Hírlevél a Magyar
Könyvtárosok
Egyesülete tagjaihoz
Lezárva: 1999. augusztus 19.

m
90. szám

Megjelenik: általában 30 nap alatt. A szervezeteknek és a központi testületi tagoknak ki
küldjük: a megjelenés után három napon belül.
Egyesületi élet
Az MKE Képzési Bizottsága megtartotta alakuló ülését 1999. július 13-án. Az
ülést Dr. Bényei Miklós, a bizottság elnöke vezette, résztvettek: Koreny Ágnes
(MKE elnökség); Balogh Ferencné, Kucska Zsuzsa (MKE tanácsa); Bakos Éva
(IKSz); Dr. Csapó Edit (KMK); Dr. Sebestyén György (ELTE); Dr. Pálvölgyi
Mihály (BDTF) A bizottság létrehozásának céljai: szervezeti keretet adni a
könyvtárosképzés ügyének, a bizottság az MKE elnöksége mellett, ill. annak dol
gozik, szervezeti megoldást kezdeményezni a NKÖM-mal való "rendszeres, kép
zési ügyekkel kapcsolatos párbeszédre, részvétel szakmai ajánlások kidolgozásá
ban, érdekek képviselete.
Elnökségi hírek
Elnökségi ülés, 1999. június 30. - A napirenden a vándorgyűlés szervezési
kérdései, a szervezetek szakmai programja - pályázatok elbírálása, kitüntetési
javaslatok szerepeltek.
Elnökségi ülés, 1999. augusztus 4. - A vándorgyűlés végleges lebonyolítá
sának menetrendje, a közelgő frankfurti könyvvásár magyar könyvtári részvéte
lének kérdései, az idei munkaterv kapcsolódó feladatai voltak a napirend témái.
Az IFLA idei közgyűlésén az MKE-t az elnökség egyhangú szavazata alapján
Dr. Mader Béla képviseli, aki a részvételhez napidíjat kap az MKE-től.
Mi történt a szervezetekben?
Elektronikus Könyvtár Szekció - A szekció 1999. júniusában megkezdte
egy online tájékoztató szolgálat szervezését az Interneten, melynek lényege, hogy
az Internet-könyvtárosnak bárki feltehet kérdéseket a világ bármely pontjáról és
a válasz néhány órán vagy legrosszabb esetben egy-két napon belül megérkezik
az illető elektronikus postafiókjába, az Internet-könyvtáros elérési címe: http://
www.mek.iif.hu/MIT-HOL.
Gyermekkönyvtáros Szekció - Honlapot nyitottak az Interneten: http://
www.extra.hu/mkegysz vagy http://www.mkegysz.hungary.hu. A honlapon talál
ható információk: bemutatkozunk, irattár, programok, híreink, pályázatok, saj
tófigyelő, könyvismertető.
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Műszaki Könyvtáros Szekció - 1999. őszén négy alkalommal kerül megren
dezésre az „ŐSZI KÖNYVTÁRI AKADÉMIA Beszélgetés könyvtári immanenciákról, határterületekről." A tervezett előadások címei: Nemzeti Informatikai
Stratégia, Tudomány határok nélkül, Információkereső rendszerek korunkban,
Az információ szervezése nem-könyvtári környezetben.
Tolna Megyei Szervezet - Jankovics Marcell május 25-én Szekszárdon a
gyermekkönyvtárban beszélt „Az ember tragédiája" rajzfilmes változatának mű
helytitkairól. Június 11-én tapasztalatcsere-látogatást tettek a szervezet tagjai a
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, ahol Halász Béla igazgató veze
tésével tekintették meg a legkorszerűbb technikával felszerelt épületet és a
könyvtár működését.
Kitüntetések
Az MKE szervezetektől kapott szavazatok alapján az idei MKE emlékérmet
a XXXI. Vándorgyűlés keretében, Pápán a következő kollégák kapták munkájuk
elismeréseként: Dr. Bényei Miklós, Biczák Péter, Mándli Gyula, Varga-Sabján
Gyula, Teveli Judit.
Az előkészítő bizottság javaslatai nyomán, az MKE szervezetei az idei Fitz
József-díjat a következő könyveknek szavazták meg: A gyermekkönyvek titkos
kertje / Komáromi Gabriella Pannonica Kiadó, 1998. - A Műkincshatározó so
rozatból Az óra / G. di Vergano Officina Nova, 1998. - Magyar szókincstár /
Főszerk. Kiss Gábor Tinta Könyvkiadó, 1998. - Petőfi Sándor élete és kora / írta
és összeállította Kerényi Ferenc Unikornis, 1998. - Miről mesél a múlt? Törté
nelem és társadalomismeret 10-12 éveseknek / Horváth Péter Nemzeti Tan
könyvkiadó, 1998.
Pénzügyek
A szakmai programok támogatására kiírt pályázatról minden pályázó szerve
zet értesítést kapott a megnyert felhasználható összegre vonatkozóan.
Pályázatok
Az oktatásban érdekelt szakmai civil és kisebbségi társadalmi szervezetek szá
mára meghirdetett pályázata alapján az MKE-t 350.000 Ft-tal támogatja az Ok
tatási Minisztérium. Az MKE a „Nemzeti hagyományaink és a korszerű szolgál
tató könyvtár" című esemény megvalósításához 150.000 Ft támogatást nyert a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától az 1999. évre.
Lezajlott központi rendezvény
Vándorgyűlés - 1999. augusztus 5-7. zajlott le az MKE 31. vándorgyűlése „A
könyv alkotója, kiadója, terjesztője - és a könyvtár. (Hagyomány és modern
ség)", Pápán. A vándorgyűlés plenáris ülésének meghívott vendégei között jelen
voltak az illetékes minisztériumok, a megye és a város tisztségviselői, a külföldi
és hazai társegyesületek és a hazai sajtó képviselői. A sikeres plenáris ülésen
elhangzó előadásokat a kisebb léptékű szekció rendezvények követték, ahol ki-ki
megtalálta a számára fontos témát. A valóban forró hangulatú napokra szívesen
emlékezünk vissza és elmondhatjuk, hogy érdemes volt újból több mint hatszáz
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résztvevőnek összegyűlni, az érdekes szakmai kérdéseket tárgyaló előadásokat
meghallgatni, a gondolatokat kicserélni. Köszönetet mondunk a szervezőknek,
akik a kisváros adottságait kitágítva, ideális körülményeket teremtettek a ren
dezvényekhez.
Nemzetközi rendezvények, kapcsolatok
Új elnöke van az osztrák könyvtárosok egyesületének. Dr. Sigrid Reinitzer-t
választották meg a VÖB élére.
A HBI (Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen) Akadémia
Stuttgart jelentkezőket vár 1999. október 4-6. közötti továbbképzésre. További
információk: http://akademie.hbi-stuttgart.de.
BOBCATSSS - A Royal School of Library and Information Science, Den
mark és a Jagelló Egyetem, Krakkó a 8. BOBCATSSS szimpóziumot 2000. ja
nuár 24-26. között tartja meg Krakkóban. A rendezvény főcíme: ACCESS 2000:
Intellectual property vs. the right to knowledge? Az MKE titkárságon megtalál
ható a vonatkozó „call for papers" és információt helyeztek el a http://www.
bobcatsss.com oldalon. Minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők akár elő
adói, akár résztvevői minőségben a szimpóziumon.
A CRIS2000 (Current Research Information Systems) konferencia 2000. má
jus 25-27. között lesz Helsinki-ben. További információk találhatók a http://
www.cordis.lu/cris2000/ és http://www.hut.fi/Misc/CRIS2000/ honlapokon.
Lezajlott rendezvények
Véget ért a Tudomány Világkonferenciája című rendezvénysorozat része, „A
közgyűjtemények és a tudomány. Konferencia." (1999. július 1-2.) A plenáris
ülés a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, címe: „A közgyűjtemények gyűjte
ményfejlesztésének tudományos szempontjai". Szekcióelőadás volt Magyar
Nemzeti Múzeumban: „A műtárgy mint történeti forrás" címmel, a Szépművé
szeti Múzeumban: „A szakkatalógus írás kérdései" címmel, a Magyar Természet
tudományi Múzeumban: „A természettudományi és műszaki gyűjtemények je
lentősége a tudományos életben" címmel és az Országos Széchényi Könyvtárban:
„A könyvtár mint a tudomány tárgya és eszköze" címmel.
Az ELTE Egyetemi Könyvtár 1999. július 2-án Pray György történész, könyv
tárigazgató emlékére emléktábla avatóünnepséget rendezett, melyet nyílt nappal
kötöttek egybe. A könyvtár könyvritkaságokat állított ki és bemutatták az új in
formatikai szolgáltatásokat.
1999. július 12-16. között, Nyíregyháza adott otthont az „Itthon Európában.
Nyári Egyetem az európai integrációról" c. rendezvénynek.
Előzetes rendezvénynaptár:
Magyarországon:
- A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesül 5, a Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete és a szegedi Somogyi-könyvtár 1999. szeptember 30-án és október
l-jén „Helyismereti tevékenység a Duna-Kőrös-Maros-Tisza régióban" cím
mel konferenciát szervez Szegeden.
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- Az MKE és az Informatikai Szövetség ebben az évben ismét összefogásra szó
lítja fel a könyvtárakat az országos könyvtári napok megrendezésére. Az 1995ben indított „Összefogás a könyvtárakért" akció sikere alapot adott a hagyo
mányteremtésnek és annak az elképzelésnek, hogy kétévenként októberben
két-három hét legyen a könyvtáraké, a könyvtárosoké. A nyitó ünnepség idén
1999. október 4-én Veszprémben lesz.
- 1999. október 15-16. „Honismeret az iskolában. Helytörténeti tankönyvek,
olvasókönyvek az oktatásban és a könyvtárakban. Országos konferencia
1999." címmel, az Országos Könyvtári Napok keretében az alábbi együttmű
ködő partnerek szerveznek konferenciát Kiskunfélegyházán: MKE Bács-Kis
kun Megyei Szervezete, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a
Honismereti Szövetség, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, az
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum.
Külföldön:
- 1999. augusztus 19-28. 65. IFLA-közgyűlés „Libraries as gateways to an
enlightened world", Bangkok, Thaiföld
- 1999. szeptember 23-24. „Education in information science and cultural stu
dies at the turn of the millennium", Harkov, Ukrajna
Helyesbítés: Hírlevelünk 89. számában a Mi történt a szervezetekben? Hely
ismereti Könyvtárosok Szervezete bekezdésben megjelent szöveg helyesen:
„1999. május 6-9. Szakmai tanulmányút Szlovéniába. Szlovéniai kollégánk meg
hívására pár napos tanulmányutat szervezünk Szlovéniába, ahol az ország könyv
tárainak megismerését tűztük ki célul. A szervezés közösen az MKE Bács-Kiskun
és a Csongrád Megyei Szervezetekkel történik."
Állásügyek
Állást keres: Pécs, Kiskunhalas, Szeged és környékén elhelyezkedne főiskolai
diplomával, 6 éves könyvtári gyakorlattal rendelkező kolléganő. Alapfokú angol
nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel olvasószolgálati, feldolgozói, gyermek
könyvtárosi munkakörben, közművelődési vagy felsőoktatási könyvtárban. Suller Ildikó Tünde, telefon: (42) 411-803. - ELTE tanárképző szakon végzett
könyvtárosnő, passzív angol tudással feldolgozói, olvasószolgálati munkakörben
elhelyezkedne. Telefon: 355-0378, Tisza Piroska. - Schafferné Kovács Hajnalka
könyvtártechnikus végzettséggel szövegszerkesztői, könyvtári programkezelői
ismeretekkel tájékoztató, olvasószolgálati munkakört keres, telefonja: 06 (29)
342-275. - Az OMIKK középfokú könyvtáros tanfolyamán végzett, passzív an
gol, olasz nyelvtudással rendelkező, számítástechnikai jártassága WIN95,
ALEPH nyolc vagy hat órás munkakört keres megbeszélés szerint, telefonja:
277-0511. - Könyvtár felszámolás miatt Nagy Katalin felsőfokú könyvtáros
végzettséggel, angol, francia nyelvvizsgával tájékoztató, olvasószolgálati munkát
keres, pénzügyi szakkönyvtári, gyakorlattal, számítógépes ismeretekkel. Tele
fonja: 311-1393. - Könyvtári-informatikai munkaterületen egyetemi könyvtáros
végzettséggel, angol, német nyelvtudással, „Állás" jeligére kér ajánlatot könyv
tárosnő. - Felsőfokú könyvtári informatikus végzettséggel, alapfokú angol
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nyelvismerettel, TINLIB gyakorlattal állást keres Molnár Andrea, telefonja: 3331823.
Állást kínál: Az OMIKK titkárnőt (adminisztrátort) keres a könyvtár igaz
gatói titkárságára határozott időre. Számítógép-használati jártasság és angol
nyelvtudás szükséges. Jelentkezés életrajzzal Szántó Péter igazgatónál (1088 Bp.
Múzeum u. 17.), telefonja: 338-4387, fax: 318-0109, e-mail: dirlibr@omk.
omikk.hu) - Pénzügyi és Számviteli Főiskola Központi Könyvtára keres feldol
gozói munkakörbe fiatal könyvtárost. Jelentkezni lehet szeptember 13-tól az
alábbi telefonszámon: 221-3795 Svendorné Kalmár Katalinnál. - A Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára unix rendszergazdát ke
res. Az állás 1999. szeptember 1-től tölthető be. További információk: Alföldi
Istvánné főosztályvezető, alfoldi@lib.bke.hu, telefon: 217-9233. - A Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára olvasószolgálati munka
körbe (két műszak, fizetés KJT szerint) frissen érettségizett vagy főiskolán dip
lomázott kollégákat keres. Az állások (szerződéssel) betölthetők szeptember 1től. Jelentkezni lehet: Katona Júlia osztályvezetőnél, telefon: 217-6827, email:
katona@lib.bke.hu. - A Gödöllői Juhász Gyula Városi Könyvtár fiatal, dinami
kus könyvtáros vagy könyvtáros-informatikus munkatársat keres. Jelentkezni
Gloserné Szabó Györgyi igazgatónál lehet, telefon: (28) 410-570. - A MATÁV,
Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának állásajánlata. A Matáv Rt. Do
kumentációs Igazgatósága pályázatot hirdet INFORMÁCIÓKUTATÓ munka
körre, budapesti munkahellyel. A munkatárs feladata: információkutatás publi
kált információforrásokból és adatbázisokból, versenyhelyzet-figyelés. Szűrt és
szerkesztett szakmai és céginformációs csomagok, témadokumentációk összeál
lítása a MATÁV üzleti információs igényeinek megfelelően. A munkakör betöl
tésének feltétele: (elsősorban) Közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, in
formációkutatásban, adatbázisok építésében való gyakorlat, felsőfokú angol
nyelv-tudás, magas szintű informatikai ismeretek, asszociációs készség, igényes
ség, pontosság. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szakmai ön
életrajzát 1999. augusztus 25-ig Lázár Lilla részére az alábbi címre várjuk:
MATÁV Rt. Soproni Emberi Erőforrás Szolgáltató Központ 1525 Budapest, Pf.
28. További információ: Horváth Zoltánnénál, telefonja: 457-4041.

Szerkeszti: Jaki Éva
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 311-8634
E-posta: MKE@VISIO.C3.HU vagy H11200MKE@ELLA.HU
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Melléklet 1.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel értesítjük, hogy hosszas előkészítés után rövidesen megalapítjuk a
Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesületet.
A MEK több mint 5 éves működése során egyre szélesebb körben vált ismertté
Magyarországon is az Internet, az elektronikus dokumentumok publikálása,
használata. Számos pályázat keretében ösztönzik szellemi örökségünk digitali
zálását. Állami kezdeményezések születtek e folyamatok koordinálására, átfogó
projektek indítására.
A MEK azonban az elmúlt évek során nem veszített jelentőségéből, tevékeny
ségének értelméből. Sőt, egyre inkább szükségessé vált szervezettebb keretek kö
zötti továbbfejlesztése, kiterjesztése, szélesebb intézményi kör bevonása.
A fenti cél érdekében határoztuk el egy egyesület létrehozását. Célkitűzése
inket a mellékelt felhívásban fogalmaztuk meg.
Úgy véljük, hogy az önök intézménye/egyesülete is érdekelt ebben a munká
ban, s így föltétlenül számítunk arra, hogy részt fognak venni az egyesület tevé
kenységében.
Sikerült támogatóként megnyernünk már - többek között - a Nemzeti Kul
turális Örökség Minisztériumának Könyvtári Osztályát, az Országos Széchényi
Könyvtárat, a HUNGARNET Egyesületet és a Magyar Internet Társaságot.
Az egyesület alakuló ülését szeptember első felére tervezzük.
Kérjük, amennyiben egyetért céljainkkal, elképzeléseinkkel és csatlakozni
szeretne az egyesülethez, ezt részünkre mielőbb egy szándéknyilatkozatban je
lezze.
Az egyesület megalakulásának idejéről, helyéről a későbbiekben pontos érte
sítést küldünk a jelentkezőknek.
Üdvözlettel:
Drótos László

Dr. Kokas Károly

Moldován István

Internet, 1999. július 10.
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Melléklet 2.
FELHÍVÁS
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR EGYESÜLETHEZ
VALÓ CSATLAKOZÁSRA
Ha érdekli a jövő könyvtára és a könyvtárak jövője; ha fontosnak tartja, hogy
a magyar szépirodalmi és tudományos művek eljuthassanak a világ minden ré
szére; ha szeretné, hogy minél több oktatási, tudományos és kulturális dokumen
tum legyen magyar nyelven az Interneten, akkor lépjen be a Magyar Elektronikus
Könyvtár Egyesület tagjai közé!
Az egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén
elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező - alapvetően szö
veges - elektronikus dokumentumok megőrzését s az Interneten való nyilvános
és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás kere
tében.
Céljai eléréséhez az egyesület fontosnak tartja az elektronikus publikálás ösz
tönzését; a hasonló kezdeményezésekkel összhangban és megfelelő munka
megosztásban ismeretterjesztő-, oktató-, szervező- és gyűjtőmunkát végez; pá
lyázatok útján bekapcsolódik a nemzeti kultúrkincs megőrzése érdekében folyó
munkába, s bátorítja és támogatja tagjainak ilyen irányú tevékenységét is. Tartós
szövetséget, jó partneri viszonyt kíván kialakítani mindazokkal, akik értéket te
remtenek a magyar kultúrában és tudományban, illetve akik ezen értékek meg
őrzésén munkálkodnak. Ennek megfelelően együttműködésre törekszik a hazai
könyvtárakkal, a felsőoktatási intézményekkel, a kutatóintézetekkel, a kiadók
kal, a nonprofit kulturális szervezetekkel, az írókkal és fordítókkal, valamint
minden segítőkész magánszeméllyel Magyarországon és határainkon túl.
A fenti célok megvalósítását nemcsak anyagilag, a tagdíjon keresztül lehet
segíteni, hanem „természetben" is: a könyvtárak, a tudományos, oktatási és kul
turális intézmények kijelölhetnek egy-egy munkatársat, aki gyűjti a helyben ke
letkező elektronikus publikációkat vagy digitalizál bizonyos dokumentumokat;
a szerzők és kiadók felajánlhatják egyes műveiket, illetve kiadványaikat; a szá
mítástechnikai cégek pedig hardver eszközökkel és szoftverekkel támogathatják
az elektronikus könyvtárban folyó munkát.
A MEK évek óta az egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb magyar tartalom
szolgáltatás az Interneten. Mindenki, aki részt vesz vagy támogatásával segít a
továbbfejlesztésében, egy szép és nemes céj megvalósításához adja a nevét: az
információs társadalom első magyar könyvtárának felépítéséhez.
Drótos László
Internet, 1999 nyarán
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