
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 

(azelőtt: 
Könyvtári és Informatikai Kamara) 

hírei 

A Könyvtári és Informatikai Kamara neve 1997-től Informatikai és Könyv
tári Szövetség. (A megszokott rövidítést - KIK - továbbra is használja a szö
vetség.) 

December 4-én megtartott ülésén a Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat meg
vitatta a könyvtári törvény tervezetét. A szakkönyvtárak képviselőinek kérdé
seire válaszolva Skaliczki Judit, az MKM Könyvtári Osztályának vezetője el
mondta, hogy a tervezetben igyekeztek a törvény hatályát minél több könyv
tárra kiterjeszteni, de valahol meg kellett húzni a határt, és ezt a nyilvánosság 
kritériuma jelenti. Amennyiben egy szakkönyvtár nyitott a lehetséges olvasók 
előtt, a törvény rá is vonatkozik. 

A képviselő-testület december 19-i ülésén megvitatta a Könyv, Könyvtár, Könyv
táros helyzetét. A szerkesztőbizottság munkájának ellehetetlenedése miatt 
Domsa Károlyné lemondott elnöki tisztéről. A testület tagjai kifejezték azon 
szándékukat, hogy a KIK továbbra is képviseltesse magát a 3K szerkesztő
bizottságában. A képviselő-testület döntött arról is, hogy felállítja a Könyvtári 
Levelező/lap szerkesztőbizottságát, s ebbe minden könyvtártípusból meghív 
munkatársakat. 

Az OSZK Soros Műhely felkérésére a kamara megküldte véleményét az „Ajánlás 
az írott kulturális örökség megóvására" című anyagról azzal, hogy a benne 
megfogalmazott elvekkel egyetért, de a költségek miatt nem tartja megfelelő 
megoldásnak egy új szakmai kollégium felállítását a Nemzeti Kulturális Alap
nál. Ehelyett azt javasolja, hogy a könyvtári, a levéltári és a múzeumi szakkol
légium kapjon külön összeget a restaurálások támogatására. 

Az MKM Kulturális Örökség Főosztályának vezetője, Rónai Iván levélben kérte 
a KIK elnökét, hogy képviselje a szövetséget az OSZK szervezeti átalakulását 
segítő konzultatív testület munkájában. 

A Kulturális Érdekegyeztető Tanácsban a szövetséget Zalainé dr. Kovács Éva 
képviseli. A tanács legutóbbi ülésén elfogadta az új közalkalmazotti besoro
lásra tett javaslatot. 
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A kiskunmajsai könyvtár igazgatója és a város polgármestere felkérte a KIK-et, 
hogy támogassa a könyvtár épületének megvásárlása ügyében tett lépéseiket. 
A szövetség levélben fordult a honvédelmi miniszter úrhoz a könyvtár érde
kében, az épületet ugyanis a Honvédelmi Minisztérium árverezésre kívánta 
bocsátani. A minisztérium döntése értelmében a város önkormányzata ked
vező áron megvásárolhatja a könyvtárának otthont adó volt tisztiklubot. 

A KIK képviselőjét is meghívták az Informatikai Érdekegyeztető Fórum alapí
tásának előkészítésére. Az IÉF a Távközlési Érdekegyeztető Fórumhoz ha
sonlóan működne, feladata lenne az adat-, titok- és személyiségvédelmi kér
dések vizsgálata, a nemzeti informatikai politika kialakítása, a jogszabályter
vezetek véleményezése, kidolgozásuk kezdeményezése, érdekegyeztetési ja
vaslatok készítése, valamint az ágazati minisztériumok és a szakma tájékoz
tatása. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség címe: 1054 Budapest, Hold u. 6., 
tel./fax: 331-1398, e-mail: kik@mail.c3-hu 

IV. BUDAPESTI KÖNYVFESZTIVÁL 

A IV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra 1997. április 25-27. között kerül sor lassan 
„megszokott" helyszínén, a Budapesti Kongresszusi Központban. A jogosan népszerűnek mondott 
rendezvény (1996-ban 35 ország több mint 500 kiadója jelent meg, mintegy 100 000 kötettel) 
20 000 fő feletti látogatót vonzott. 

A fesztiválon ismét lesz Könyvtáros Klub, melynek programjai e pillanatban még nem végle
gesek. Előzetesen a következő tervről számolhatunk be: 

Az idei központi téma a tankönyv és a szakkönyv, az első nap központi programja is ehhez 
kapcsolódik, kiadók, szerzők, forgalmazók és felhasználók emblémáit egyaránt tárgyalva. A má
sodik nap a számítógépes szolgáltatások bemutatkozására szolgál, szombaton a fesztivál keretében 
tartja nemzetközi rendezvényét a Magyar Periodika Kör is. A harmadik napon ,A könyvtár sze
repe a szakmai információellátásban" címmel zajlik ankét. 

A tavalyihoz hasonlóan a Könyvtáros Klub programjára szóló meghívó a fesztiválra ingyenes 
belépést biztosít. Meghívó igényelhető többek között az alábbi címeken: 
Tabula Ráza Bt. 

Teveli Mihályné cégvezető 
2094 Nagykovácsi, Bajcsy Zs. ót 24. 
tel., fax: (36-1) 138-9249 

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Lőrincz Ferenc csoportvezető 
1012Attilaut93. 
tel.: 156-8211 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. január 20. 64. szám 

Olvasóink szíves elnézését kérjük a késedelmes megjelenésért - önhibánkon kívül történt. 

BUÉK, 1997! - Az MKE elnöksége és titkársága az ez évi első hírlevélben 
is köszöni a számtalan karácsonyi és újévi jókívánságot, és eredményekben, si
kerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MKE tagjainak. 

Személyi hírek 
Dr. Szabó Sándorné távozása - Immár véglegesen nyugdíjba vonul Szabó 

Éva, aki hat éven át, két elnökség idején gondozta az MKE pénzügyeit, köztük 
az ágas-bogas tagdíj-ügyeket. Az év végén kis ünnepségen búcsúztatták korábbi 
és jelenlegi munkatársai. Jó pihenést kívánunk neki családja körében! 

Elnökségi hírek 
Vita a magyar könyv- és olvasáskultúra helyzetéről - Magyar Bálint mű

velődési és közoktatási miniszter 1996. december 18-án a Petőfi Irodalmi Mú
zeumba invitálta az MKE elnökét. A beszélgetés tárgya: milyen jelentős változá
sokat idéznek elő az 1996-ban elfogadott jogszabályok a magyar könyv- és olva
sáskultúra helyzetében. Az MKE-t Nagy Attila elnökségi tag képviselte. 

OSZK-bizottság - Rónai Iván, az MKM Kulturális Örökség Főosztályának 
vezetője felkérte az MKE elnökét, hogy vegyen részt az OSZK szervezeti átala
kítását előkészítő konzultatív testület munkájában. A testület tagjai: Maurice B. 
Line, a KIK képviselője, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának képvi
selője, az MKM Kulturális Örökség Főosztályának vezetője, az MKM Könyvtári 
Osztályának vezetője. 

Kjt - Az MKM Könyvtári Osztálya ismét kikérte véleményünket a könyvtá
rosok besorolásáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénymódosításával 
kapcsolatban. A Képzési Bizottság részéről dr. Csapó Edit vállalkozott arra, hogy 
megfogalmazza az észrevételeket. 

Társegyesületek, rokon szervezetek 
KÉT - A KIK arról tájékoztatta az MKE-t, hogy miután Skaliczki Judit átvette 

az MKM Könyvtári Osztályának vezetését és lemondott a KIK-ben betöltött fő-
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titkári tisztéről, a KIK megbízta Zalainé dr. Kovács Éva elnököt, hogy a további
akban ő képviselje a két szervezetet a Kulturális Érdekegyeztető Tanácsban. 

Mi történt a szervezetekben? 

Könyvtárostanárok Szervezete (KSz) - Balogh Mihály levélben tájékoztatta 
az elnökséget, hogy jubileumi ünnepi ülésük után tartott taggyűlésükön a KSz 
tagsága elhatározta, hogy a KSz átalakul önálló, ill. az MKE-vel társult egyesü
letté, miként azt korábban tették már a kisalföldiek és a csongrádiak. Döntésük 
kitüntetett oka, hogy így remélik hatásosabban érvényesíteni szakmai érdekeiket 
a közoktatási szférában, ahová legalább annyira tartozónak tudják magukat, mint 
amennyire a könyvtárügyhöz tartoznak. - Folynak az előkészületek, az alapsza
bály kidolgozása. 

Olvasószolgálati Szekció (OSz) - November 7-9. között Egymásra utalva... 
Olvasás és könyvtárkultúra határon innen és túl címmel háromnapos konferen
ciát tartott Kecskeméten az új megyei könyvtárban az OSz. Részt vettek mind
azok a határon túli magyar könyvtárosok, akikkel a szekciónak az elmúlt években 
kapcsolata volt. E program keretében tartotta a szekció küldöttválasztó és be
számoló taggyűlését is. (Vayné Padár Éva híre) 

Veszprém Megyei Szervezet (VMSz) - 1996. december 9-én a megyei könyv
tár gyermekkönyvtárában szakmai összejövetelt tartott a VMSz. Praznovszky 
Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója tartott előadást Mikszáth Kálmán
ról és mai olvasóiról (ezt előkészítőnek szánták az 1997-es Mikszáth-évhez). Ez
után szakmai élménybeszámolók hangzottak el külföldi könyvtári tapasztalatok
ról: Varga Károlyné és Halász Béla (Finnország), Madarászná Szakmáry Katalin 
(Dánia). (Balogh Ferencné híre) 

Pénzügyek 

Elszámolási határidő - Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az 1996. évi 
támogatással február 15-ig kell a szervezeteknek elszámolniuk. 

SzJA 1% - Mint ismeretes, az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezett a sze
mélyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezése szerinti 
közcélú felhasználásáról. A kedvezményezettek közé tartozhat az MKE is. Az 
elnökség már most kéri az MKE tagjait és az egyesület munkáját támogatni kí
vánó érdeklődőket, hogy SzJA-juk 1%-ával segítsék az MKE céljainak megvaló
sítását. Az adóborítékban szereplő nyilatkozaton a következőt kell megadni: Ma
gyar Könyvtárosok Egyesülete, adószáma: 19000895-1-01. 

Képzés 

Újabb hálózati tanfolyam - 1997. január 27-től 31-ig ismét lesz egy alapozó 
szintű tanfolyam a Zrínyi Akadémián 30 fő részvételével, amelyből legalább 10-en 
a Műszaki Szekció támogatását is élvezik. Ezzel párhuzamosan folynak a tárgya
lások az idei lehetőségekről. Már e tanfolyam esetében is meg kellett emelnünk 
a saját hozzájárulás összegét 2000-ről 3000 Ft-ra, és nyilvánvalóvá vált, hogy a 
továbbiakban az MKE csak kisebb kedvezményekre fog tudni vállalkozni. 
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Előkészületben... 

Sebestyén Géza-emlékülés - Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtárosok Sallai István Társasága Sebestyén 
Géza (1912-1976), az OSZK 1958-1976 között volt főigazgató-helyettese halá
lának húsz éves évfordulója alkalmából 1997. február 13-án, csütörtökön délelőtt 
10.30 órai kezdettel emlékülést tart, amelyre a rendező szervek az egész magyar 
könyvtáros-társadalmat tisztelettel meghívják. (Az ülés kb. 13.30-ig tart.) Az em
lékülés helye: OSZK, Budavári Palota F épület, VI. szinti előadóterem. 

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi pályázatok 

Ajándékkönyveket kérnek - Alapítványként megalakult és 1994 óta már 
működik a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Saját forrásból és alapít
ványok jóvoltából eddig több mint 20 ezer kötet gyűlt össze a főiskola épülő 
könyvtára számára, javarészt szépirodalom és tankönyv. Nagy szükségük lenne 
szakkönyvekre, kézikönyvekre, szótárakra, főiskolai/egyetemi jegyzetekre. A kö
vetkező szakokon folyik az oktatás: óvodapedagógia, tanító, földrajz, történelem, 
angol. A következő tudományterületek irodalma érdekli a könyvtárat: filozófia, 
szociológia, közgazdasági alapismeretek, pedagógia, pszichológia, politológia, 
jogi alapismeretek, számítástechnika, vallástörténet, kultúrtörténet, néprajz, 
magyar történelem, német-angol-francia nyelv. Aki segíteni tudna, a következő 
címre forduljon: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Orosz Ildikó főigaz
gató vagy Kovács Zsuzsa könyvtáros, Beregszász, Munkácsi út 39. tel./fax: (8-2-
41)-2-21-51. 

Goethe Institut - Institut Francais de Hongrie - A két intézet két közös ter
vet jelentett be. 1997 őszére széleskörű, háromnapos könyvtáros-találkozót ter
veznek, amelynek témája: Az információs társadalommal kapcsolatos kihívások 
a 3. évezred küszöbén. 1998-ban a vidéki olvasóközönség számára szeretnék ki
terjeszteni szolgáltatásaikat könyveket, hangzóanyagokat, videofilmeket tartal
mazó letétekkel, médiabuszok segítségével. A tervek megvalósításához kérték az 
MKE segítségét is. A fejleményekről hírt adunk. 

Új Szekció az IFLA-ban - Az IFLA Olvasáskutatási Kerekasztala 1997 ja
nuárjáról szekcióként működik majd, ezért a koppenhágai IFLA-konferencia 
előtt állandó bizottság jelölésére készülnek. Tevékenységük középpontjában to
vábbra is az olvasással kapcsolatos vizsgálatok és az olvasás, a nyomtatott kultúra 
és az elektronikus média népszerűsítése áll majd. 

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 
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Állásügyek. 
Állást keres: Stribik József (tel.: 284-7610/1128), érettségivel, középfokú 

könyvtárosi végzettséggel, elsősorban orvosi könyvtárban. - Bócz Judit (tel.: 
313-6250, munkahely), főiskolai könyvtárosi végzettséggel, elsősorban olvasó
szolgálati munkakörben, március l-jétől. 

Állást kínál: A Könnyűipari Műszaki Főiskola Központi Könyvtára (1034 Bu
dapest, Doberdó u. 6.) teljes munkaidőre, felsőfokú végzettségű, fiatal mun
katársat keres az alábbi feladatkörökre: adatbevitel az ALEPH integrált könyv
tári rendszerbe, olvasószolgálati munka, könyvtári pályázatok figyelemmel kísé
rése és írása. Előnyt jelent az informatikai jártasság. Fizetés a közalkalmazotti 
bértábla szerint. Tel.: 2500-333/190 m. Óváry Istvánné könyvtárvezető. - A 
FSZEK pályázatot hirdet a Számítógépesítési Osztály osztályvezetői munkakö
rének betöltésére. A pályázat beadási határideje: 1997. március 31. A pályázónak 
felsőfokú számítástechnikai, informatikai vagy könyvtárosi szakképzettséggel 
kell rendelkeznie, s legalább passzív angol nyelvtudással. Fizetés a közalkal
mazotti bértáblázat alapján, megegyezés szerint. A pályázatot dr. Bartos Évának, 
a FSZEK személyzeti vezetőjének kell beadni. Részletes információt (az osz
tályvezető feladatköréről stb.) ugyancsak tőle lehet kérni a 118-5914-es vagy a 
118-5815-ös telefonszámon. - A FSZEK Központi Könyvtára középfokú 
képesítésű munkatársat keres kölcsönzői munkakörbe. Érdeklődni Cziboly Jó-
zsefné osztályvezetőnél vagy helyettesénél, Bardócz Antalnénál lehet, tel.: 138-
4933/128. m. - A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Vezetőképző In
tézete (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) középfokú könyvtárosi vég
zettségű munkatársat keres feldolgozói, kölcsönzési, adminisztrációs munkára. 
Munkaidő: 4-6 óra, részmunkaidő is lehetséges. Számlaadás, nyugdíjas is lehet. 
Az érdeklődők Pettenkoffer Ritát keressék (tel.: 210-4251/1024 m.). - Az Orszá
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Könyvtárközi Kölcsönzési Cso
portja nemzetközi jellegű feladatok ellátására gyakorlott munkatársat keres. Al
kalmazási feltételek: középfokú angol nyelvtudás, számítógépes ismeret, könyv
tárosi gyakorlat, jó fellépés, fejlett kommunikációs és együttműködési készség. 
Bérezés megállapodás szerint. Szakmai fejlődési lehetőséget igény esetén bizto
sítanak. A szakmai önéletrajzot a következő címre várják: OMIKK, Könyvtár
közi Kölcsönzési Csoport, 1088 Budapest, Múzeum u. 17. 

Szerkeszti: Hegyközi Ilona 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 111-8634 
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU vagy H11200MKE@ELLA.HU 
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