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„Szolgáltatások - térítések - szponzorálás"
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
29. vándorgyűlése
Kecskeméten, augusztus 7-9-én rendezte meg a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete 29. vándorgyűlését. A címben megjelölt témakör - úgy tűnik - nem kíván
kommentárt. Annál is kevésbé, mivel a könyvtári törvény tervezete nem sokkal
előbb vált ismertté a napisajtóból, és mindenkinek ad oculos bizonyította: szak
mánk középponti kategóriája, nervus reruma a szolgáltatás. Hisz nem is könyv
tári törvényről van szó, hanem a könyvtári ellátásról szóló törvényről, az ellátást
pedig - minek másnak - bízvást nevezhetjük, tekinthetjük szolgáltatásnak. A
törvény az ellátás szükségességét az állampolgár információk iránti igényeiből,
az információkhoz való jogaiból vezeti le, és ezzel máris ott vagyunk a vándor
gyűlés-cím második kategóriájánál, a térítésnél. Mi jár ingyen, mi jár térítésért
stb. A szponzorálás ugyan nem következik a törvényből, amely hiszen épp soha
nem látott anyagi alapot teremt a könyvtári ellátáshoz, ám annál inkább követ
kezik abból a közegből - gazdasági, társadalmi, kulturális közegből - amelyben
él az információigénylő, ellátást, szolgáltatást „kikényszerítő", azért - esetleg fizetni is hajlandó, netán azt szponzorálni is óhajtó, vagy legalábbis ilyenféle
ténykedésnek megnyerhető - állampolgár. A vándorgyűlés témája és a törvény
tehát szerves összekapcsoltságban jelentkezett mind az előadásokban, mind a
szekcióülések vitáin, mind a magán, de korántsem csupán magánérdekű beszél
getések során.
A vándorgyűlés helyszínét (új, hatalmas, gyönyörű stb. könyvtár) és szervezé
sét illene, de nemigen lehetséges dicsérni. Aki ott volt, tudja, milyen remekül,
olajozottan, időbeosztást, témakezelést remekül megoldottan zajlottak a dolgok,
mennyire szép, meghitt és visszafogottan elegáns volt minden. Aki nem volt ott,
az a panegirikuszokkal nem sokra juthat. Tény, hogy a debreceni vándorgyűlésen
néhányaktól panaszolt, elsősorban a párhuzamosságok zavaró-zavarbaejtő hatá
sait kiemelő vélekedések és javaslatok ezúttal tárgytalanná váltak. Persze azért,
bármily jó volt a programozás és egyeztetés, a dolog természetéből következően
senki sem lehetett mindenütt, mindenhol jelen. A 3K következő száma (számai)
igyekeznek nemcsak a legfontosabb előadásokat közölni, de részletes beszámo
lókat is nyújtani a szekcióülések hozamáról.
Mostani számunkban a vándorgyűlést mintegy megnyitó, az első nap reggelén
megtartott nyílt nap magisztrális előadását hozzuk. Vajda Erik, az MKE elnöke
ebben az előadásban (amelynek írásvetítőre szánt anyaga magáért beszél) nem
csak megütötte az egész vándorgyűlés alaphangját, de mintha végső mondandóit
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is anticipálta volna. A további előadásokat (így Lengyel László igen nagy várako
zással várt, és e várakozásokat maximálisan betöltő nagyelőadását, dr. Skaliczki
Judit klasszikusan hermeneutikai, értelmező prelektumát és a többieket) a jövő
számban közöljük.

Az MKE szakmai érdekvédelmi
feladatai és együttműködése
más szervezetekkel kitekintéssel a könyvtári törvényre
Szakmai érdekvédelmi tézisek
I.
1. A könyvtár érdekei azonosak a könyvtárhasználók (olvasók) érdekeivel
2. Ez nem szükségképpen az egyedi olvasó érdekeit jelenti, hanem az olvasók
és lehetséges olvasók összességének egymással összehangolt érdekeit
3. Az 1. alattiakból következően a könyvtár kizárólagos szakmai érdeke az ol
vasók könyvtári úton kielégíthető információigényeinek felkeltése és kielé
gítése, tehát
4. Nincs önmagában való, ezen kívüli könyvtári szakmai érdek.

Szakmai érdekvédelmi tézisek
II.
5. Minden speciális könyvtári szakmai'érdek (pl. a gyűjtemény fejlesztése, fel
tárása, megőrzése és szolgáltatása, vagy a könyvtár szervezeti és technológiai
fejlesztése) az általános szakmai érdekből következik
6. Mivel a különféle könyvtárak adott esetben más olvasó-csoportokat szolgál
nak ki, ebből eltérő szakmai érdekek következhetnek, amelyek azonban az
össztársadalmat kiszolgáló könyvtári rendszeren belül harmonizálhatok.
7. A könyvtáros szakmai érdeke azonos a könyvtár szakmai érdekeivel, (követ
kezésképpen az olvasó érdekeivel), vagy azokból következik (pl. továbbkép
zési érdek).
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A könyvtárosok és más könyvtári munkatársak egyéni vagy csoportérdekei
nem szükségképpen azonosak a szakmai érdekekkel, sőt azokkal ellentétbe
is kerülhetnek
A vezetés egyik feladata (a törvényalkotástól a szakfelügyeleten át a könyvtári
menedzsmentig), hogy az egyéni és csoportérdekeket minél inkább össze
hangolja a könyvtári szakmai érdekekkel (pl. ösztönzők alkalmazásával).

Szakmai érdekvédelmi tézisek
III.
Elvben és általában a könyvtári szakmai érdekek egybeesnének a fenntartók
társadalmi érdekeivel, de e szinten annyiféle társadalmi érdek ütközik, hogy
a könyvtári szakmai érdekek érvényesüléséért tenni, gyakran harcolni kell.
Az MKE viszonyát a többi szakmai és a munkavállalói érdekvédelmi szerve
zetekhez elsődlegesen a könyvtári szakmai érdekek érvényesítése határozza
meg.
Az MKE együttműködése más szakmai szervezetekkel
Az MKE általános álláspontja az erők összefogásáról és a különféle álláspontok
artikulálásának és egyeztetésének lehetőségeiről (KIK, EKSZ, MOKSZ).
Az általános álláspont korántsem zárja ki, sőt indokolja az együttműködést a
szakmai szervezetek között.
Az együttműködés egyre javul. Különösen mintaszerű volt az együttműködés a
KIK-kel a könyvtári törvény előkészítése kapcsán.
Az együttműködés nem zárja és nem is zárhatja ki a vitákat, ami nem baj, ha
kölcsönös a tisztelet egymás és egymás véleménye iránt.
Bizonyos mértékig objektíve eltérő az együttműködés az össz-könytári szerve
zettel (KIK) és a könnyvtártipusokat képviselő szervezetekkel
Az MKE együttműködése a munkavállalói érdekvédelemmel
Ez elvben nem csak MKE / KKDSZ kérdés lenne, hanem pl. MKE szervezetek
és az érdekelt könyvtárak közalkalmazotti tanácsai közötti együttműködés is ami lehetséges fejlődési út.
A KKDSZ-szel - mint közismert - az együttműködés az utóbbi időben nem volt
zökkenőmentes. Itt nem csak a - főleg félreértés szülte indulatokból keletke
zett - levélváltásról van szó.
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Objektív ellentét az, hogy a KKDSZ feladatához híven a munkavállalói érdeke
ket artikulálja, ami nem mindig azonos a szakmai érdekekkel. Az MKE ilyen
esetekben nyílt vitára, a megállapodás és az egyeztetett elvek értelmében való
együttműködésre, és - ha szükséges - az ellenvélemény védelmére törekszik.
Amikor a fenntartóval, vagy a szakfelügyelettel vitában állunk, az esetek többsé
gében hasznosabb a lehetséges együttműködés, a reális érvelés, a szívósság és a
rugalmasság, mint a politikai jellegű harc. Ezt a könyvtári törvénytervezet törté
nete is jól példázza.
Minden együttműködés alapelve kell, hogy legyen a kölcsönös tisztelet, a saját
álláspont érzelmileg is fűtött, egyedül elfogadható álláspontként való védelme
helyett.
Sokkal több az ami objektíve egyesit, mint ami szétválaszt. Az MKE eddig is
ehhez tartotta és a jövőben is ehhez tartja magát.

A törvénytervezet
Úgy véljük, hogy egészében és a legtöbb részletet illetően korszerű nyilvános
könyvtári ellátási törvénytervezet született. Ennek érdekében igyekeztünk meg
tenni a magunkét.
Számos dolog nem úgy alakult, ahogy szerettük volna (példákkal szolgálhatok), de
több volt az olyan pont, ahol álláspontunkat érvényesíteni tudtuk, mint ahol nem.
Sajnáljuk, hogy végül is összevont törvénytervezet készült, de annak jelenlegi
tartalmát figyelembe véve ezt nem tartjuk olyan károsnak, mint korábban.
Sajnáljuk, hogy nem sikerült több garanciát elfogadtatni, de úgy véljük, hogy az elvi
garanciákat mindnyájunk erőfeszítésével a gyakorlatban is érvényesíteni lehet.
Nagyon sajnáljuk, hogy a közoktatási törvénynek az iskolai könyvtárakat (és
ezért a tanulókat és a jövő társadalmát) sújtó rendelkezéseit nem sikerült mó
dosíttatni. E törekvésünket azonban nem adjuk fel.

Most pedig kezdődjék a vita minderről és minden más
közérdekű, az MKE-t érintő könyvtári-könyvtárosi témáról!
Vajda Erik

53

IV1IV

Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség
hírei

A szövetség véleményezésre megkapta a szerzői jogi szabályozás felülvizs
gálatának koncepcióját. Véleményünket elküldtük a művelődési miniszté
rium illetékes osztályára, és felkérésre részt veszünk a további egyeztetés
ben is.
Eljuttattuk véleményünket az MKM Könyvtári Osztályához a készülő köteles
példány rendeletről.
A Határon Túli Magyarok Főosztálya könyvtárfejlesztési programot indít a ha
táron túli magyar könyvtárügy támogatása érdekében. A program keretében
meghívásos pályázatot hirdettek. A támogatásokról szakértői testület dönt,
melynek munkájában a KIK részéről dr. Domsa Károly né vesz részt
Szeptember 3-án ülést tart a szövetség megyei könyvtári tagozata, a napirenden
egyebek mellett szerepel a térítéses szolgáltatások és a szakfelügyelet szabá
lyozása.
Novemberben ismét szervez könyvtári menedzsment és marketing tanfolyamot
a KIK. A jelentkezési felhívást minden tagkönyvtárnak megküldtük.
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Hírlevél a Magyar
Könyvtárosok
Egyesülete tagjaihoz
Lezárva: 1997. július 30.

69. szám

Személyi hírek
MKE-emlékérem '97 - A szervezetek és az elnökség előterjesztése és a ta
nács szavazatai alapján az emlékérmet idén a következő kollégák nyerték el:
Gyergyádesz Lászlóné (Bács-Kiskun Megyei Szervezet), Gyuris György (Bib
liográfiai Szekció), Mader Béláné (Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete),
Murányi Lajos (Társadalomtudományi Szekció), Varga Róbert (elnökség).
Folytatódik az a hagyomány, hogy ebben a kitüntetésben részesítünk egyes kül
földi kollégákat is. Idén Heinz Buchmüller (a Büchereiverband Österreichs tit
kára), Eduard Duijker (a holland NBLC igazgatója) és Elisabeth Simon (a DBI
Bibliothekarische Auslandsstelle munkatársa) kapja meg a plenáris ülésen az
MKE-emlékérmet a magyar könyvtárügy és könyvtárosok támogatása terén szer
zett sokéves érdemeiért.
Elnökségi hírek
Elnökségi ülés, 1997. június 12. - A napirenden mindenekelőtt a könyv
tári törvény aktuális ügyei kerültek szóba. - Az elnökség ezután megvitatta, hogy
milyen témákat javasol a maga részéről a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Kollégiuma számára a következő pályázatok kiírásához: egyrészt az országos
könyvtári-információs rendszer működését biztosító, széles értelemben vett esz
köz-ellátás fontosságát hangsúlyozta, másrészt fontosnak tartja, hogy a tartós
feladatokra (pl. retrokonverzió, ellátó rendszerek) további támogatást nyújtson
az NKA. - Nagy Attila szakmai elfoglaltsága miatt lemondott elnökségi tagsá
gáról és a Képzési Bizottság elnöki tisztéről, a továbbiakban az elnökség póttagja
lesz. Az elnökség új tagja Tuba László eddigi póttag lett, míg a Képzési Bizottság
elnöki tisztét a jövőben Horváth Tibor tölti be. Az elnökség szeretné az eredeti
struktúrát megtartva, a tagokat delegáló szervezetekkel együttműködve megújí
tani a bizottság munkáját. - A tervek szerint megújul az Etikai Bizottság, amely
nek munkáját Ottovay László fogja majd össze.
Újra a kötelespéldány-szolgáltatásról - Az MKM a könyvtári törvény terve
zetével kapcsolatban újra napirendre tűzte a kötelespéldány-szolgáltatás megol
dásának kérdését. A szakmai szervezetek, a KKDSZ és az OSZK képviselőiből
alakult munkacsoport megvitatta a lehetséges megoldásokat az 1995. évi kor56

mányrendeletet alapul véve. Rády Ferenc, az OSZK főosztályvezetője ezt kö
vetően előterjesztési javaslatot készített, amelyet 1997. augusztus 10-ig vélemé
nyeznek a munkacsoport tagjai.
Fitz-díj - Az idei vándorgyűlésen az 1996-os könyvtermésből a következő
művek részesülnek Fitz-díjban a könyvtárosok szavazatai alapján: Világ - egye
tem sorozat (Kulturtrade K.); Gerő András et al.: Volt egyszer egy Magyaror
szág. A századvég és a századelő világa (Magyar Nemzeti Múzeum - Balassi K.);
Nagy magyar mesemondók sorozat (Unikornis K.); Osiris klasszikusok sorozat;
Rónai Mihály András: Nyolc évszázad olasz költészete (Magvető).
OSZK-szof tver - Vajda Erik az OSZK átalakítását segítő konzultatív testü
let tagjaként az egyesület képviseletében szakvéleményt készített Az OSZK új
számítógépes rendszerének követelményei c. anyagról. Mivel a dokumentum vé
leményezésére igen szoros határidő állt rendelkezésre, nem volt lehetőség arra,
hogy a szakvélemény elkészít(tet)ését megelőzően a tervezetet széleskörben kö
rözzük.
Országos Közgyűjteményi és Könyvtári Információs Hálózat - Az ezer
éves magyar államiság megünneplésének kiemelkedő jelentőségű programja lesz
e hálózat kialakítása (a közgyűjtemények telematikai infrastruktúrájának fejlesz
tése; az intézmények hálózatba szervezése; az információs vagyon digitalizálása,
adatbázisok építése; az elektronikus adathordozókon megjelenő dokumentu
mok beszerzése és szolgáltatása). A művelődési és közoktatási miniszter megbí
zásából az egyesület elnökét felkérték, hogy vegyen részt a hálózat kidolgozását
végző bizottság munkájában.
Szerzői jogi törvénymódosítás - Kormány-előterjesztés tervezet készült az
Igazságügyi Minisztériumban a szerzői jogszabályok átfogó felülvizsgálatának
koncepciójáról. Az MKE is lehetőséget kapott észrevételeinek megtételére. Az
elnökség megbízásából Papp István véleményezte a tervezetet, főként az új tech
nológiai fejlemények és dokumentumtípusok, a térítési díjak, a másolás, vala
mint a joganyagnak a nemzetközi gyakorlattal való összehangolása szempontjá
ból. Észrevételeinek összegzéseképpen azt javasolta, hogy az IM és az MKM
szakértői - néhány könyvtáros bevonásával - tekintsék át a szerzői jog és a
szomszédos jogok szempontjából a könyvtári gyakorlatot, különös tekintettel az
új könyvtári törvény tervezetében foglaltakra.
Mi történt a szervezetekben?
Helyismereti könyvtárosok IV. országos tanácskozása - 1997. július 23. és
25. között Miskolcon a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai
Szekció közös rendezvényén a határon túli és a nyugati magyar kultúráról, iro
dalomról hangzott el Pozsgay Imre, Görömbei András és Kabdebó Lóránt elő
adása. Stefan Kolivosko a kelet-szlovákiai, Kiss Jenő az erdélyi, Galambos Fe
renc Ireneusz a burgenlandi, Kis Gusztáv pedig a szabadkai helyismereti munkát
ismertette. Bemutatták a vendéglátó megye helyismereti munkáját, új kiadványa
it. A programot Kégli Ferenc és Bakó Anna szakmai előadása egészítette ki. A
száznegyven vendégnek igazi élmény volt a Bódva völgyében tett kirándulás,
nemkülönben a két könyvtárigazgató kolléga, Müller Imréné és Laki Lukács
László népi ihletésű szőnyegeinek, szőtteseinek kiállítása.
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Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete (KKKE) - A KKKE
a tavalyi kirándulás sikerén felbuzdulva ez év júniusában a Székelyföldre szerve
zett egyhetes programot. A résztvevők könyvtáros kollégákkal is találkoztak és
beszélgettek, megismerkedtek a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi megyei könyv
tár, a szovátai városi könyvtár munkájával. A győri megyei könyvtár jóvoltából
értékes gyermek- és ifjúsági könyveket is vittek ajándékba. - A Sallai Társaság
és a KKKE kerek születésnapjukat ünneplő Győr-Moson-Sopron megyei tag
jai - Mezei Gyögy (70), Mónus Imre (70), Mészáros Józsefné (60), Mészáros
Antal (60) - tiszteletére találkozót szervezett a Városi Könyvtár klubjában 1997.
július l-jén. Fodor András Kossuth-díjas költő sajnos már nem köszönthette az
ünnepelteket. Váratlan halála megrendítette az egybegyűlteket. Mónus Imre em
lékezett rá. Az ünnepelteket a Sallai Társaság részéről Gerő Gyula, az elnökség
nevében Ottovay László, majd a volt munkatársak köszöntötték. A köszöntőket
követően baráti beszélgetésre került sor.
Közkönyvtári Egylet (KE) - A KE és a Csongrád Megyei Könyvtárosok
Egyesülete közös tanácskozást szervezett 1997. június 12-én Szegeden Az Euró
pai Unió információi és a közkönyvtárak címmel. A programot követően a részt
vevők Pusztaszerre látogattak el.
Somogy Megyei Szervezet (SMSZ) - Hatnapos kirándulást tettek az SMSZ
tagjai július első hetében Erdélyben, Somogy testvérmegyéjében, Hargita megyé
ben.
Pályázatok
IKTA pályázat - Az Európai Unió IV. Kutatási és technológiai fejlesztési
keretprogramjában az ACTS (Advanced Communication Technologies and Ser
vices) részprogram múzeumok, galériák és könyvtárak számára kínál pályázati
lehetőségeket az európai kulturális örökség multimédiás hozzáférhetőségének
elősegítésére. Július 3-án információs napot és konzultációt szervezett az OMFB
az Európai Bizottság XIII. Főigazgatósága szakértőjének részvételével. A pályá
zati lehetőségeket tartalmazó nyomtatott anyagok megtekinthetők az MKE tit
kárságán, a hálózaton pedig a http://www.omfb.hu címen érdemes a részvételt
támogató OMFB pályázat részleteiről tájékozódni. Az ACTS program részletes
tájékoztatója megtalálható a http://www.infowin.org címen.
Gombocz-ösztöndíj - A felhívásra a megadott határidőig senki sem jelentke
zett, ezért azt megismételtük. És mit tesz egy figyelemfelkeltő „subject" a Katalist levelező listán (t.i. Senki sem akar Amerikában tanulni?)... Öten nyújtottak
be pályázatot. Közülük Zsikai Mária, a Nemzetközi Menedzser Központ könyv
tárának vezetője nyerte el - igen szoros versenyben! - az MKE támogatását ah
hoz, hogy az 1998/99-es tanévben a kenti egyetemen folytasson tanulmányokat.
Képzés
Kovács Máté Alapítvány - 1997. június 10-én megtartotta első ülését a Ku
ratórium (elnök: Fülöp Géza, tagok: Kovács Ilona, Suppné Tarnay Györgyi, Sza
bó Sándor, Bényei Miklós, Tóth Gyula, titkár: Hangodi Ágnes). Az Alapítvány
legfontosabb adatai: 1054 Budapest, Hold u. 6.; tel./fax: 111-8634; e-posta: hangodi@ktud.elte.hu; számlaszám: 11702036-20648369 (OTP II. ker. körzeti fiók,
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1023 Budapest, Frankéi Leó u. 21; adószám: 18084908-1-41. Az Alapítvány célja:
1. a magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesz
tésének támogatása oly módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú
könyvtárosképző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanul
mányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson; 2. Kovács
Máté szellemi hagyatékának gondozása; 3. fiatal könyvtárosok továbbképzésé
nek támogatása: doktori program, részvétel tudományos konferencián, publiká
ciók megjelentetése. Az intézmények és egyének támogatását a fenti számla
számra várják!
Nemzetközi kapcsolatok
Szlovén meghívás - 1997. október 27-29-ig Portorozban tartja éves konfe
renciáját és közgyűlését a Szlovén Könyvtári Egyesület A könyvtárosok és az új
kihívások címmel. Az elnökség Varga Róbert póttaggal képviselteti magát a kon
ferencián.
Előzetes rendezvénynaptár:
- 1997. augusztus 7-9. Az MKE 29. vándorgyűlése, Kecskemét
- 1997. augusztus 31-szeptember 5. 63. IFLA közgyűlés, Koppenhága
- 1997. szeptember 23-25. „Az információ menedzselése az orvosi könyv
tárakban", EAHIL Workshop, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
- 1997. szeptember 23-26. II. Nonprofit Expo
- 1997. szeptember 24. „Elektronikus dokumentumok kezelése a könyvtárak
ban". Workshop. Debrecen, KLTE Könyvtára
- 1997. szeptember 25-27. A Goethe Intézet és a Francia Intézet konferenciája
„Közművelődési könyvtárak egy új Európáért", Budapest
- 1997. október 16-18. The Andrew W. Mellon Foundation Conference on Lib
rary Automation, Varsó
- 1997. november 13-14. „A magyar könyvtárügy első évtizede a harmadik évez
redben - stratégiák, tennivalók", Országos konferencia, Salgótarján
- 1998. január 26-28. 6. BOBCATSSS szimpózium, Budapest: „Shaping the
knowledge society"
- 1998. június 22-27. Sixth European Conference on Medical and Health Lib
raries (EAHIL): „Libraries without limits: changing needs - changing roles"
- 1998. augusztus 16-21. IFLA közgyűlés, Amsterdam
Állásügyek
Állást keres:
Bármilyen könyvtári állást elvállalna Kun Ottóné Remete Klára. Magyar-tör
ténelem szakos egyetemi végzettséggel, több évtizedes munkaviszonnyal rendel
kezik, ebből három évet töltött iskolai könyvtárban. Lakás tel.: 175-0588. - Egye
temi könyvtár szakos végzettséggel, német felsőfokú, svéd középfokú nyelvvizs
gával, több más nyelv passzív ismeretével négy órás állást keres dr. Susánszky
Zoltánné. Lakástel.: 165-8101.
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Állást kínál:
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állománygyarapító könyvtárosi
munkakörre teljes munkaidős állást hirdet ^szerződéssel) 1997. október 1-től.
Szakirányú felsőfokú végzettség szükséges. Érdeklődni lehet Droppán Bélánénál, tel.: 302-0600/1562 m. - A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő
iskola pályázatot hirdet főiskolai könyvtárigazgatói állásra. A megbízandó
könyvtárigazgató feladata lesz a főiskolai könyvtár szolgáltatásainak szervezése,
szakmai munkájának irányítása, az integrált könyvtárautomatizálási rendszer to
vábbi üzemeltetése. A pályázat elnyerésének feltétele: egyetemi okleveles könyv
tárosi végzettség, megfelelő számítástechnikai ismeret, szakmai publikációs te
vékenység, legalább két nyelv tárgyalási szintű ismerete (ebből egyik az angol
vagy a német nyelv), előnyt jelent a vezetői gyakorlat és a MARC szabvány is
merete. A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát és a végzett
ségeket igazoló dokumentumok másolatát. A pályázatokat a főiskola főigaz
gatójához kell benyújtani (1071 Budapest, Bethlen tér 2.) a hirdetésnek a Mű
velődési Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül. Telefon: 3421-379. A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 90
nap. - Fiatal könyvtárosokat keresnek számítógépes adatelőkészítésre. Feldol
gozói gyakorlat előny. Német vagy angol alapfokú nyelvtudás szükséges. Az öné
letrajzokat a DMP Magyarország Kft. 1088 Budapest, Baross u. 18. címre kérik
küldeni. Tel.: 118-6344 - Könyvtári adatok rögzítésére keres újonnan alakuló
cég képzett, számlaképes adatrögzítőket. Otthoni számítógép szükséges, alapfo
kú német és/vagy angol nyelvtudás előny. Az önéletrajzokat a DMP Magyaror
szág Kft. 1088 Budapest, Baross u. 18. címre kérik küldeni. Tel.: 118-6344 - Tan
széki könyvtárost keres az ELTE Spanyol Tanszéke egyszemélyes könyvtárába.
Szerződéses megbízásról van szó, augusztus 15-től. A könyvtári - főként köl
csönzési - munka mellett adminisztratív feladatokat is el kell látni. Passzív nyelv
ismeret (nem feltétlenül spanyol!) elegendő, számítógépes jártasságra szükség
van. Fizetés: bruttó 32 eFt. Érdeklődni lehet Scholz László tanszékvezetőnél, a
nyári időszakban az otthoni telefonszámán: 1-654-440.

Szerkeszti: Hegyközi Ilona
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 111-8634
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU vagy H11200MKE@ELLA.HU
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