Könyvtárak 358
Múzeumok 55
Levéltárak 34
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Az intézményi dolgozók igény jogosultságának
alakulása

Közmûvelõdési 2572
Könyvtári 3678
Múzeumi 1149
Levéltári 470
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Látható, hogy a mûvelõdési intézmények szá-
ma a legmagasabb, viszont az igény jogosultak
többsége mégis a könyvtári dolgozók körébõl kertil
ki. A korábbi évekhez képest azt lehet megálla-
pítani, hogy évenként változó abejelentettek szá-

Az elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy
mire kell fokozottan ügyelni a beküldött elszá-
molásoknál:

.A rendelet 2. §-ában felsorolt képzési for-
mák költsége számolható csak el. Két képzési
típusra külön is felhívjuk a figyelmet. Az egyik:
a továbbképzõ tanfolyamok közül csak az NKÖM
Akkreditációs Szakbizottságai által elismert kur-
zusok fogadhatók el. A másik: a nemzetközi prog-
ram alapján szervezett képzések, pl. az ECDL
tanfolyamok, finanszírozhatók ebból a keretból.

.Saját szervezésû, az NKÖM Akkreditációs
Szakbizottságai által akkreditált tanfolyamok ese"'
tében belsõ számlát vagy ezzel egyenértékû, szám-
lát helyettesítõ bizonylatot kell kiállítani.

.A beküldött számlákon szereplõ továbbkép-
zések legyenek összhangban a hétéves tovább-
képzési tervvel, illetve az adott évre vonatkozó
beiskolázási tervvel.

.A számlákat, bizonylatokat hitelesítsék.
.Ne hiányozzanak számlák. Ne csak a befi-

zetési csekkeket küldjék el, hanem a számla hite-
lesített másolatát is. A pro forma számla költség-
elszámolásra nem alkalmas.

.A dolgozó nevére kiállított számla nem szá-
molható el, csak az intézményére szóló. Ezen a
kedvezményezett nevét fel kell tüntetni.

.Kérjük a kifizetés tényét igazoló bizonylatok
hitelesített másolatait -a kiadási pénztárbizonyla-
tokat, illetve banki borderókat.
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.A helyettesítési díj elszámolásából legyen
megállapítható, hogy melyik továbbtanuló dolgo-
zót helyettesítették.

.Jutalmat nem lehet a támogatásból finanszí-
rozll1.

.Írószerekre, egyéb irodai eszközökre nem
fordítható a támogatási összeg. '

A legutóbbi országos értekezleten megállapod-
tunk abban, hogy 2003-ban -a program teljes
lebonyolításának félidejében -a kiutalt támogatá-
si összegekrõl és azok felhasználás áról (a bekül-
dött elszámolásokról, illetve az elfogadható szám-
lák összegéró1) egyenleget készítünk, és ezt kö-
zöljük a fenntartó kkal, hogy az esetleges korrigá-
lásokat a program végéig -2006. december 31-
éig -végre tudják hajtani. Ezt az adatbázisunkat
on-line módon hozzáférhetõvé tesszük partnere-
ink számára, lehetõséget biztosítva ezzel a gyor-
sabb tájékozódásra. Ennek az adatbázisnak a
használatáról részletesen fogjuk tájékoztatni az
érdekelteket.

Az elõadásokat követõ konzultáción ismét
szóba került, hogy a normatív támogatás összege
nem elegendõ a drága továbbképzésekre. Az
OSZK személyzeti ügyekkel foglalkozó munka-
társa javasolta, hogya mentesítést 45 éves korra
szállítsák le, mert ebben a korban már nehezen
szánja el magát valaki a tanulásra. Szóba került a
támogatások adómentessége, az ECDL tanfolya-
mok elszámolhatósága. Több intézmény panaszol-
ta, hogy fenntartója nem továbbítja az igényüket.

Az értekezlet résztvevõi megkapták az új tájé-
koztató füzetet, mely tartalmazza az aktuális ten-
nivalókat és az NKÖM által akkreditált tanfo-
lyamokjegyzékét. Jó hangulatú, hatékony tanács-
kozás részesei voltunk. (CSE-GL)

Közösségünk három szálat fog össze:
.a XVIII. századi tudós, Bod Péter munkás-

ságának megismertetését,
.az olvasásfejlesztést (különösen a tanulással,

olvasói igényességgel, etikai kérdésekkel, családi
életre való felkészítéssel kapcsolatosan) és

.a könyvtár szak egy szûkebb területét, a

könyvtárostanár könyvtárpedagógiai munkáját.
Ezen az ülésen az elsõ és kiemelten a hanna-

dik téma szerepelt.
Dr. Fabiny Tibor elõadásában a Bod Péter

lexikonában szereplõ emblémákat, tüposzokat,
jelképeket elemezte kiválóan. Igényes tudományos
elõadását az is értõn, élvezettel hallgatta, aki a
mûvet nem olvasta.

Ezután a második témára került sor: Könyvtá-
rostanári pályaképek az 1958 és 1988 közötti
három évtizedbõl címmel Apai Béláné dr. elõ-
adását az alábbiakban közöljük. Dr. Pásztor
Emilné elõadásában a beérkezett írások részletes
elemzését kezdte el, de az idõ rövidsége miatt
munkájának csak egy részét ismertette.

Õt követte Ugrin Gáborné, aki a könyvtárosta-
nári pálya lényegét fogalmazta meg, majd a nem-
zetközileg elsóKént könyvtárostanári pályát meg-
valósítóknak nyújtotta át Révész Napsugár grafi-
kusmûvész emlékérmét.

A szünet után gazdag élményben volt részük
a megjelenteknek. Balogh Mihály fõigazgató elõ-

adásában megrajzolta saját pályaképét, majd meg-
tekintettük a pedagógiai múzeumot. Ezúton kö-
szönjük az OPKM szíves fogadását, valamennyi
munkatárs igényes tájékoztatását, segítségét.

Ugrin Gáborné
elnök

A Bod Péter Társaság ünnepi üléssel emlékezett
meg az Országos Pedagógiai Könyvtár ismételt
megnyitásának negyven ötödik évfordulójáról
2003. november 19-én, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) Könyves Kálmán
körúti dísztermében.

Kö nyvtárostanári

pályaképek

az 1958 és 1988 közötti

három évtizedbó1

Hivatásomnál fogva a szavak embere vagyok.
Elõadásom alapgondolata Ugrin Gábornétól szár-
mazik, aki szakfelügyelõi tapasztalatai és az isko-
lai könyvtárügyért mind a mai napig folytatott
szívós küzdelme alapján fontosnak tartotta, hogy
ezen idõszak eredményei ne vesszenek el, sõt,
lehet61eg pozitív hatást gyakoroljanak a további

fejlõdésre.
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