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Vándorgyűlés - Sikeresen lezajlott az MKE 28. vándorgyűlése, amelyre egész
évben készültünk. Köszönet illeti a rendező szerveket - természetesen nem az
intézményeket/szervezeteket általában, hanem azok munkatársait/tagjait -, az
MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetét, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárat, a
Debreceni Városi Könyvtárat, a KLTE Könyvtárát, a Debreceni Agrártudomá
nyi Egyetem Könyvtárát, továbbá a kísérő rendezvényeket szervező Országos
Széchényi Könyvtárat és az MKE Gyermekkönyvtáros Szekcióját, körültekintő,
gondos munkájukért, a gördülékeny lebonyolításáért. A plenáris ülés és a szek
cióülések legjobb előadásait a szaksajtóban olvashatjuk majd. A nyílt nap a tag
ság tavalyi javaslatára két részből állt: egyrészt a könyvtári törvény aktuális
kérdéseivel foglalkozott, másrészt a szakmán belüli kommunikáció - ez alka
lommal főként a közkönyvtárakat érintő - nehézségeivel. A zárszó hagyományát
érdemes volt feléleszteni: a szekcióülések elnökeinek beszámolói alapján benyo
mást kaphattunk a vándorgyűlés egészéről, Vajda Erik elnök összegző értékelése
pedig már a jövő évi, kecskeméti vándorgyűléshez is szolgált megfontolandó ta
nulságokkal. Nagy érdeklődés kísérte a vándorgyűlés „szatellit-rendezvényeit", a
külföldi magyar könyvtárosok IV. világtalálkozóját és az európai gyermekkönyv
táros-találkozó programjait is.
MKE-emlékérem - Idén hatan kapták meg ezt a kitüntetést: Balogh Béláné, a Heves Megyei Szervezet elnöke, Balogh Margit, a Műszaki Szekció titká
ra, Balogh Mihály, a Könyvtárostanárok Szervezetének elnöke, Fogarassy Mik
lós, a Gyermekkönyvtáros Szekció titkára, Hegedűs Éva, a Fejér Megyei Szer
vezet elnöke, Kocsis István, az MKE alelnöke, valamint hetedikként egy
külföldi kolléga, Dr. Walter Neuhauser, a Vereinigung Österreichischer Bibli
othekare elnöke. Gratulálunk!
Fitz díj - Az idei kitüntetettek a a következő művek alkotói, kiadói: 1. Para
zsat evő paripa. Vál. és átdolg. Ágh István (Officina Nova); 2. SH atlasz sorozat
(Springer Hungarica); 3. Nagy Elemér: Az építő Kős Károly (Balassi Kiadó-Kós
Károly Alapítvány-Polis Kiadó); 4. Az Osiris Kiadó társadalomtudományi tan
könyvei; 5. Magyar Nagylexikon (Akadémiai Kiadó).
Kitüntetések - Augusztus 20. alkalmából a Magyar Köztársaság Ezüst Ér
demkeresztjét kapta Toldi Gyuláné és Tolnai Valéria. A Szinnyei-díj idei kitün
tetettjei: Borsosné Muraközy Nóra, Dömötör Lajosné, Győri Erzsébet, Ramháb
Mária, Tőkés László. Népművelésért díjban részesült: Ambrus Zoltán, Havas
Katalin, Tilhof Endre. Az egyesület nevében Vajda Erik levélben fejezte ki jó
kívánságait.
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Pályázati eredményeink - Az Országgyűlés 1,800 eFt-ot ítélt meg az MKEnek a társadalmi szervezetek támogatása keretében. - Most érkezett meg az ér
tesítés, hogy az Illyés Alapítvány idén is 100 eFt-os támogatást ad számunkra
ahhoz, hogy a könyvtári szakfolyóiratokat továbbra is küldhessük a romániai ma
gyar könyvtárak számára.
Soros-pályázat - Az MKE titkársága pályázatot nyújtott be a Soros Alapít
ványhoz a kapcsolt vonali Internet-hozzáférés érdekében. A döntés szeptember
közepére várható.
Elnökségi ülés, 1996. június 2 0 . - A napirend a következő volt: 1. Szavazás
a Fitz-díjról, 2. Az év második felében sorra kerülő rendezvények (vándorgyűlés,
KC-konferencia, küldöttközgyűlés) előkészületei, 3. Az MKE központi költség
vetése, 4. A könyvtári törvénnyel kapcsolatos fejlemények, 5. Beszámoló a könyv
tári rendszer fejlesztési stratégiájának kidolgozására kiírt pályázatról, 6. Az
MKE Képzési Bizottságának májusi, első ülése, 7. Kitüntetési javaslatok
(Szinnyei-díj, Népművelésért díj, MKE-emlékérem), 8. Gombocz-ösztöndíj
1997/1998., 9. Nemzetközi ügyek, 10. Egyebek.
Elnökségi ülés, 1996. augusztus 7. - Az MKE elnöksége mindig összeül a
vándorgyűlés helyszínén. Idén a nyílt nap előkészületei, a könyvtári törvény ak
tuális kérdései, majd az idei rendezvények és a külföldi partneregyesületektől
érkezett meghívások kerültek szóba.
Küldöttközgyűlés - November 28-án lesz az MKE kétévenként szokásos
küldöttközgyűlése, amelyre a szervezetek húsz tagonként egy-egy képviselőt de
legálhatnak. Az előkészületek és azok ütemezése ügyében a titkárság hamarosan
levélben keresi meg a szervezetek/szekciók elnökeit. A küldöttközgyűlésen a
szervezeti kérdések (beszámolók, alapszabály, tagdíj stb.) mellett egy szakmai
program is lesz. A tervek szerint Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke tart előadást arról, hogy mit vár a magyar tudomány a könyvtáraktól.
Könyvtári törvény - Az MKE szervezeteitől az MKM Könyvtári Osztály
ának levelére beérkezett véleményeket Papp István összegzésével együtt továb
bítottuk. Az elnökség egyetértett a Papp István által az MKM felkérésére ké
szített tanulmányban (A közművelődési könyvtárak az új könyvtári törvény ter
vezetében) foglaltak többségével, ezért azt is az MKM figyelmébe ajánlotta. A
Könyvtári Osztály tájékoztatása szerint a könyvtári törvény koncepciójának ok
tóber végéig el kell készülnie. A munkabizottságba az MKE elnöksége Papp Ist
vánt delegálja. A bizottság első ülése szeptember 5-én lesz, amelyen a tör
vénytervezet koncepciójának vázlatát tárgyalják meg. Az MKE elnökségének ja
vaslatára a 3K hamarosan különszámban közli a törvényt előkészítő tanulmá
nyokat.
Közművelődési törvény - A KKDSZ és a Magyar Népművelők Egyesülete
1996. július 25-én országos tanácskozást rendezett a közművelődési törvény terve
zetéről, amelyen Ottovay László főtitkár képviselte az elnökséget. Az MKE igen
kritikus, részletes észrevételeit, amelyeket Vajda Erik elnök fogalmazott meg,
ezt követően megküldtük az MKM Közművelődési Főosztálya és Könyvtári Osz
tálya vezetőjének, valamint tájékoztatásul a KKDSZ és a KIK elnökének, és fel
ajánlottuk további közreműködésünket tartalmi és szerkesztési kérdésekben.
Könyvtári szaksajtó - Striker Sándor, az MKM Közművelődési Főosztályá
nak vezetője - annak kapcsán, hogy a KIK a Levelező/lap újraindítását kezde56

ményezte - az MKE állásfoglalását kérte, hogy a könyvtárosok igénylik-e a Le
velező/lap megmaradását. Mint ismeretes, az MKE elnöksége illetve tanácsa
több ízben foglalkozott a Levelező/lappal és különböző lehetőségeket mérlegelt.
Arra készült, hogy kérni fogja a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat laptu
lajdonosait és szerkesztő bizottságát, hogy a lap profilját szükség szerint módo
sítva, de az eddigi profilt nem feladva vállalja fel a Könyvtári Levelező/lap tar
talmának és stílusának megfelelő információk közlését is. E döntésnél figyelem
be vette azt is, hogy a szakmának még két (szintén támogatásra szoruló) szakfo
lyóirata van: a Könyvtári Figyelő, valamint a Tudományos és Műszaki Tájékoz
tatás. Az MKE elnöksége állásfoglalásában mindezt kifejtette és hangoztatta,
hogy elfogadja a Levelező/lap újraindításának támogatását, mert azt a könyv
tárosok széles rétegei igénylik. (A Könyvtári Levelező/lap augusztusban, a KIK
kiadásában, a régi főszerkesztő, Gerő Gyula gondozásában ismét megjelent.) Az NKA Könyvtári Szakkollégiuma is állásfoglalást kért az MKE-től a szaklapok
támogatásához. Levelében Vajda Erik elnök arról adott tájékoztatást, hogy az
MKE tanácsa, majd az elnökség is megvitatta a könyvtári szaksajtó támogatásá
nak ügyét. Javasolta a 3K, a KF és a TMT támogatását, mivel e folyóiratok meg
jelenését a könyvtárügy és a könyvtáros szakma szempontjából fontosnak tartja
és a folyóiratok közreadását fenntartóik támogatás nélkül nem tudják biztosí
tani.
Desiderata - A vándorgyűlésen tették közzé azoknak a műveknek a listáját,
amelyeket a kiadóknak érdemes lenne új kiadásban vagy utánnyomással közre
adni (a listát Havas Katalin, a FSZEK munkatársa állította össze). A listából öt
címre lehet szavazni; a szavazatokat 1996. szeptember 30-ig kell eljuttatni az
MKM Közművelődési Főosztálya címére, Bp. Pf. 1. 1884. A legtöbb szavazatot
kapott művek megjelentetésére a főosztály pályázatot ír ki, és a műveket a könyv
tárak számára megvásárolja.
Az év könyvtára - Az MKM Könyvtári Osztálya pályázatot hirdetett a cím
elnyerésére. A kiírást a vándorgyűlésen és a szaksajtóban tették közzé. A pályá
zatok beküldési határideje: szeptember 10. A cím odaítéléséről a szakmai szer
vezetekből összeállított bizottság dönt. A pályázat eredményét az októberi 26-i
könyvtári rádiós nap alkalmával hirdetik ki.
Könyvtárpártoló önkormányzat 1996 - Szintén a vándorgyűlésen hirdette
meg az MKM Közművelődési Főosztálya, hogy a művelődési miniszter az emlí
tett címben és tekintélyes pénzügyi támogatásban részesíti azokat a közkönyvtá
rat fenntartó önkormányzatokat, amelyek 1995-ben, illetve 1996-ban egy lakosra
kivetítve a legtöbbet fordították dokumentumbeszerzésre. További felvilágosí
tás: 302-0600/1696.
Exemplum Alapítvány - A Magyar Kulturális Szövetség IV. közgyűlése kez
deményezte a kulturális területen egzisztenciális nehézségekkel küszködő egyé
nek közérdekű alkotómunkájának támogatására egy alapítvány létrehozását. A
pályázati felhívás a Magyar Kultúra 1996/2. számában és a 3K augusztusi számá
ban jelent meg. A pályázathoz csatolni kell a Magyar Kulturális Szövetség helyi
vagy területileg illetékes szervezetének ajánlását is.
Békés Megyei Szervezet - Az MKE Békés Megyei Szervezete és a Békés Me
gyei Könyvtár pályázatot hirdet „Közkönyvtár és könyvtáros a megváltozott tár
sadalmi viszonyok között" címmel. A pályaművek terjedelme 1-3 ív. A pályázat
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jeligés. A pályázatok beadási határideje 1997. január 31. Eredményhirdetés már
cius l-jén. Pályadíjak: I. díj 10 000 Ft, II. díj 8000 Ft, III. díj 5000 Ft, ezenfelül
értékes könyvjutalmak. A pályázatokat az MKE Békés Megyei Szervezete titká
rának, Timkó Istvánnénak címezve a Békés Megyei Könyvtárba (5601 Békéscsa
ba, Derkovits sor 1. Pf. 35) kérjük beküldeni.
Heves Megyei Szervezet - Június 3-án volt a HMSZ taggyűlése, amelyen a
tagok elfogadták az 1995. évről szóló beszámolót és megfogalmazták terveiket
az 1996. évre. Az összejövetelen „A könyvtári tájékoztatás táguló határai" cím
mel előadást tartott Vajda Erik, az MKE elnöke, majd a kollégák érdeklődésére
beszámolt külföldi tapasztalatairól.
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete - A Hálózati hol-mi
2. számából értesültünk, hogy „1996. április 26. és 30. között a KKKE szakmai
kirándulást szervezett Erdélybe a megye könyvtárosai részére, amelyen a szakmai
programokon kívül életre szóló élményekkel gazdagodtak a résztvevők."
Társadalomtudományi Szekció - Szeptember 16-án, hétfőn győri-pannon
halmi kirándulásra készülnek a szekció tagjai. Megtekintik „A magyar oktatás
1000. évfordulója" és a „Mons Sacer - Pannonhalma 1000 éve" c. kiállítást. - A
TTSZ következő rendezvényére, az október 8-i állományvédelmi és restaurálási
szemináriumra (Id. az előzetes rendezvénynaptárt) írásban lehet jelentkezni az
MKE Társadalomtudományi Szekció c/o MTA Központi Könyvtára, 1051 Buda
pest, Arany J. u. 1. címen.
Kovács Máté emlékülés - Nagyrabecsülve Kovács Máté professzornak a ma
gyar könyvtárügy és a könyvtárosképzés érdekében kifejtett tevékenységét, az
MKE elnöksége védnökséget vállalt az 1996. október 28-29-én tartandó Kovács
Málé-emlékülés felett. Ezúton is felhívjuk Kovács Máté tanítványainak és tisz
telőinek figyelmét a rendezvényre.
Gombocz-ösztöndíj - Az elnökség által kijelölt bizottság döntése alapján
Koreny Ágnes nyerte el az elnökség támogatását az 1997/1998. évi ösztöndíj meg
pályázásához. Mivel kiutazása bizonytalanná vált, visszalépett, ezért az elnökség
a továbbiakban a második helyet elnyert Kiss Barbara pályázatát támogatja.
CON '96 - 1996. november 4-6. között Egerben lesz a l l . osztrák-magyar
informatikai konferencia, melynek címe: Future information technologies. A
szervezők: a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és az OCG (Aust
rian Computer Society). További információ: http:// www.ocg.or.at/con96.html.
Európai projektlehetőség - Az Európai Közösség XIII-as Főigazgatóságá
nak munkatársa, Monika Segbert hívta fel a figyelmet a következő együttműkö
dési alkalomra, idézünk leveléből: „Several of our on-going and start up projects
(in the Telematics for Libraries programme) are looking for partners as 'test
sites', to test results such as software for OPAC interconnection (eg project AR
CA) or information referral (LIRN). We are building up a register of libraries
interested in such a cooperation with our projects and can extend this to libraries
in Central and Eastern Europe. The application to fund such a participation
could be addressed to the international cooperation department of DGXIII, or
the national PHARE programme or possibly also the RLP." Az érdeklődők Mo
nika Segberthez forduljanak: c/o Mme Ariane Ujon, DGXIII/E-3 Library Net
works and Services, European Commission, Batiment Jean Monnet, L-2920 Lu
xembourg, Fax: 352-4011-62330, E-posta: 100344.1225@CompuServe.com.
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Art Libraries European Meeting on Museum Catalogues - 1996. december
2-5-ig Triesztben és Ljubljanában lesz ez a konferencia, amelyre előadók jelent
kezését várják szeptember 20-ig. Bővebb információk a titkárságtól.
Utazási támogatás - Géró Katalin, az OSZK Számítógépes információs cso
portjának munkatársa 20 000 Ft támogatást kapott az MKE központi költségve
téséből útiköltségéhez. Július közepén vett részt a British Council kéthetes cardiffi szemináriumán (Marketing and library services: a new marriage).
Osztrák meghívás - 1996. szeptember 3-tól 7-ig lesz Innsbruckban a 24.
Osztrák Könyvtároskonferencia, amelyen a tudományos könyvtárak legnagyobb
megmozdulása keretében megünneplik a Vereinigung Österreichischer Bibliot
hekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ötvenéves fennállását is. Az MKE elnök
ségét Hegyközi Ilona titkár képviseli. Ez alkalommal kerül sor az MKE-emlékérem átadására Dr. Walter Neuhausernek, a VÖB elnökének.
Észt meghívás - 1996. október 21-22-én Tallinban lesz a balti könyvtárosok
5. kongresszusa (az első 1930-ban volt Rigában). A kongresszusra meghívást ka
pott az MKE is. Levélben kívánunk a balti kollégáknak eredményes tanácsko
zást.
Román meghívás - Az Oktatási Könyvtárak Egyesülete 1996. szeptember
18-tól 20-ig Bukarestben tartja 7. országos konferenciáját, amelynek témája: Az
oktatási könyvtárak szerepe az információs társadalomban. Az MKE elnökségét
Sonnevend Péter, a pécsi JPTE Könyvtárának főigazgatója képviseli.
Előzetes rendezvénynaptár:
- 1996. augusztus 27-30. Networkshop '96, Debrecen
- 1996. szeptember 2-5. A hálózatok szerepe és a tudományos tájékoztatás kor
szerű gyakorlata a felsőoktatásban és a kutatásban, Kelet-nyugat konferencia
(INRA), Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Könyvtára,
Kaposvár
- 1996. október 8. A könyvtári állomány védelme és megóvása avagy amit a
könyvtáros is megtehet... Állományvédelmi és restaurálási szeminárium (Tár
sadalomtudományi Szekció), Szentendre, Pest Megyei Könyvtár
- 1996. október 21-25. A FID 48. kongresszusa, Graz
- 1996. október 22-26. Compfair '96. 9. Nemzetközi Számítástechnikai Tele
kommunikációs Szakkiállítás és Vásár, Budapest, BNV
- 1996. október 28-29. Kovács Máté-emlékülés (a KLTE Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára), Debrecen.
- 1996. október 28-november 1. DAT '96 konferencia.
- 1996. október vége - november eleje (még nincs pontos időpontja). Konfe
rencia a központi katalógusok számítógépesítéséről (az MKE központi ren
dezvénye), Budapest, OSZK
- 1996. november 15-16. Könyvtári és információs feladatok a változó világban.
Nemzetközi konferencia (Olvasószolgálati Szekció)
- 1996. november 28. Az MKE küldöttközgyűlése, Budapest, OSZK
- 1997. január 27-30. 5. BOBCATSSS szimpózium, Budapest, OSZK
- 1997. október 16-18. The Andrew W. Mellon Foundation Conference on Lib
rary Automation, Varsó
Állást keres: Feldolgozó könyvtárosként főiskolai végzettséggel elhelyezked
ne Deák Sándor (munkahelyi tel.: 132-7150/124). - Főiskolai végzettséggel
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(könyvtár-pedagógia szak) állást keres Ziacsikné Sánta Éva (tel.: 246-5063). Je
lenleg számítógép-kezelői tanfolyamot végez. - Könyvtár-magyar szakos főisko
lát végzett, oroszul alapfokon beszélő, jelenleg angolul tanuló fiatal kolléganő
munkát keres, esetleg gyermekkönyvtárban (óvónői képesítéssel is rendelkezik).
Jelige: Eloa. - Magyar-könyvtár szakos egyetemi végzettséggel, passzív német
angol-orosz nyelvismerettel, olvasószolgálati vagy feldolgozói munkát keres egy
kolléganő. Mellékfoglalkozású vállalkozóként számlát tud adni. 1996. december
1-től részfoglalkozás is érdekli. Jelige: Sokoldalú. - Olvasószolgálati vagy feldol
gozó (számítógépes is lehet) munkát keres, passzív angol nyelvtudással könyv
táros-asszisztens. Faragó Tibor, tel.: 306-6067. - Középfokú könyvtárosi végzett
séggel, passzív olasz nyelvismerettel olvasószolgálatban, feldolgozói vagy egyéb
számítógépes munkakörben elhelyezkedne Tartler Mónika, tel.: 177-1871. - Ol
vasószolgálatban, operátori munkakörben állást vállalna könyvtáros-asszisztens,
angol alapfokú nyelvismerettel. Horváth Csaba, Bp. Margitligeti út 2. V. 46. Feldolgozóként, kölcsönzésben vagy olvasószolgálatban elhelyezkedne Vasanits
Lászlóné. Könyvtárkezelői és szabványügyintézői tanfolyamot végzett. Tel.: 3255369. - Egyetemi végzettségű könyvtárosnő (könyvtár-biológia szak), gyakorlat
tal, középfokú német, alapfokú angol és francia nyelvtudással, alapfokú számí
tógépes ismeretekkel elhelyezkedne könyvtárban, legszívesebben feldolgozói
munkakörben. Jelige: Naturwissenschaft. - Népművelő-könyvtár szakos főisko
lai végzettséggel, német nyelvismerettel gyermekrészlegben vagy olvasószolgá
latban munkát keres Bujdosóné Simonffy Katalin. Lakástelefonja: 23/422-688. Bármilyen könyvtári munkát keres Parádi Pál. Főiskolán angol nyelvtanári sza
kon végzett, német alapfokú nyelvtudással is rendelkezik. Lakástelefonja: 3250949.
Állást kínál: Az ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtára (1146 Bp., Ajtósi
Dürer sor 19-21.) ősztől felsőfokú végzettségű könyvtárost keres angol nyelvtu
dással és számítógépes ismeretekkel. Az érdeklődők Deák Nóra könyvtárvezetőt
keressék a 343-0148/4335-ös telefonon. - Közép- vagy felsőfokú végzettségű
könyvtárost keres 6 órás állásra az MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyv
tára (1112 Bp., Budaörsi út 45.) feldolgozó munkakörbe. (Lehet nyugdíjas is.)
Angol és német nyelvismeret, számítógépes jártasság szükséges. Sándor Zsuzsa
könyvtárvezető, tel.: 319-3143. - Felvételt hirdet az Országos Földtani Szak
könyvtár (Budapest, 1143 Stefánia út 14.) részben feldolgozó, részben dokumen
tumrendező feladatok ellátására, egy évre, regisztrált munkanélküliek számára,
közalkalmazotti besorolással. Csongrádi Márta, tel.: 251-2678.
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