
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 

hírei 

Március 12-én megtartotta idei első szakmai napját az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség. Borsos Árpád, a Belügyminisztérium főtanácsosa beszélt a kollé
gáknak magáról az államháztartási reformról és annak könyvtári vonatkozá
sairól. A könyvtárüggyel kapcsolatban elsődlegesen a költségvetési intézmé
nyek reformja határozza meg a közeljövő feladatait, ugyanakkor növekszik a 
könyvtárakban a piaci szolgáltatások szerepe, fejtette ki. Az előre feltett kér
désekre válaszolva Borsos Árpád azt mondta, hogy a reform hosszú folyamat, 
a jelen pillanatban senki sem tudná megjósolni a befejezés idejét, de azt sem 
lehet még tudni, hogy vajon milyen arányban gondoskodik majd az új állam
háztartási rendszerben a központi költségvetés illetve a fenntartó önkormány
zat a könyvtárakról. Ennek érdekében először pontosan meg kellene határoz
ni a helyi önkormányzatok gazdasági és társadalmi szerepét, ez pedig még nem 
történt meg. A könyvtárak fennmaradásának egyedüli biztosítéka a többolda
lú finanszírozás lehet. Ehhez persze az állam is több csatornán járulhat hozzá 
(lásd például a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak juttatható támoga
tást). Ami a könyvtári törvény és az önkormányzati törvény összehangolását 
illeti, azt Borsos Árpád nehéz feladatnak tartja. Az elérendő cél szerinte egy 
olyan szabályozás lenne, ami lehetőséget ad arra, hogy a szakmai garanciák 
keretei között az önkormányzat és az állampolgár maga dönthessen a könyv
táráról. Ehhez mindenképpen jó lenne olyan normatívát kidolgozni, amely
nek a feladat ellátása a legfontosabb eleme. A volt szakszervezeti könyvtárak 
közül szerinte azok maradhatnak fenn, melyeknek szolgáltatásaira igény van. 
A gazdálkodási lehetőségekkel kapcsolatban Borsos Árpád elmondta, hogy a 
kincstári rendszer keretei között is van mód csúcspontok és mélypontok ki
alakítására. Az egytizenkettedes gyakorlat technikai szükségszerűség, de ennyi 
mozgásteret hagy az intézményeknek. 
A nap további részében a közbeszerzési eljárás folyamán felmerült nehézsé
gekről mondta el tapasztalatait Petrovics Mária (Egyetemi Könyvtár) és Há
mori Attiláné (LRI Repülőtéri Tájékoztató Iroda). A kialakult vita arra en
ged következtetni, hogy a közbeszerzési eljárás komoly többletkiadásokat és 
sok munkát jelent a könyvtáraknak, ez pedig nem szolgálja azt a célt, amiért 
a törvény megszületett, a megtakarítást. 
Végül dr. Skaliczki Judit és dr. Kenyéri Katalin válaszolt a kollégák kérdéseire 
az új besorolással kapcsolatban. Skaliczki Judit elmondta, hogy az adott lehe
tőségek (már megjelent törvények, eddigi képzési formák stb.) nagyon meg
kötötték a minisztérium kezét az új besorolások kialakításakor. Léteznek még 
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problémák, ezek megoldását csak lépésről lépésre haladva lehet megtalálni. 
A legtöbb vitát a hároméves képzés jelenlegi besorolása gerjesztette. Mindkét 
előadó felhívta a kollégák figyelmét a százalékos illetménypótlék lehetőségé
re. A minisztérium törekszik arra hogy megkeresse a továbblépés lehetőségét. 
Többen is rákérdeztek, hogy végül is mi a besorolás alapja. Kenyéri Katalin 
válaszában hangsúlyozta, hogy a munkakör a kiindulópont, ahhoz kell meg
határozni a szükséges végzettséget. Az E kategóriának megfelelő képesítés 
pillanatnyilag nincs a könyvtári szakmában. A képzési rendszer felülvizsgá
latakor erre is figyelni fognak. A vita tanulsága mindenképpen az, hogy töre
kedni kell a képzés és a besorolások összhangjának megteremtésére. 

Rónai Ivánnak, az MKM Kulturális Örökség Főosztálya vezetőjének felkérésére 
Zalainé dr. Kovács Éva fogja képviselni a szövetséget a millennium megün
neplése kapcsán alakult munkacsoportban. A munkacsoport a kormányprog
ram keretein belül előkészíti a könyvtári és közgyűjteményi hálózat fejlesz
tését. 

Március 20-án ülést tartott a Magyar Kulturális Szövetség elnöksége. Török Imre 
előterjesztésében megtárgyalta az egyetemeken és főiskolákon kialakult gaz
dálkodási nehézségekkel kapcsolatos kérdéseket és beszámolt a minisztéri
ummal, a Magyar Rektori Konferenciával, a szakszervezetekkel és a egyete
mek gazdasági főigazgatóinak kollégiumával folytatott tárgyalásokról. Az el
nökség tagjai aggodalmukat fejezték ki a nehéz gazdasági körülmények miatt, 
amelyek mára nem csak az egyetemeken, hanem a kulturális intézményekben 
is kialakultak. Felmerült például, hogy egyes kiemelt kulturális intézmények
nél a munkabérek és a rezsiköltségek kifizetése után mindössze a költségvetés 
1%-a marad szakmai tevékenységre. Az elnökség úgy határozott, hogy állás
foglalást ad ki a témakörben. Elkészült a balatonöszödi tanácskozás program
ja. A programban szerepelnek a média- és kulturális piaci rendtartás kérdései, 
Ezredvégi leltár címmel beszélgetés a kulturális és sajtóbizottság munkájában 
résztvevő képviselőkkel, miniszteri kerekasztal volt és jelenlegi művelődési 
miniszterekkel. 

Március 20-án megalakult az Informatikai Érdekegyeztető Fórum Egyéb-non-
profit Érdekképviseleti Csoportja. A csoport képviselőjéül a tagok dr. Risztics 
Pétert választották (Budapesti Műszaki Egyetem), távollétében a csoportot 
dr. Bendzsel Miklós (MAK), illetve Basa István (MEISZ) képviseli. 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. március 18. 66. szám 

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

Elnökségi hírek 
Elnökségi ülés, 1997. március 5. - Az idei rendezvények teendőinek meg

beszélése után (ezekről egyenként ld. alább) Vajda Erik beterjesztette a tanács 
véleménye alapján módosított javaslatot az MKE szakértői adatbázisának létre
hozására. Az elnökség ezt jóváhagyta, így remélhetőleg hamarosan megkezdőd
het a szakértők jelentkezéseinek összegyűjtése. - A határon túli magyar könyv
tárosok támogatására Kocsis István dolgozott ki cselekvési tervet. Előterjesztése 
nyomán március 20-án az elnökség megbeszélésre hívta meg azoknak a könyv
táraknak a munkatársait, akik ebből a munkából eddig is kivették a részüket, 
továbbá az MKM Határon Túli Magyarok Hivatalának és a Hungaris Alapítvány
nak a képviselőit, akiktől anyagi segítséget remélünk. - Tuba László beszámolt 
az NKA Közművelődési Kollégiumában végzett munkájáról, a könyvtárak pá
lyázati eredményeiről ebben a kollégiumban. Ez évben lejár a mandátuma, ekkor 
a szaksajtóban is közreadja majd tapasztalatait. - Az Egyebek között támogatási 
kérések, a besorolásokkal kapcsolatos panaszok (ezek megválaszolását az elnök
ség a Képzési Bizottságra bízta) és a kedvezményekből adódó forráskivonás 
problémái szerepeltek. 

Millenniumi munkacsoport - A magyar államiság ezeréves évfordulójának 
megünneplésére szóló kormányprogram részeként az MKM tervei között szere
pel az országos közgyűjteményi, így a könyvtári hálózat fejlesztése. A cél az in
telligens ország megvalósítása. A program kidolgozására munkacsoport alakul: 
az MKE Hegedűs Pétert, az OSZK főigazgató-helyettesét kérte fel, hogy képvi
seletében vegyen részt a munkacsoport munkájában. 

Mi történt a szervezetekben? 
Békés Megyei Szervezet (BMSz) - Az MKE Békés Megyei Szervezete és a 

Békés Megyei Könyvtár által „Könyvtár és könyvtáros a megváltozott társadalmi 
viszonyok között" című kiírt közös pályázatra beérkezett dolgozatokat ez év már
cius 11-én értékelték a Békés Megyei Könyvtárban. A pályázatra 8 pályamű ér
kezett. A bíráló bizottság (Csobai László, Krasznahorkai Géza, Varga Gáborné) 
úgy döntött, hogy nem tér el az eredeti kiírástól és kiadja az ott feltüntetett 
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díjakat. I. díjat kapott Láda Tünde (Hajdúböszörményi Főiskola Könyvtára) 
10 ezer forint értékben. II. díjat nyert Petrovszki Mária (Orosházi Városi Könyv
tár; 8 ezer forint), III. díjat nyert Ceglédi Mihály (Nagyszénási Községi Könyvtár; 
5 ezer forint). 1500 forintos különdíjban részesült Liborné Putnoki Edit (Oros
házi Városi Könyvtár) és Szászak György (Békés Megyei Könyvtár) dolgozata. 
Könyvjutalmat kapott Kovács Istvánné (Jászszentlászló) és Major Dóra (Kiskun
félegyháza). 

Elektronikus Könyvtár Szekció (EKSz) - Örömmel tudatjuk, hogy március 
7-én megalakult az MKE 32. szervezete, az EKSz. Az alakuló ülésen került sor 
a vezetőség és az ellenőrző bizottság megválasztására. Az új szekció elnöke Mol-
dován István (Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Könyvtára), titkára 
Drótos László (Miskolci Egyetem Könyvtára), gazdasági felelőse Tapolcai Ágnes 
(Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára) lett. A szekció jelen lévő tagjai meg
egyeztek abban, hogy a szekció nevéhez híven elektronikus postai úton váltanak 
üzeneteket - az elsők között például a szervezeti és működési szabályzatról és 
az EKSz munkatervéről -, a szakmai véleménycserékre a Katalist levelező listát 
használják majd. 

Nógrád Megyei Szervezet (NMSz) - 1996. december 9-én az NMSZ a tagság 
kezdeményezésére új vezetőségi tagokat választott és módosította szervezeti és 
működési szabályzatát. Az NMSz elnöke Fehér Miklós lett (ő képviseli a szer
vezetet a tanácsban is), a titkár Nagy Jánosné. A vezetőség tagjai: Egner Péterné, 
Gerhát Gyuláné, Gyócsiné Dómján Katalin, Menichné Molnár Éva, Tóth Lász
lóné. Az ellenőrző bizottság tagjai: Novákné Bükki Mária, Balláné Simon Mária, 
Szikszai Márta, Rauscher Gyuláné. 

Somogy Megyei Szervezet (SMSz) - Március 4-én szakmai napot tartottak a 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban. Bali Aranka megyei körképe után dr. 
Skaliczki Judit tartott előadást Könyvtárügyünk aktuális kérdései a könyvtári tör
vénytervezet tükrében címmel. Halász Lászlóné, a SMSz elnöke ismertette az 
1997. évi program tervét, ezt követte a Szirén számítógépes könyvtári program 
bemutatása. 

Pénzügyek 
Szakmai programok támogatása 1997 - Az MKE főtitkára levélben 1997. 

április 15-ig kérte a szervezetek elnökeitől szakmai programjaik, rendezvényeik 
tervét. A kéréseket az elnökség április 24-i ülésén bírálja el. 

Pályázatok 
Nemzeti Kulturális Alap 1998 - Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma 

megkérte az MKE elnökétől az MKE, illetve szervezetei és tagjai javaslatait az 
1998-as pályázati témakörökre (esetleg megnyíló új források esetén még egy idei 
pályázatra). A kollégium elnökének, Papp Istvánnak erről szóló levelét megküld
tük a szervezetek elnökeinek. A kollégium nem szabott meg határidőt, kész az 
1998. évi pályázat kiírásakor fontolóra venni minden, 1997. szeptember 30. előtt 
beérkezett javaslatot. Kérjük a kollégákat, hogy javaslataikat Papp Istvánnak 
küldjék (FSzEK, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.). 
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Képzés 
Újabb tanfolyamok előkészületben - A Zrínyi Akadémián tervezzük a há

lózati tanfolyamok folytatását. Drótos László elkészítette egy háromnapos 
WWW-tanfolyam és egy haladó Internet-tanfolyam tematikáját. Most már csak 
a szükséges pénzt kell előteremteni. Reméljük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap
nál sikeresen pályázunk e tanfolyamok költségeinek legalább részbeni fedeze
tére. 

Lezajlott rendezvények 

Könyvtári törvény - 1997. február 20-án az Országgyűlési Könyvtár Háttér
beszélgetés címmel konzultációt szervezett a téma iránt érdeklődő országgyűlési 
képviselők, szakértőik és a könyvtári szakma vezető képviselői részére, a kodifi-
kációs munka segítésére és a képviselők tájékozódása érdekében. 

Előkészületben... 

Multimédia a kultúrában és a könyvtárban - 1997. május 14-én lesz a Széché
nyi Könyvtárban az MKE tavaszi országos konferenciája, multimédia bemutató
val és - könyvtárak és oktatási intézmények számára kedvezményes - vásárral 
egybekötve. A konferencia jelentkezési felhívását a szokásos csatornákon hama
rosan eljuttatjuk az egyesület tagjaihoz. 

IV. országos helyismereti tanácskozás - 1997. július 23-tól 25-ig Miskolcon 
kerül megrendezésre. Szervezésében számos megyei közgyűjtemény mellett részt 
vállalt a Borsod Megyei Szervezet, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a 
Bibliográfiai Szekció. A jelentkezési lapokat minden MKE szervezetnek és me
gyei könyvtárnak megküldték a miskolci kollégák további terjesztésre. A jelent
kezési határidő: március 31. 

Vándorgyűlés - Az előadások tartására szóló felhívást megküldtük az MKE 
szekcióinak és szervezeteinek, az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, az 
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának, a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium Kulturális Örökség Főosztályának, a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium Könyvtári Osztályának, az egyetemi és főiskolai könyvtári-informati
kai tanszékeknek, továbbá egyes személyeknek, akiktől előadást remélünk. 

Közművelődési könyvtárak egy új Európáért - Ez a címe annak a konfe
renciának, amelyet a magyarországi Francia Intézet a budapesti Goethe Inté
zettel közösen, a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal, az Informatikai 
és Könyvtári Szövetséggel és az MKE-vel együttműködve szervez Budapesten, 
a Francia Intézetben, szeptember 25-27-én. Az előzetes program szerint 
csütörtökön, pénteken és szombat délelőtt Milyen legyen a jövő könyvtára, 
Könyvtárak és új technológiák, illetve Könyvtárosok és könyvtárlátogatók cím
mel kerül sor előadásokra és kerekasztal-beszélgetésekre. A kerekasztal beszél
getéseket Kiss Gábor, Nagy Attila, Papp István, Ramháb Mária és Téglási Ág
nes vezeti majd. A jelentkezési lap a szaksajtóban jelenik meg, a jelentkezési ha
táridő május 15. 
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Nemzetközi kapcsolatok 
RTMLA - Az elnökség 35 ezer forinttal támogatta Bátonyi Viola részvételét 

a könyvtárosegyesületek vezetésével foglalkozó IFLA-kerekasztal márciusi chi
cagói tanácskozásán. 

IFLA-jelölések - Az idei koppenhágai IFLA-konferencián választják meg az 
IFLA új elnökét és töltik be a végrehajtó tanácsban megüresedett helyeket. Az 
MKE elnöksége az IFLA elnöki tisztére Christine Deschamps-t (Franciaország), 
a végrehajtó tanácsba Klaus-Dieter Lehmannt (Németország), David Bendert 
(USA) és Derek Law-t (Egyesült Királyság) jelölte. 

7. Deutscher Bibliothekskongress - Az MKE-t az elnökség megbízásából 
Lévay Botondné dr., a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának főigaz
gatója fogja képviselni Dortmundban a német könyvtárak 7. kongresszusán (má
jus 20-24.). 

Társegyesületek, rokon szervezetek 
Magyar Periodika Kör - Április 26-án lesz a Budapesti Kongresszusi Köz

pont Bartók-termében az MPK tavaszi konferenciája a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál Könyvtáros-klubjának keretében Képzés, továbbképzés, önkép
zés címmel. Az előadások a következők lesznek: Elisabeth Simon (Deutsches 
Bibliotheksinstitut, Berlin): Az állományfejlesztéstől a forrásfejlesztésig, Irene 
Wormell (Royal School of Librarianship, Koppenhága): A könyvtári szolgálta
tások minősége/ára, Bobokné Belányi Beáta (ELTE): Kell-e, lehet-e, hogyan és 
hol? A könyvtáros-informatikus továbbképzés tapasztalatai, Stefanie Gehrke 
(SWETS): Találjuk meg egymást! Az ideális kapcsolat lehetősége a könyvtáros 
és egy folyóirat-ügynökség között. 

Európai orvosi könyvtárak tanácskozása - Szeptember 23-tól 25-ig Buda
pesten tartják az ún. EAHIL workshop-ot, amelynek témája: Információ-me
nedzsment az orvosi könyvtárakban. A konferencia angol nyelven folyik majd, 
magyar szervezője dr. Virágos Márta, DOTE Kenézy Könyvtár. 

Előzetes rendezvénynaptár: 
- 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. április 26. A Magyar Periodika Kör tavaszi konferenciája, Budapest, 
Kongresszusi Központ, Bartók terem 

- 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 14. Multimédia a kultúrában és a könyvtárban, az MKE országos 
rendezvénye, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 

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

tudományi Szekció rendezvénye, OSZK 
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- 1997. május 27-29. Networkshop 97 konferencia, Keszthely, Pannon Agrár
tudományi Egyetem 

- 1997. június 25-27. A LISTEN TEMPUS JEF (1994^1997) zárókonferenciá
ja, Szombathely, ÍJerzsenyi Daniéi Tanárképző főiskola 

- 1997. július 23-25. IV. országos helyismereti konferencia, Miskolc 
- , 1997. augusztus 7-9. Az MKE 29. vándorgyűlése, Kecskemét 
- 1997. augusztus 31-szeptember 5. IFLÄ közgyűlés, Koppenhága 
- 1997. szeptember 25-27. A Goethe Intézet és a Francia Intézet konferenciája, 

Budapest 
- 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: Bármilyen könyvtári munkát vállalna Szabó Erika (lakástel.: 
213-6437). Jelenleg az Eötvös József Főiskola levelező könyvtár-szakának má
sodéves hallgatója. - Felsőfokú könyvtári informatikus, a tavalyi bértábla szerint 
D4-es besorolással állást keres. A leíró katalogizálás kivételével minden érdekli. 
Az ajánlatokat Jeromos jeligére a titkárságra várja. 

Állást kínál: A váci Katona Lajos Városi Könyvtár azonnali kezdéssel teljes 
munkaidőre keres felsőfokú végzettségű könyvtáros munkatársat, szakmai és 
számítógépes gyakorlattal. Ugyancsak azonnali belépéssel keres középfokú vég
zettségű könyvtáros munkatársat. Fizetés a közalkalmazotti bértábla szerint. To
vábbi információ a 27/311-335-ös telefonszámon. 

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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