
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 

hírei 

A szövetség - a képviselő-testület határozata alapján - belépett az Európai Mi
nőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságába, ahol szorgalmazni kívánja 
a könyvtárakra vonatkozó minőségi mutatók kidolgozását. 

A budapesti Francia Intézet könyvtára megbeszélést kezdeményezett egy szep
tember végére tervezett, nemzetközi könyvtári konferenciával kapcsolatban. 
A konferencia előkészítésében és megszervezésében számítanak a szövetség 
támogatására is. 

Február 20-án megalakult az Informatikai Érdekegyeztető Fórum. Az alapító 
tagok között szerepel az Informatikai és Könyvtári Szövetség is. 

Ugyancsak február 20-án ülést tartott a Magyar Kulturális Szövetség Választmá
nya. Először Krisár Miklós, a szövetség titkára adott tájékoztatást a szaktör
vények előkészítésének helyzetéről, majd Papp Mihály számolt be az Országos 
Idegenforgalmi Tanáccsal folytatott, együttműködést kezdeményező tárgya
lásról. Nyikos István azt javasolta, hogy jó lenne komoly felkészítő tanfolya
mot szervezni arról, hogyan kell pályázni az idegenforgalmi célokat támogató 
alaptól. Sokan hozzászóltak, hiszen a kultúra termékeit (rendezvények, kiál
lítások stb.) az idegenforgalom felhasználja a jövedelemszerzés érdekében, 
viszont nem, vagy csak jelképesen támogatja. 
Ezt követően az április 24-25-én Balatonöszödön tartandó rendezvény tartal
mi előkészületeiről beszélt Zelnik József elnök. Olyan kulturális témákban 
várja még a javaslatokat, amelyek kellő súlyúak ahhoz, hogy a politikusokkal 
folytatott beszélgetésen szóba kerüljenek. 

Az MKSZ Választmánya a jelölő bizottság javaslata alapján egyhangúlag meg
választotta az új elnökséget, amelyben a könyvtárakat továbbra is Zalainé dr. 
Kovács Éva, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke képviseli. A sok
sok témát felölelő éves munkaprogramot a választmány tagjainak személyes 
vállalásaival fogadta el a testület. 

A KIK szakmai napot tart március 12-én az OSZK VI. emeleti előadótermében. 
Az államháztartási reformnak a könyvtárakat érintő vonatkozásairól Borsos 
Árpád, a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályának munkatársa be
szél. Ezután az új közalkalmazotti besorolás nehézségeiről és a közbeszerzési 
törvény alkalmazásának során felmerült gondokról és a lehetséges megoldá
sokról lesz szó. 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. február 20. 65. szám 

A szervezeteknek és a központi testületi tagoknak kiküldjük: a megjelenés után három 
napon belül. 

Elnökségi hírek 
Elnökségi ülés, 1997. január 30. - Az elnökség ez évi első ülésén megvi

tatta és elfogadta az MKE 1997. évi munkatervét és költségvetési tervét. (A mun
katervet megküldjük a szervezetek elnökeinek, azzal a kéréssel, hogy a tisztség
viselőket és a tagokat tájékoztassák.) Az elnökség véleményezte Papp István ja
vaslatát az MKE szakértői listájának felfektetésére. Nagy Attila beszámolt a 
Képzési Bizottság munkájáról, terveiről. A határon túli magyar könyvtárosok 
támogatására Kocsis István tett előterjesztést. 

Tanácsülés, 1997. február 5. - A kibővített tanácsülésre, amelyet Kecske
méten, a Katona József Megyei Könyvtárban tartottunk, meghívást kaptak az 
elnökség tagjai és a szervezetek elnökei is. A vándorgyűlés előkészítése volt a fő 
téma. Erről lásd az Előkészületben... rovatot. - A főtitkár a következőkről tájé
koztatta a tanács tagjait: ahhoz, hogy az SzJA 1%-ából az MKE részesedhessen, 
alapszabályának ki kell mondania, hogy az MKE pártoktól független, politika
mentes szervezet. Ezért alapszabály-módosításra lesz szükség. Rendkívüli kül
döttközgyűlést nem lenne célszerű emiatt összehívni; a novemberi küldöttköz
gyűlés küldöttei körében levélszavazást tartunk. Az MKE számlájára majdan be
érkező összegről a titkárság a szervezeteket tájékoztatni fogja. A befolyó ösz-
szegből arányos mértékben a szervezetek/szekciók szakmai programjait szeretné 
az elnökség támogatni. - A napirend harmadik pontjáról, a szakértői jegyzék 
előkészületeiről ld. alább. 

Szakértői jegyzék - Az elnökségi ülésen szavazategyenlőség alakult ki abban 
a kérdésben, hogy csak MKE-tagok kerüljenek be a jegyzékbe vagy ne legyen 
ilyen korlátozás, ezért az elnökség a tanács állásfoglalását kérte. A tanács egy 
ellenszavazattal úgy döntött, hogy a szakértői jegyzék ne kizárólag az MKE-ta-
gokat tartalmazza (az MKE-tagság csak egy legyen a rovatok között). Az adat
bázist elkészülte után felajánljuk az MKM-nek az Országos Szakértői Jegyzék 
céljára; ekkor véleményt nyilváníthatunk arról, hogy milyen egyéb kritériumokat 
lenne célszerű figyelembe venniük. Az adatbázis létrehozásának költségeire pá
lyázunk az MKM-nél és az NKA-nál. 

OSzK konzultatív testület - Az OSzK könyvtári szerkezetének átalakítását se
gítő konzultatív testület munkájában az MKE részéről Vajda Erik elnök vesz részt. 

mi 
MKE 
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3K - Az elnökség Murányi Lajost kérte fel, hogy képviselje az MKE-t a szer
kesztőbizottságban, Vajda Eriket pedig, hogy egyik lapgazdaként kísérje figye
lemmel a 3K ügyeit. 

Társegyesületek, rokon szervezetek 

Civil egyesületek és szövetségek országos közgyűlése - Február l-jén a 
Parlament kongresszusi termében ülést tartottak az elmúlt évben költségvetési 
támogatásban részesült szervezetek, a parlamenti lobbylistára jelentkezett szer
vezetek és a Civil Kerekasztal tömörülésének szervezetei. A téma a nonprofit-
törvény és a civil szervezetek működési feltételei volt. 

Magyar Kulturális Szövetség (MKSz) - Január 28-án tartotta 6. közgyűlését 
az MKSz. A beszámoló jelentések mellett elhangzott Zelnik József elnök elő
adása 77 kérdés a magyar kultúra lehetőségeiről és lehetetlenségeiről címmel. 
Tisztújító választásra is sor került, amelyen Vajda Erik tagja lett az MKSz vá
lasztmányának. A választmány ülése február 20-án lesz, ahol előterjesztik egy 
szakmai tanácskozás tervét a 77 kérdés-ről. 

Kultúraközvetítők Társasága (KkT) - A kultúra pénze, a pénz kultúrája 
4. konferencia: Kér-e még a nép címmel április 10-11-én lesz az Atrium Hyatt 
Szállóban a KkT konferenciája, amelynek társrendezői az MKM, az NKA és a 
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége. 

Mi történt a szervezetekben? 

Zala Megyei Szervezet - Január 20-án beszámoló és vezetőségválasztó tag
gyűlést tartottak. A régi-új tisztségviselők a következők: elnök - Kiss Gábor, ve
zetőségi tagok - Antal József, Major Árpád (tanácsi képviselő), Müller Róbert-
né, Hadnagy Róbert, az ellenőrző bizottság elnöke - Szabó Ilona, tagjai: Gellén 
Béláné, Márkus Jánosné. 

Zenei Szekció (ZSz) - A zenei könyvtárosok egy csoportja január 19-én, ha
lálának évfordulóján, az emlékezés virágait helyezte el a Farkasréti temetőben a 
ZSz sajnálatosan korán elhunyt alapító elnöke, dr. Pethes Iván sírján. (Gócza 
Gyuláné híradása) - A ZSz tagjai januári összejövetelükön az OSZK ciméliaki-
állítását tekintették meg. Szőnyiné Szerző Katalin, a Zeneműtár vezetője kalau
zolta a résztvevőket. Ellátogattak a Zeneműtár kamarakiállítására is, ahol a szá
zadfordulós kották címlapjai külön látványosságot jelentettek. (G. Somogyi Klá
ra híradása alapján) 

Elektronikus Könyvtári Szakosztály (EKSz) - Küszöbön áll az EKSz meg
alakulása. A tervek szerint március 7-én találkoznak azok, akiknek szándékuk 
van munkájába bekapcsolódni, magukat az EKSz-ben regisztráltatni. 

Pénzügyek 

Elszámolási határidő - Felhívjuk az érintettek (a késlekedők) figyelmét, 
hogy az 1996. évi támogatással február 15-ig kellett a szervezeteknek elszámol
niuk! 

SzJA 1% - Mint ismeretes, az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezett a sze
mélyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezése szerinti 
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közcélú felhasználásáról. A kedvezményezették 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. 

Megpályáztuk... 
Társadalmi szervezetek költségvetési támogatása - A Művelődési és Köz

oktatási Minisztérium és az Országgyűlés, két fő támogatónk, idén is kiírta pá
lyázatát. Mindkét helyen február 15. volt a beadási határidő. A szervezetek tá
mogatása, az egyesület egész működése, nemzetközi kapcsolataink függnek attól, 
milyen döntés születik. Előreláthatólag májusban kapunk értesítést. 

Pályázati lehetőség 
Internet-pályázat - Az iNteRNeTTo pályázatot hirdet a következő kategó

riákban: novella (max. 5000 karakter), riport (max. 12.000 karakter), közgazda
sági elemzés (max. 30.000 karakter). Olyan pályaműveket várnak, amelyek mód
szerükben vagy témájukban kapcsolódnak az Internethez. A fődíj mindhárom 
kategóriában 25.000 Ft, a 2-3. díj 10.000 Ft. A megfelelő színvonalú írásokat az 
iNteRNeTTo közli. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Az újságírói kate
góriában közönségszavazati díjat is kiadnak (15.000 Ft). Határidő: április 30., 
eredményhirdetés: május 15. A pályaműveket e-postán a nyiro@internetto.hu  
címre vagy postán a szerkesztőség címére lehet beküldeni: 1012 Budapest, Már
vány u. 17. További részletek az Interneten: http://www.internetto.hu. 

Képzés 
Az ELTE Könyvtártudományi-Informatikai Tanszéke felvételt hirdet az 

1997/98-as őszi félévben induló információszervezési tanulmányok másoddiplo
más képzésre. A képzés a korábbi szakmai információs szak helyébe lép, megújult 
tantervvel. Felvételi követelmények: egyetemi diploma, felvételi vizsga. A képzés 
időtartama négy félév, amelynek végén a résztvevők egyetemi diplomát kapnak. 
A képzés önköltséges, min. 20 fő jelentkezése esetén 35.000 forint + egyetemi 
alaptandíj. Jelentkezési határidő: 1997. április 30. Jelentkezési lap igényelhető a 
tanszéken: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. A szak tanterve megütekinthető a 
tanszék web-helyén: http://www.btk.elte.hu/~ktud/posztgrad/tanterv.html. To
vábbi tájékoztatással Sütheő Péter áll rendelkezésre. Tel./fax: 2-667-946, e-posta: 
sutheo@ktud.elte.hu. 

Lezajlott rendezvények 
5. BOBCATSSS - Január 27-től 29-ig ismét Budapesten tartották az amszter

dami főiskolások az MKE-vel és az OSZK-val közös szervezésben rendezvényü
ket. A megnyitó plenáris ülésen mintegy 350-en vettek részt. Az ezt követő fo
gadáson Ruud Bruyns, aki öt éven át fő szervezője volt a szimpóziumoknak, 
átadta a stafétabotot a BOBCATSSS-kör másik tagjának, a koppenhágai főisko
lának. Ekkor értesülhettünk arról is, hogy - a korábbi hírekkel ellentétben - jö-
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vőre is Budapestre jönnek. Szeretnék ugyanis, ha továbbra is minél több magyar 
és közép-kelet-európai kolléga tudna részt venni. A jubileumi ülésen 85 magyar 
könyvtáros, oktató és hallgató, valamint könyvkiadó és könyvkereskedő vett 
részt. 

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 emlékülést tartott. 
Poprády Géza bevezetője után Somkuti Gabriella vázolta fel Sebestyén Géza 
pályaképét. Előadást tartott Kégli Ferenc, Szilvássy Judit, Sonnevend Péter, Far
kas László, Horváth Tibor. Az emlékülést követően tartottak megbeszélést az 
Osiris Kiadónál előkészületben lévő új Sallai-Sebestyén kötet szerzői, szerkesz
tői. 

Előkészületben... 

Húsz éves a Társadalomtudományi Szekció - Legközelebbi, ünnepi össze
jövetelüket ennek az évfordulónak a jegyében kívánják megrendezni 1997. feb
ruár 27-én az OSzK-ban. A program 13 órakor indul, látogatással az OSzK új 
múzeumában. 14.30-tól 15 óráig tart az emlékülés, amelyen köszöntőt mond Mu
rányi Lajos, a TTSz elnöke. Ezt követi Bosznayné dr. Rákóczi Rozália előadása 
Kisnyomtatványok kutatása Bécstől Marosvásárhelyig címmel. 

Határtalan információ - Február 27-én 10 órakor Budapesten, a VIII. ker. 
Auróra u. 11-ben lesz a Műszaki Szekció és az Observer Budapest Médiafigyelő 
Kft. közös rendezvénye, ahol bemutatásra kerülnek a legkorszerűbb informá
ciófigyelő szolgáltatások. 

Vándorgyűlés - A február 5-i tanácsülésen Vajda Erik elnök ismertette a 
vándorgyűlés lebonyolításában tervezett változásokat, újításokat, a színvonal 
emelése érdekében teendő lépéseket. A plenáris ülés előadásai a három fő té
mához kapcsolódnak majd, ú.m. szolgáltatások, térítések, szponzorálás. A tema
tikus ülések gazdái a szekciók lesznek, egy-egy moderátor vezeti le őket, hogy 
hozzászólásokra is legyen mód. Az elnök és a főtitkár témacsoportok bő válasz
tékát terjesztette megvitatásra a tanácsülés elé. 
A következő négy átfogó témát fogadta el a tanács (a zárójelben a tematikus ülés 
felelős szervezőinek neve): 1. A szolgáltatások demokratizmusa (elnökség, Tár
sadalomtudományi, Zenei); 2. Elektronikus dokumentumok szolgáltatása és szá
mítógéphasználat a könyvtárban(felkérjük a most alakuló Elektronikus Könyv
tári Szakosztályt, Könyvtárostanárok); 3. Meddig közhasznú a közhasznú (Köz
könyvtári, Társadalomtudományi, esetleg Olvasószolgálati); 4. Szponzorálás -
piaci kapcsolatok (Műszaki, Mezőgazdasági). A szerzői jog aktuális témáját az 
elnökség vállalta fel (A szolgáltatások és térítések szerzői jogi vonatkozásai cím
mel), az 1. téma részeként. Több szekció saját összejövetelt is szervez, így együt
tes ülést a Bibliográfiai és a Helyismereti Szekció. 

Goethe Institut - Institut Francais de Hongrie - Szeptember 25-27-én lesz 
az a közös francia-német-magyar rendezvény a Francia Intézetben, amelyről már 
korábban hírt adtunk. A konferencia és kiállítás három témával foglalkozik 
majd: 1. a közkönyvtárak új helye és feladatai az információs társadalomban, 2. 
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a könyvtárak mint az információs társadalom központi intézményei, az új tech
nológia beépülése a könyvtári-tájékoztatási munkába, 3. a könyvtári-tájékoz
tatási szakma fejlődése, a könyvtárosképzés és a használóképzés fejleményei. A 
három nap alatt öt kerekasztal-beszélgetést szerveznek, amelyeket egy-egy ma
gyar könyvtáros vezet be és vezet le, egy-egy felkért francia és német hozzászó
lóval. A vidéki magyar könyvtárosok és a közép- és kelet-európai meghívott 
résztvevők költségeihez a tervek szerint hozzájárul a Soros Alapítvány. 

Őszi országos rendezvény - Salgótarjánban lesz október 30-31-én a magyar 
könyvtárügy stratégiai kérdéseivel foglalkozó konferencia, amelynek munka
címe: A magyar könyvtárügy első évtizede a harmadik évezredben. Víziók, stra
tégiák, tennivalók. Szervezői az MKE és a Nógrád Megyei Szervezet. Az elnökség 
részéről Papp István fogja össze a munkálatokat. Október még távolinak tűnik, 
de már javában folynak az előkészületek, amelyekről folyamatosan hírt adunk. 

Nemzetközi kapcsolatok 
Tárolókönyvtárak - digitális könyvtárak - Ezzel a címmel tartanak kon

ferenciát és kiállítást a Grazban 1997. április 1. és 5. között az egyetemi könyvtár, 
az osztrák könyvtárosegyesület és az Alpok-Adria munkacsoport közös szerve
zésében. A kiállításon bemutatják az utóbbi évek új könyvtárépületeit, továbbá 
a résztvevők kiránduláson vehetnek részt az épülő zágrábi nemzeti könyvtár 
megtekintésére. 

Svéd könyvtárosok látogatása - Május 2. és 9. között harminc fős svéd 
könyvtáros-csoport jön Magyarországra. A budapesti nagykönyvtárak mellett 
felkeresik a kecskeméti megyei könyvtárat és Egerbe is ellátogatnak. Hazauta
zásuk előtt május 9-én találkoznak magyar kollégáikkal, ahol a tervek szerint 
beszámolnak benyomásaikról. 

Előzetes rendezvénynaptár: 
- 1997. február 27. Határtalan információ, a Műszaki Szekció és az Observer 

Budapest Médiafigyelő Kft. közös rendezvénye 
- 1997. február 27. Húsz éves a Társadalomtudományi Szekció, ünnepi ülés az 

OSzK-ban 
- 1997. április 10-11. A kultúra pénze, a pénz kultúrája, 4. konferencia, címe: 

Kér-e még a nép. Rendezők: a Kultúraközvetítők Társasága, az MKM, az 
NKA és a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, Budapest, Attrium Hyatt 
Szálló 

- 1997. május. Az Európai Unió és a közép- és kelet-európai országok panel
konferenciája Strategy and Policy Formulation for the Information Society 
címmel, Budapest 

- 1997. május 15-19. 42. nemzetközi könyvvásár, Varsó 
- 1997. május 20. Konferencia az állománygyarapítás új útjairól, a Társada

lomtudományi Szekció rendezvénye, OSzK 
- 1997. június 25-27. A LISTEN TEMPUS JEP (1994-1997) zárókonferen

ciája, Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
- 1997. július 23-25. 5. országos helyismereti konferencia, Miskolc 
- 1997. augusztus 7-9. Az MKE 29. vándorgyűlése, Kecskemét 
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- 1997. augusztus 31-szeptember 5. IFLA közgyűlés, Koppenhága 
- 1997. szeptember 25-27. A Goethe Intézet és a Francia Intézet konferenciája, 

Budapest 
- 1997. október 30-31. A magyar könyvtárügy első évtizede a harmadik évez

redben. Víziók, stratégiák, tennivalók, az MKE és a Nógrád Megyei Szervezet 
országos rendezvénye, Salgótarján 

- 1997. október 16-18. The Andrew W. Mellon Foundation Conference on Lib
rary Automation, Varsó 

- 1998. augusztus 16-21. IFLA közgyűlés, Amsterdam 

Állásügyek 
Állást keres: Kémia-biológia szakon 1971-ben végzett, könyvtárosi egyetemi 

diplomával rendelkező kolléganő, jelenleg tájékoztatási csoportvezető, jó angol
nyelv-tudással, nagy tapasztalattal az online és CD-ROM adatbázisok és az in
tegrált rendszerek területén budapesti állást keres. Az ajánlatokkal a titkárságot 
keressék. - A Magyar írók élete és munkái szerződését az OKTK 1997-től nem 
hosszabbította meg, ezért bibliográfusi, tájékoztatói vagy szerkesztői állást keres 
Viczián János dr. tel.: 1-757-759. - Alapfokú könyvtárosi végzettséggel, 12 éves 
gyakorlattal, angol-francia passzív nyelvismerettel, alapfokú számítógépes isme
rettel közművelődési, műszaki vagy orvosi könyvtárban elhelyezkedne egy kollé
ganő. Jelige: Sürgős. - Fordítást, irodalomkutatást, referálást vállalna német, an
gol és francia nyelvről, ELTE TTK-n végzett kolléga nagy gyakorlattal. Entz Fe
renc, tel.: 1-654-075 (lakás). - Bármilyen könyvtárosi állást keres az ELTE 
könyvtár-magyar-művészettörténet szakán végzett kolléganő. Angol felsőfokú 
nyelvvizsgával, passzív német- és francianyelv-tudással rendelkezik. Jelige: Már
cius. 

Állást kínál: Az Egyetemi Könyvtár két műszakos közönségszolgálatba két 
könyvtárost/könyvtáros-asszisztenst keres. Bérezés a közalkalmazotti bértábla 
szerint. Jelentkezni lehet: Torbágyi Tibornénál, a 266-5866/11,19,31 telefonszá
mon. - Nyelviskola keres április l-jétől teljes munkaidőben könyv- és médiatá
rának kezelésére munkatársat. Cím: Üllői út 63. Tel.: 215-5480 vagy 215-5484, 
Löffler Marianne igazgató. - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának könyvtára (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) keres le
hetőleg felsőfokú végzettségű könyvtárost két nyelv ismeretével, legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal számítógépes feldolgozó munkára. Szende Ákos könyvtár
vezető, tel.: 138-4640/165. 

Szerkeszti: Hegyközi Hona 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 111-8634 
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU vagy Hl 1200MKE@ELLA.HU 
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