
A Könyvtári és 
Informatikai Kamara 

hírei 

A Magyar Könyv Alapítvány kuratóriumának november 12-én megtartott ülésén 
vita folyt arról, hogy az elsődleges hangsúly a pályázatok elbírálásakor a ki
adókon vagy a műveken legyen-e, írta Orosz Bertalanné, aki a kamarát kép
viseli a kuratóriumban. A javaslata, amivel a többi tag és a titkárság is egyet
értett, az volt, hogy az alapítvány a kiadás utolsó fázisához, a nyomdaköltség
hez kösse a támogatást., 

A Kjt. módosítása miatt szükségessé vált a könyvtáros munkakörök új meghatá
rozása is, ehhez kért javaslatot a művelődési minisztérium a kamarától. A 
képviselő-testület megvitatta a rendelkezésére álló tervezetet és több ponton 
is változtatást javasolt azzal a céllal, hogy a gyakorlatban jobban alkalmazható 
besorolási táblázat álljon majd a könyvtárak rendelkezésére. Javaslataink 
többségét a minisztérium továbbította a jogalkotóhoz. 

A képviselő-testület novemberi ülésén megbeszéltek nyomán a KIK levélben for
dult Rónai Ivánhoz, az MKM Kulturális Örökség Főosztályának vezetőjéhez. 
Ismételten kezdeményeztük egy együttműködési megállapodás megkötését a mi
nisztérium és a kamara között. Javaslatot tettünk a megállapodás fő témáira. 

Az MKM Jogi Főosztálya véleményezésre megküldte a szerzői díjakról szóló 
MM rendelet módosításának tervezetét, amihez a kamara nem fűzött meg
jegyzést. 

A képviselő-testület december 19-én tartja ezévi utolsó ülését. 

* 

Minden kedves kollégának boldog új évet kívánunk! 

KIK 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1996. december 16. 63. szám 

Egyesületi élet 
Küldöttközgyűlés 1996 - Lezajlott 1996. november 28-án egyesületünk éle

tének legfontosabb eseménye, a kétévente esedékes küldöttközgyűlés. A190 kül
dött 76%-a jelent meg. Idén nem került sor tisztújításra. A küldöttközgyűlésen 
előadást tartott dr. Skaliczki Judit, az MKM Könyvtári Osztályának vezetője a 
könyvtárügy aktuális kérdéseiről. Az elnöki, főtitkári, tanácsi és ellenőrző bizott
sági beszámolót a résztvevők elfogadták. (Az előbbi kettő a 3K-ban is olvasható 
lesz majd.) A beszámolókat követő vitában kilencen szólaltak fel, tettek fel kér
déseket az elnökség különböző döntéseivel, az MKE tevékenységének tervezett 
irányaival kapcsolatban. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét hamarosan eljuttat
juk a szervezetekhez. 

Elektronikus Könyvtár Szakosztály - A Katalist levelező listára Moldován 
István és Drótos László már eljuttatta a felhívás szövegét, ezt most az MKE 
elnökségének állásfoglalásával és kisebb javításokkal közöljük: 

„Kedves Kollégák! A hírlevél végén közöljük Moldován István és Drótos 
László felhívását/javaslatát az MKE Elektronikus Könyvtár Szakosztályának 
(szekciójának) megalapítására. Az MKE elnöksége messzemenően támogatja a 
javaslatot - úgy véljük, hogy az több mint időszerű. Ezért felhívjuk a javaslatra 
az Önök figyelmét és kérjük, hogy a felhívás után nyomtatott válasz-szelvénnyel 
jelezzék érdeklődésüket. Mint tudják az MKE két szervezetében regisztráltat
hatják magukat tagdíjukért; harmadik szervezetben való regisztrációért a tagdíj 
30%-át kell évenként kiegészítésként fizetni. Ne fordítsák el fejüket a jövő elől! 
Várjuk a jelentkezéseket az MKE titkárságának címére! - Vajda Erik elnök" 

Képzési Bizottság - November 28-i, rendkívüli ülésén véleményezte a bizott
ság az MKM javaslatát a könyvtárosok besorolásáról a közalkalmazottak jogál
lásáról szóló törvény módosításának tervezete alapján. Ezt követően dr. Bényei 
Miklós és dr. Csapó Edit készítette el a könyvtárosi munkakörök képesítési kö
vetelményeiről szóló szakvéleményt, amelyet eljuttattunk az MKM Könyvtári 
Osztályához. 

Partneregyesületek, rokon szervezetek 
Civil Kerekasztal - A nonprofit törvényről és a civil szervezetek működési 

feltételeiről szervez országos tanácskozást a Civil Kerekasztal 1997. január má
sodik felében. A résztvevők a költségvetési támogatásban részesült szervezetek, 
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a parlamenti lobby-listára jelentkezett szervezetek, valamint a Civil Kerekasztal 
tömörüléseinek tagszervezetei lesznek. 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) - Ezúton is köszöntjük 
az 1996. október 16-án megalakult MOKSZ-ot, az orvosi könyvtárak együttmű
ködési szervezetét. Hírlevelüket, amelyben a múltról, jelenről és jövőről egyaránt 
szó esik, megküldték az MKE elnökségének alapszabályukkal, jelentkezési lap
jukkal és 1997. évi munkatervükkel egyetemben. Az érdeklődők az 1450 Buda
pest, Pf. 29 címen vagy a 215-3750/282-es telefonon érhetik el Freisinger Jenő 
elnököt. 

Mi történt a szervezetekben? 
Könyvtárostanárok Szervezete - Megalakulásának 10. évfordulója alkalmá

ból november 26-án ünnepi közgyűlést tartottak az OSZK-ban a könyv
tárostanárok. A résztvevőket a józsefvárosi általános iskolák tanulói köszöntöt
ték. Ezt követően dr. hangzott el Kelemen Elemér (Megy-é a könyvtárak által 
az iskola elébb) és Balogh Mihály (Tíz év után - hogyan tovább) előadása. Az 
iskolai könyvtárügy kiemelkedő személyiségeit virágcsokorral és könyvajándék
kal köszöntötték. 

Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) - 1996. december 13-án tartotta az 
OMIKK-kal közös rendezvényét az MKSZ. Folytatódott a British Council me
nedzsment-tanulmányújáról szóló beszámolók sora (Nagy Ferenc és Koreny Ág
nes), dr. Markó Imre a vállalkozók információellátásáról szólt, kiemelve a Mo
dernizációs és Integrációs Projekt Iroda szerepét, ezt követte Stubnya György és 
Nyerges Gyula előadása (Műszaki könyvtárak új szerepkörben: az innováció és 
a technológiatranszfer információközvetítő állomásai). Végül hagyományokat 
követve Luca-napi beszélgetésre és múltidézőre került sor, óévbúcsúztató süte
mény és üdítő mellett. 

Tolna megyei Szervezet - Bensőséges ünnepség keretében köszöntötték a 
Tolna megyei könyvtárosok 70. születésnapján Lovas Henriket, a Tolna Megyei 
Könyvtár nyugalmazott igazgatóját. Ezen az eseményen vehette át a három éve 
alapított egyesületi emléklapot Smatrola Lászlóné (Tamási, Városi Könyvtár), 
Nagy Andrea és Gelencsér Jánosné (Szekszárd, Városi fiókkönyvtárak). - A mil-
lecentenárium évében a Tolna megyei Szervezet tagjai november l-jén és 2-án 
meglátogatták az ópusztaszeri történeti emlékparkot. Csongrádi és kiskunfélegy
házi városnézést követően a bugaci nemzeti parkban tettek kirándulást. 

Zempléni Szervezet - December 10-én tartották a Kazinczy Múzeummal kö
zös szervezésben Csorba Csaba két kötetének (Árpád jőve magyar néppel és Ár
pád örökében) ünnepélyes bemutatóját. 

Előkészületben... 
Sebestyén Géza-emlékülés - Húsz éve hunyt el Sebestyén Géza. Február 13-

án csütörtökön 10.30-kor kezdődik az OSZK-ban a tiszteletére tartandó em
lékülés, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár, a Sallai Társaság és az MKE 
szervez. 

V. országos helyismereti konferencia - Helyszíne Miskolc lesz, időpontja 
1996. július 23-25. Vörös Zoltánné, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szerve-
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zet titkára már jó előre kérte ennek az időpontnak a közzétételét, hogy a nyári 
szabadságokat ki-ki ehhez igazíthassa. Szeretettel várnak mindenkit Borsod 
megyébe. 

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi pályázatok 
Európai Bizottság - December 17-ére ígérik pályázati felhívásuk közzététe

lét a < www.echo.lu/libraries/en/ct96.html > címen. A pályázatok benyújtásának 
határideje 1997. április 15. lesz. 

Pályázat monográfiák írására - A Journal os Interlibrary Loan, Document 
Delivery and Information Supply várja szerzők jelentkezését angol nyelvű mo
nográfiák írására a következő témákról: interlibrary loan, document delivery, 
electronic reserve, IFM, CD-ROM databases, full-text databases. ProQuest Di
rect, Ebscohost, The Electronic Library, consortia, home pages, creating web 
pages, interlibrary loan software, ARIEL, SAVÉIT, OCLC, DOCLINE, RLIN, 
Copyright Clearance Center, AVISO, telecommunications, library intranets, 
web pages, HTML, copyright. Nagyon szívesen fogadnák a tengeren túli szerző
ket. A jelentkezés mikéntjéről bővebbet a titkárságtól. 

Francia kapcsolat - Az őszi kaposvári INRA konferenciát követően levélben 
kereste meg az MKE elnökét az ADBS (Association des Professionnels de Tln-
formation de la Documentation) francia szakmai egyesület nemzetközi csoport
jának képviselője. A francia kollégák együttműködést ajánlanak, december vé
gén Budapesten találkozik az MKE elnöke és főtitkára képviselőjükkel. 

Előzetes rendezvénynaptár: 
- 1997. január 27-30. 5. BOBCATSSS szimpózium, Budapest, OSZK 
- 1997. február 13. Sebestyén Géza-emlékülés, Budapest, OSZK 
- 1997. május 15-19. 42nd Warsaw International Book Fair, Varsó 
- 1997. július 23-25. 5. országos helyismereti konferencia, Miskolc 
- 1997. augusztus 7-9. Az MKE 29. vándorgyűlése, Kecskemét 
- 1997. október 16-18. The Andrew W. Mellon Foundation Conference on Lib

rary Automation, Varsó 

Állást keres - állást kínál: Ez alkalommal nem érkezett be közlésre szánt hir
detmény. 

Elektronikus Könyvtár Szakosztály folytatása a következő oldalon! 

*** 

Szerkeszti: Hegyközi Ilona 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 111-8634 
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU 
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TERVEZET 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Elektronikus Könyvtár Szakosztályának létrehozására 

Az elektronikus dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok, adatbázisok, mul
timédia dokumentumok stb.) szaporodásával és az őket hordozó eszközök (Internet, 
CD-ROM, rövidesen a mozgóképeket is tartalmazó lemez - DVD) terjedésével egyre 
több új feladat és megoldásra váró probléma keletkezik a könyvtárakban. Az ezekről 
való együttgondolkodás, a tapasztalatok és ötletek kicserélése, és a velük kapcsolatos 
szakmai továbbképzés szervezése céljából javasoljuk egy „Elektronikus könyvtár" el
nevezésű szakosztály létrehozását az MKE keretében. 

A szakosztály az elektronikus dokumentumok könyvtári létrehozásával, beszerzé
sével, katalogizálásával (a Bibliográfiai Szekcióval együttműködve) és szolgáltatásával 
foglalkozna, illetve az ezekhez kapcsolódó területekkel: elektronikus publikálás, copy
right az elektronikus információk korában, teljes szövegű archívumok készítése stb. 

Néhány terület, ahol az Elektronikus Könyvtár Szakosztály közvetlen és hasznos 
tevékenységet végezhetne a megalakulását követően: 
- Egy „nyilatkozat" megfogalmazása, amelyben a magyar könyvtárak elkötelezik ma

gukat az elektronikus információk szolgáltatása és a hozzájuk való szabad hozzá
férés biztosítása mellett. 

- A számítógépes adatbázisok és az elektronikus kiadványok szakmai kritikája „mű
fajának" hazai megteremtése, valamint a speciális könyvtári érdekek és igények 
megfogalmazása ezek előállítói, kiadói és szolgáltatói felé. 

- A Magyar Elektronikus Könyvtár szakmai és szervezeti támogatása. 
- Tapasztalatcsere a könyvtári Internet-szolgáltatás során felmerülő problémákról. 
- Ajánlás megfogalmazása a hazai könyvtárak online szolgáltatásainak (OPAC és 

Web-homepage) megjelenési „felületére" és minimálisan szükséges szolgáltatásai
ra vonatkozóan. 

- A szakosztály témájával kapcsolatos oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés szer
vezése. 

Szeretnénk felmérni az érdeklődést a szakosztály iránt, így kérjük, hogy akinek to
vábbi ötletei vannak ezzel a tervezettel kapcsolatban, illetve akik vállalnának valamilyen 
szervezési feladatot a szakosztály megalakulása és működése körül, azok jelezzék 
nekünk. 

Moldován István Drótos László 
moldovan@pernix. bke. hu kondrot@gold. uni-miskolc. hu 

Alulírott (cím: 
), közlöm, hogy az MKE Elektronikus Könyvtár Szak

osztályának megalakulása esetén szándékom van e szakosztály munkájában részt 
venni és ott regisztráltatni magam. E közlés még nem jelent regisztrációt, csak 
szándékom előzetes közlését. 

aláírás 








