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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár Komlósi József

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes

a tartalom-
szolgáltatásról

IX. 23-30. Tatabánya, jubileumi József A. M. K Monostori Imre
megyei könyvtár könyvtári hét

X 4-5. Szombathely, BDF 40 éves BDF Frank Róza
a könyvtárosképzés

X. 7. Tatabánya, Az egyházi József A. M. K. Fátrai Erzsébet
megyei könyvtár könyvtárak

szerepe az ODR-ben
XI. 6. Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. 7. Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig hozzátéve az
újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett ren-
dezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a
helyszíne sem végleges. Csak így érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy �jeles� napra a szakma fontos
eseményei.

ETO nyomtatott középkiadás: PÉLDÁNYSZÁM-FELMÉRÉS

A Könyvtári Intézetnek az UDC Consortiummal kötött szerzõdése alapján lehetõsége van arra, hogy az ETO-
adatbázist � amely 60 901 ETO-számot tartalmaz és középkiadásnak felel meg � magyar nyelven nyomtatott
szöveg formájában közreadja.

Mivel a kiadás anyagi fedezete még nem áll rendelkezésünkre, szeretnénk felmérni a könyvtárak igényeit.
Kérjük a könyvtárakat, hogy az alábbi igénybejelentõ kitöltésével és visszaküldésével segítsék a szükséges

példányszám meghatározását.
A kétkötetes papírkiadás (táblázatok + konkordanciajegyzék + mutató) költsége példányszámtól is függõen 10�

12 000 Ft között várható. (Ezer példány esetén 10 000 Ft.)

Másolás és kitöltés után visszaküldendõ:
Könyvtári Intézet, Fejõs László, Budapest, Budavári Palota F ép. 1827 címre

Igénybejelentés

Az ETO középkiadásából (táblázatok + konkordanciajegyzék + mutató)��. nyomtatott példányt kívánunk
vásárolni.

A könyvtár (intézmény) neve: ..............................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ................................................................................................................ ....................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Fax: ............................................................................................................................... ........................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................
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a bejelentõ aláírása, ph.


