
gyobb támogatást állományvédelmi eszközök
beszerzésére. 2005-ben olyan szakmai progra-
mokat is szervezett az egyesület, melyeken nem
egyházi könyvtáros kollégák is jelentõs szám-
ban és szívesen vettek részt. 

A 2004 õszétõl sorra megalakult munkacso-
portok tevékenyen dolgoztak.

Az egyesület 2006-ban is részt vett különbözõ
országos programokban (MOKKA-R projekt,
szakmai kerekasztal, a nemzeti kulturális vagyon
digitalizálásának elõkészítése), a fontos könyvtá-
ros szervezetek mellett aláírója volt A magyar
könyvtárosság etikai kódexe címû dokumentum-
nak. Ebben az évben indult el kísérleti jelleggel
az egyházi könyvtárak szakfelügyelete, melyet
könyvtáros szakértõi minõsítéssel és a szakfel-
ügyeleti vizsgálatok elvégzésére jogosító képesí-
téssel bíró egyházi könyvtáros munkatársak vé-
geznek a minisztérium megbízásából.

A közgyûlés döntött egy új tag felvételérõl:
a budapesti Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet Könyvtárával bõvült a
taglétszám. 

2007-ben a szombathelyi Egyházmegyei
Könyvtár volt a házigazda. Ebben az évben – a
három évre szóló megbízatások leteltével – ismét
tisztújító közgyûlésre gyûltek össze a tagkönyv-
tárak képviselõi. Az egyesület vezetõi (elnök,
titkár, kamarás) beszámoltak az elmúlt három
év eredményeirõl, majd a közgyûlés megválasz-
totta az új elnökséget és az elnökség tagjai kö-
zül az új elnököt és a kamarást. Az új elnök
Mányoki János, a kamarás Muszka Ibolya lett. 

2008 januárjában Mányoki János lemondott
elnöki tisztségérõl, ezért februárban egy rendkí-
vüli közgyûlésen tisztújításra került sor. A köz-
gyûlés a 2007-ben megválasztott elnökséget
megerõsítette tisztségében, és tagjai közül el-
nökké választotta Gáborjáni Szabó Botondot. 

2008-ban Eger vállalta a közgyûlés megszer-
vezését. Gáborjáni Szabó Botond elnöki beszá-
molójában a 2008 februárjában történt elnök-
váltás körülményeirõl, szervezeti és személyi
változásokról (új titkár Orosz Anna, új kamarás
Berecz Ágnes), az egyesület külföldi szakmai
kapcsolatairól szólt, és a Biblia Éve alkalmából
szervezett Biblia-kiállítás kapcsán az egyházi
könyvtárak jelentõs szerepérõl a szellemi érté-
kek megõrzésében. Orosz Anna titkári beszá-
molójában különbözõ, az egyesületet érintõ
gyakorlati kérdéseket érintett. ■
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Erdészeti Lapok az interneten

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) 2009. július 27-én
közös sajtótájékoztatón ismertette a pro-
jektet, melynek eredményeként az 1862-
ben, Selmecbányán alapított Erdészeti La-
poknak, Magyarország idõrendben máso-
dik, ma is mûködõ szakfolyóiratának 147
évfolyama teljes szöveggel, mintegy 
120 ezer folyóiratoldal terjedelemben 
ma már elérhetõ az interneten (http://
www.erdeszetilapok.hu, vagy http://
epa.oszk.hu/01100/01192).

A teljes adatállomány mérete egy Tera-
bájt.

A digitalizálás az FVM pályázati támo-
gatásával, valamint az OEE, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem (NYME) Könyvtára
és az Ipolyerdõ Zrt. támogatásával való-
sult meg.

A digitalizálást az OEE megbízásából a
MEK Egyesület végezte, igen feszített ha-
táridõkkel. A sajtótájékoztatón az OEE és
FVM nevében felszólaló illetékesek elis-
merõen szóltak a MEK Egyesület munká-
járól.

A MEK Egyesület eddigi digitalizálási
projektjei között mindenképpen ez a terje-
delmében legnagyobb méretû, és a legrö-
videbb határidõvel készült el. 

Megjegyzendõ, hogy az Erdészeti La-
pok ebben a teljes terjedelemben egyetlen
hazai könyvtárban sem található meg. 
A szkennelendõ anyagot elsõsorban az
OSZK bocsátotta rendelkezésre, a hiányzó
példányokat az OEE, NYME Könyvtára,
valamint egy magánszemély pótolta. Ez is
mutatja, hogy a vállalkozás az erdészeti
szakma és felsõoktatás szempontjából
egyedülálló jelentõségû.




