
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. augusztus • 17

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)


