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momra élmény volt elõadása, oktatóként érde-
mes tõle tanulni.

Utána Sudár Annamária muttta be a Jeles
Napokat. Ez is mintaértékû volt, bár attól tartok,
nem mindenki számára megvalósítható. Ti. õ a
szakmai elõadást színpadi elõadói stílussal öt-
vözte, erõteljes kisugárzással. Megragadta a fi-
gyelmet, a szekció záró összefoglalójában nem
véletlenül emelték ki, dicsérték meg az elõadást
és a szolgáltatást is.

Technológiai fejlesztések

A konferenciára bennünket beszervezõ Forczek

Erzsébet Mit ér az adat, ha kép? címmel tartott
érdekes elõadást. Oktatóként vetette fel azt a prob-
lémát, hogy sok képet leíró adat nélkül nemigen
lehet kezelhetõvé tenni. Könyvtáros nézõpontból
talán evidensnek tûnt a dolog, de érdekes volt egy
másik szakmai megközelítésbõl látni a probléma
felismerését. Persze külön beszélgetésben Erzsé-
betnek gyorsan ajánlottam is Káldos János kollé-
gám idevágó elõadásait és az eleMEK-et.

Akadálymentesítés

Az akadálymentesítés több helyen visszatérõ
téma volt a konferencián. Elõször Vigh Györ-

gyöt hallgattam meg a témában, aki Webes al-
kalmazások akadálymentesítése címmel beszélt.
Az elõadás igazából a fontosabb ajánlások is-
mertetése, bemutatása volt a honlaptervezés szá-
mára. Vigh Györggyel késõbb személyesen is
megismerkedtem, valószínûleg érdemes valami-
lyen együttmûködésen gondolkoznunk. Ismerte,
dicsérte az OSZK elõírását az e-folyóiratokra
vonatkozóan, figyelembe is vették egy új e-fo-
lyóiratuk, az EFE kialakításánál (http://www.
feflearning.hu/hun/hun.php).

Sikné Lányi Cecília, a Pannon Egyetem okta-
tója ugyancsak az akadálymentesítésrõl tartott
lendületes elõadást. Hallgatóival egy átfogó, több
országra kiterjedõ elemzést végzett mintaolda-
lakkal, lesújtó eredményekkel. A magyar olda-
lak minimális százaléka volt csak akadálymen-
tes. Az elõadó hivatkozott a W3C ajánlásokra,
ezek alapján kétféle ellenõrzõ eszközt is bemu-
tatott: egy amerikait, valamint egy saját fejlesz-
tésût, amely már a legújabb W3C ajánlás elvá-
rásait is beépítette. Az elõadóról bõvebben: http:/
/www.knt.vein.hu/staff/lanyic/.

A jövõ évi konferenciára több elõadót is várnak
a könyvtárak részérõl.

Moldován István

Kitüntetések
augusztus 20. alkalmából

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt:

Szecsei Lászlóné, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (Kelet-pesti régió) igazgatója

Nyakasné Túri Klára, a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje:

Ambrus János, az Országgyûlési Könyvtár
fõigazgatója

Szinnyei József-díj

Hegyközi Ilona, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje

Dr. Hernádi László Mihály, a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Könyvtárának
nyugalmazott fõigazgatója

Nagy László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója

Pelle Sándor, a gyöngyösi Vachott Sándor
Városi Könyvtár igazgatója

Pesti Ernõ, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Budapest Gyûjtemény tájékoztató könyv-
tárosa

Dr. Szabóné Balogh Clarissa, a Semmel-
weis Egyetem Központi Könyvtárának szolgál-
tatásvezetõ könyvtárosa

Széchényi Ferenc-díj:

Dr. Celler Zsuzsanna, az Országos Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum tudományos fõmunka-
társa

Dr. Nagy Attila, a Könyvtári Intézet nyugal-
mazott tudományos kutatója

Wlasics Gyula-díj:

Bereczkiné Szendrey Éva, a Pilisborosjenõért
Alapítvány könyvtáros kulturális menedzsere

Pillich László, a kolozsvári Heltai Gáspár
Könyvtári Alapítvány igazgatója

Kitüntetett kollégáinknak szívbõl gratulálunk,
további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget
kívánunk!




