
Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. április 17. 67. szám 

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

Vándorgyűlés 
Kedves Kollégák! Elkészült az idei vándorgyűlés jelentkezési felhívása a je

lentkezési lappal. Visszaküldési határideje: május 23., a befizetési határidő: jú
nius 10. A jelentkezési lapokat a napokban megkapják az MKE szervezetei to
vábbi terjesztésre az egyéni és testületi tagok körében. A titkárság küld belőle a 
központi testületi tagoknak és a képzőintézményeknek, valamint a szaklapok
nak. Igyekszünk az intézményeknek is juttatni belőle. A jelentkezési lapot bátran 
sokszorosítsák az érdeklődők számára; felhívjuk a figyelmet arra, hogy a titkár
ságon további készletek állnak rendelkezésre! 

Személyi hírek 
Kitüntetések - Az idén ismét lehetőség lesz rá, hogy kiváló szakmai és egye

sületi munkát végző kollégáink elismerésben részesüljenek. A Népművelésért
díjra, a Szinnyei József-díjra és az MKE-emlékéremre egyaránt 1997. május 31-ig 
nyújthatnak be javaslatokat az MKE szervezetei és elnöksége; az előbbi két ki
tüntetésre az MKM Közművelődési Főosztályára, illetve Könyvtári Osztályára, 
az MKE emlékéremre az MKE titkárságára. A javaslatok feltétlenül tartalmaz
zák a következőket: a kitüntetésre javasolt személy adatait (név, születési adatok, 
anyja neve), iskolai végzettsége, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata, 
lakhelye, eddigi kitüntetései (az évszám megjelölésével) és egy oldalnál nem hosz-
szabb szakmai indoklást. 

Elnökségi hírek 
Alapszabály-módosítás - Mint ismeretes az MKE kérte tagjait, hogy szemé

lyi jövedelemadójuk 1%-át juttassák a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 
Csak ősszel tudjuk meg, hogy ebből a forrásból mekkora bevételhez jut az egye
sület. Az elnökség nevében Ottovay László főtitkár levélben köszönte meg a 
vezetőségek szervező munkáját és a tagok felajánlásait. A vonatkozó törvény 
értelmében társadalmi szervezet csak akkor jogosult erre a támogatásra, ha nyi
latkozik arról, hogy nem támogat pártot, politikai szervezetet vagy képviselőjét, 
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nem fogad el tőlük támogatást és ezt alapszabálya a jövőre nézve is rögzíti. Az 
MKE alapszabályának módosítására csak a küldöttközgyűlés jogosult, ezért a 
legutóbbi, 1996. november 28-i küldöttközgyűlésen jelen volt küldöttek levélbe-
ni szavazását kezdeményeztük az alapszabály módosításával kapcsolatban. 
A módosítással az MKE alapszabálya 2. § új (3) bekezdéseként az alábbi szöveg 
jelenne meg: „Az egyesület kizárólag közhasznú tevékenységet folytat a könyv
tárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, illetve a könyvtárak és szakirodalmi 
tájékoztatási intézmények, valamint azok használói érdekében. Az egyesület pár
toktól, politikai szervezetektől független, azokat és képviselőiket nem támogatja, 
illetve azoktól támogatást nem fogad el." A jelenlegi (3) bekezdés számozása 
értelemszerűen (4)-re, a jelenlegi (4) bekezdés (5)-re, a jelenlegi (5) bekezdés 
(6)-ra módosulna. 

Könyvtári törvény - A KIK és az MKE elnöke április 10-én az alábbi közös 
levelet küldte dr. Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszternek. 

Tisztelt Miniszter Úr! 
A hazai könyvtárügy két szakmai szervezete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, 

valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete köszönettel vette tudomásul, hogy a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium a könyvtári ellátásról szóló törvény előkészületei során 
messzemenően támaszkodott arra az előkészítő, tervező és véleményező munkára amit e 
tekintetben tagságunk, szakértőink és vezető szerveink végeztek. Annál nagyobb megdöb
benéssel értesültünk a sajtóból arról, hogy - állítólag - a minisztérium a szakmai törvény
ekkel kapcsolatos elképzeléseinek megváltoztatására készül, holott legjobb tudomásunk 
szerint a könyvtári törvény kodifikációs munkája előrehaladott szakaszban van. A könyv
táros szakma minden rétege kéri és várja ezt az ö n á 11 ó szakmai törvényt. Amennyiben 
a hírek szerinti közös kulturális alapellátási törvény elkészítése lenne a minisztérium szán
déka, ez semmiképpen sem egyezne a könyvtáros szakma szándékával, de a nemzetközi, 
ezen belül pedig az európai joggyakorlattal sem, a könyvtárak és a könyvtárhasználók szem
pontjából padig e lehetőséget kifejezetten károsnak, veszélyesnek tartjuk. 

Mélységesen bízunk benne - annál is inkább, mert ilyen horderejű változtatásról sem 
véleményünket nem kérték és a szándékról tájékoztatást sem kaptunk -, hogy a hír légből 
kapott. Ezért kérjük Önt, hogy tájékoztasson minket a vonatkozó tervekről. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ilyen tervek a kulturális alapellátás törvényi szabályozását 
tőlünk eltérően felfogó szakszervezetek oldaláról merülnek fel. Mi arra kérjük miniszter 
urat, hogy vonatkozó szakmai döntésének előkészítésekor elsősorban az érintett szakterü
letek szakmai szervezeteire támaszkodjon, annál is inkább, mert gyakorlati tapasztalataink 
szerint a dolgozói érdekképviselet - jogosítványain messze túllépve - avatkozik be a szak
mai kérdések eldöntésébe is. Amikor kérjük Önt, hogy tájékoztasson a törvény-előkészítés 
jelenlegi terveiről, bízunk benne, hogy a minisztérium továbbra is igényt tart a szakmai 
szervezetek véleményére és segítségére. 

Kedvezmények és forráskivonás - Vajda Erik elnök levélben hívta fel az 
MKM Könyvtári Osztályának figyelmét arra, hogy a pedagógusok kedvezménye 
és a diákigazolvány bevezetése következtében a könyvtárügy jelentős bevételek
től esik el. Kérte, hogy a könyvtárlátogatás és a beiratkozás ingyenessége, ill. 
térítése ügyében az MKM úgy foglaljon állást, hogy az összhangban legyen a 
könyvtári törvénynek a minisztérium által jóváhagyott koncepciójával. 

3K - Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója, a Közkönyvtári Egylet 
elnöke kapott felkérést az elnökségtől arra, hogy a 3K szerkesztő bizottságában 
képviselje az egyesületet. 
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Média-kuratóriumi tagság - Az Országos Rádió és Televízió Testület felhí
vására a társadalmi szervezetek jelentkezhettek, hogy tagot szeretnének delegál
ni a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, valamint a Duna Televízió tevékenységét 
felügyelő kuratóriumokba. A művészetek és a kultúra területén működő orszá
gos szakmai szervezetek együttesen 11 fő jelölésére jogosultak. A szervezetek 
előzetes megállapodása szerint a könyvtárügyet egy kurátor képviseli, 1997-ben 
az IKSz delegáltja, Fülöp Ágnes személyében, aki Skaliczki Judit helyére lépett 
a kuratóriumban. 1998-99-ben az MKE fog a megállapodás értelmében kurató
riumi tagot delegálni. Az MKE képviselője addig is részt vesz a kulturális társa
dalmi szervezetek kuratóriumi tagjainak munkáját támogató médiakör tevékeny
ségében. 

Mi történt a szervezetekben? 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete (CsMKE) - 1997. március 20-
án megyei továbbképzést tartottak a Somogyi-könyvtárban. Rátkai Erzsébet el
nök szakmai és gazdasági beszámolót tartott és ismertette a CsMKE idei mun
katervét. Horpácsy Andrásné ismertette a könyvtárostanár-csoport, Karszt Sán-
dorné a nyugdíjas csoport tevékenységét. Ezután Szerzői jogi kérdések a könyv
tárakban címmel dr. Mann Judit, a Szerzői Jogvédő Hivatal jogtanácsosa tartott 
előadást. A délutáni program keretében Gubán Sándorné mutatta be a Kerté
szeti és Élelmezésipari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának könyvtárát. -
Április 10-én a CsMKE és a Somogyi-könyvtár gyakorlattal egybekötött tovább
képzést szervezett az ETO-ról az érdeklődő kollégáknak. 

Heves Megyei Szervezet (HMSz) - Balogh Béláné levele a HMSz ezévi ren
dezvényeiről tájékoztat. Január 25-én a HMSz szakmai kirándulást szervezett az 
OSZK ciméliagyűjteményének megtekintésére. Április 10-én Hatvanban tartot
ták taggyűlésüket, ahol jóváhagyták 1997-es szakmai programjaik tervét. 

Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) -1997. március 25-én tartotta alaku
ló közgyűlését a KTE, az MKE tagegyesülete, amelynek jogelődje a Könyvtáros
tanárok Szervezete volt. A délelőtti szakmai program keretében Szira Judit, a 
Soros Alapítvány programigazgatója Az Iskolai könyvtárak lehetőségei a nyitott, 
demokratikus társadalom megteremtésében címmel tartott előadást. Ezt követte 
Dán Krisztina tájékoztatója a Soros Alapítvány folyamatban lévő és tervezett 
pályázatairól az iskolai könyvtárak számára, majd Környei Márta mutatta be az 
iskolai könyvtári tárgyszójegyzéket. A délután közgyűlés megvitatta és elfogadta 
a KTE alapszabályát, megbízta az ügyvivői testületet, majd meghatározta az 
egyesület tevékenységének irányait a következő közgyűlésig és elfogadta a KTE 
1997-es munkaprogramját. 

Mezőgazdasági Könyvtáros Szekció (MgKSz) - 1997. március 18-án az 
OMgKDK-ban a MgKSz összejövetelén Cserey Lászlóné dr. és Gulácsiné Pápay 
Erika előadása hangzott el a könyvtári szolgáltatások térítési díjairól. A jelenlé
vők abban állapodtak meg, hogy az egyetemi és főiskolai könyvtárak elküldik az 
érvényes áraikról szóló tájékoztatást Miltényi Szilárdnénak (OMgKDK), aki az 
Agrárkönyvtári Hírvilágban közzéteszi azokat. A későbbiekben a résztvevők 
megtekintették az OMgKDK újonnan kialakított Európa-gyűjteményét és CD-
olvasótermét. 
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Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSz) - Az MKSz tagjai 1997. március 19-
én egy külföldi és egy nagymúltú hazai kiadó életével ismerkedtek meg. A Kos
suth Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft-t és a Springer Hungarica Kiadó Kft-t 
keresték fel. A kiadványok és szolgáltatások bemutatásakor szóba került az elek
tronikus dokumentumok könyvtári kezelésének gyakorlata, valamint a közbe
szerzési törvény is. - Április 16-án az MKSz tagjai a megújult Országos Idegeny-
nyelvű Könyvtárba látogattak el. A könyvtári séta után Gyüre Péter előadását 
hallgatták meg az elektronikus dokumentumokról és könyvtári kezelésükről. 

Társadalomtudományi Szekció (TSz) - 1997. április 11-én elektronikus 
könyvtárat látogattak meg a TSz szervezésében az érdeklődők. Az USA Nagy
követsége mellett működő Információs Szolgálat (USIS Budapest) munkájával, 
szolgáltatásaival ismerkedtek. 

Pályázatok 
Nemzeti Kulturális Alap - Az NKA 1997. évi felhívására öt pályázatot nyúj

tottunk be: 1. a kecskeméti vándorgyűlés megrendezésére (600 eFt), 2. hálózati 
tanfolyamok szervezésére (390 eFt), 3. a szeptember végi francia-német-magyar 
konferenciára (300 eFt), 4. a május 14-i multimédia-konferenciára (300 eFt) és 
5. az IFLA koppenhágai közgyűlésén való részvételre (200 eFt). Az Elektronikus 
Könyvtári Szekció pályázatánál, amelyet a Magyar Elektronikus Könyvtár tartal
mi és technikai továbbfejlesztésére nyújtottak be, az MKE lebonyolítói szerepet 
vállalt. 

Nemzeti Kulturális Alap 1997-1998 - Mint előző számunkban már hírt 
adtunk róla, az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma kérte, hogy az MKE, illetve 
szervezetei és tagjai tegyenek javaslatokat az 1998-as pályázati témakörökre. A 
kollégium elnökének, Papp Istvánnak erről szóló levelét megküldtük a szerve
zetek elnökeinek. A legfrissebb hírek szerint az Alap bevételei jól alakulnak, s 
elképzelhető, hogy még az idén újabb pályázat kiírására is sor kerülhet. Az egyes 
kollégiumoknak maguknak is pályázniuk kell az NKA bizottságánál a kiegészítő 
keretekre. Ezért kérjük a kollégákat, hogy javaslataikat lehetőleg még az első 
félévben küldjék meg Papp Istvánnak (FSzEK, 1088 Budapest, Szabó Ervin 
tér 1.). 

European Commission - A titkárságon megtekinthető az Európai Bizottság 
1997. februári tájékoztató füzete a közép- és kelet-európai országok és a korábbi 
Szovjetunió új független államai számára kiírt kutatási és műszaki jellegű pályá
zati lehetőségekről, négy program keretében: INCO-COPERNICUS, Fourth 
Framework Programme for RTD, INTAS és ISTC. 

Open Society Regional Library Program - 1997. évi pályázatuk kiírása 
(képzés, könyvtári automatizálás, állományvédelem és hozzáférés, ál
lománygyarapítás, konferenciai támogatás, Library of Congress/Soros Fellows 
Program, British Library Fellows Program, CEU Summer University Course) 
megtekinthető a hálózaton, a következő címen: www.osi.hu/rlp. 

Gombocz-ösztöndíj 1998/1999-Az érdeklődők figyelmébe: az MKE szer
vezetei elnökeinek, a központi testületitag-intézmények vezetőinek, a könyvtári 
tanszékek vezetőinek és a könyvtári szaklapoknak megküldtük az 1998/1999. évi 
ösztöndíjra való felhívást. - Itt csak a leglényegesebb tudnivalók. A jelentkezés 
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feltételei: felsőfokú könyvtárszakos vagy más egyetemi végzettség, munkahelyi 
ajánlás; pályázati terv a tanulmányozandó témáról, illetve későbbi hasznosításá
ról; angol nyelvvizsga. A pályázatokat 1997. május 31-ig kell beküldeni az MKE, 
1054 Budapest, Hold u. 6. címre: szakmai önéletrajz (röviden angol nyelven is), 
a tanulmányozandó téma megjelölése, munkahelyi ajánlás, a végzettséget és a 
nyelvtudást igazoló okmányok másolata, nyilatkozat az utazási költség vállalásá
ról. Személyes beszélgetések előreláthatólag a június 9-i héten lesznek. A jelölt
nek augusztus l-jén kell beadnia pályázatát a Fulbright Bizottságnál. (A pályá
zati kiírás egyéb, gyakorlati tudnivalókat is tartalmaz.) 

Szabványosítás 
Az IKSz, az MKE, az MSzT, az OSzK-KMK és az OSZK által korábban meg

alakított Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság ke
retében a könyvtári szabványosítással kapcsolatos feladatok koordinálására és az 
adminisztrációs ügyek intézésére megalakult a Könyvtári Szabványosítási Iroda. 
Az Iroda az OSzK Oktatási és módszertani osztályának keretén belül működik, 
vezetője Varga Ildikó, aki egyben a bizottság titkára is. A szabványosításról szóló 
rövid közleményt (Megújul a kpnyvtári szabványosítás) és a bizottság szabályza
tát Vajda Erik (a bizottság elnöke) megküldte a könyvtári szaksajtónak. 

Előkészületben... 
IV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - 1997. április 25-től 27-ig kerül 

sor a rendezvénysorozatra, amelynek központi témája a szakkönyv és a tankönyv. 
A Könyvtáros Klub programja: 

április 25. 
- A könyvtár szerepe a szakmai információellátásban. Igények és szolgálta

tások az államigazgatás, a gazdasági élet és a nemzetközi szervezetek terü
letén. 

- Konferencia 
- A felsőoktatási tankönyvkiadás és -ellátás helyzete. A tankönyvkiadási és 

könyvtártámogatási alapítványról 
- Szótárak CD-ROM-on. A Scriptum bemutatója 
- Az EU hivatalos kiadványai és adatbázisai 
április 26. 
- Integrált könyvtári rendszerek legújabb fejlesztési irányai és a könyvtári 

megvalósítások. Bemutatók 
- A Periodika Kör nemzetközi konferenciája: Képzés, továbbképzés, önkép

zés címmel 
április 27. 
- A tankönyvkiadás és -ellátás gondjai. Konferencia a pedagógusok, könyv

tárostanárok, tankönyvkiadók és -terjesztők részvételével 
- Az orvosi könyvtárosok szakmai napja. Előadások és bemutatók 
Konferencia az állománygyarapításról - A Társadalomtudományi Szekció 

1997. május 20-án egész napos rendezvényre készül az OSzK-ban. Az előadások 
és korreferátumok - majd a remélt eszmecsere - témái: Állománygyarapítás új 
helyzetben (új technikák, új információhordozók, egyre változó/romló finanszí-
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rozási lehetőségek); A tendereztetésé a jövő vagy a koordinációé (külföldi pél
dák - honi tanulságok); Mit kell tudnia ma már egy gyarapító könyvtárosnak a 
hazai és külföldi hálózatokról; Búcsút mondhatunk-e a cserepartnereknek a ki
lencvenes évek végén? (tendenciák és tanulságok); Kell-e szemléletváltás (vagy 
csak pénz) a könyvek gyarapításához? (források és döntési mechanizmusok; a 
CEU mint az egyetemi könyvtár egyik lehetséges modellje); Hogyan lehet fel
mérni az állománygyarapítás tényleges költségeit? (egy könyvkereskedő tapasz
talatai) 

Őszi országos rendezvény - Mint korábban már hírt adtunk róla, A magyar 
könyvtárügy első évtizede a harmadik évezredben - stratégiák, tennivalók cím
mel országos konferencia lesz Salgótarjánban az ősszel. Időpontja: november 
13-14. Szervezői az MKE és az MKE Nógrád Megyei Szervezete mellett a deb
receni, a salgótarjáni és a szombathelyi megyei könyvtár, valamint a pécsi egye
temi könyvtár. Részvételi felhívása és jelentkezési lapja a napokban jut el a szer
vezetekhez, és általuk a tagokhoz és tagintézményekhez, a képzőintézmények
hez. A konferencia témakörei: 1. Látjuk-e már az információs társadalmat Ma
gyarországon? (szakmánk kompatibilitása a társadalmi folyamatokhoz, az infor
mációs társadalom igényeihez); 2. A könyvtáros személyisége és szerepe (postás? 
bróker? menedzser? gyóntató? könyvtáros? - személyiségvizsgálatok, a rend
szerfejlesztés humán menedzsmentje); 3. A jövő könyvtárképe (falakkal vagy fa
lak nélkül, építsünk-e egyáltalán könyvtárat, fizikai gyűjteményt vagy adat
bázist?); 4. Stratégiák és tennivalók 2010-ig. A jelentkezési határidő: 1997. jú
nius 30. 

Nemzetközi kapcsolatok 

Szlovák meghívás - A Szlovák Könyvtárosok Egyesülete meghívta az MKE 
képviselőjét az INFOS97 elnevezésű nemzetközi szemináriumra, 1997. április 
14-től 17-ig. Sajnos a meghívás az utolsó percben érkezett, ezért az elnökségnek 
nem volt módja rá, hogy a kiküldött személyéről és utazási költségeinek forrá
sáról döntsön, pedig a szomszéd országok könyvtárosaival és egyesületeivel tö
rekszünk a jó kapcsolatokra. 

Horvát meghívás - A Horvát Könyvtárosegyesület Képzési és Továbbképzé
si Bizottsága 1997. május 20-án plénumot szervez Zágrábban, amelyre meghívták 
az MKE képviselőjét is. Levélben kívántunk munkájukhoz sok sikert. 

Amerikai meghívás - Nagy megtiszteltetés érte az egyesületet. Főtitkárunk 
meghívást kapott az American Library Association (ALA) június végi (jún. 26 -
júl. 2.) éves vándorgyűlésére, San Franciscóba. A külföldi utazási keret szűkös
sége miatt a meghívásnak sajnos nem tud eleget tenni. A meghívás az egyesület 
tagjainak is szól. Ha valakinek van rá lehetősége, hogy kiutazzon, forduljon a 
titkársághoz, az ALA szívesen küld számára hivatalos meghívást a vízum meg
szerzéséhez. 

Határon túli magyar könyvtárak támogatása - 1997. március 20-án megbe
szélés volt a támogatás formáiról és lehetőségeiről Kocsis István előterjesztése 
alapján az OSzK-ban. Meghívást kaptak azon könyvtárak és intézmények, akik 
a támogatás érdekében már eddig is igen sokat tettek (Békés Megyei Könyvtár, 
KLTE Könyvtára, MTA Könyvtára, OSzK, OSzK-KMK), továbbá az MKM Ha-
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táron túli Magyarok Hivatalának munkatársai, a Kölcsey- és a Pro Hungaris Ala
pítvány és a határon túli magyar könyvtárosok egy-egy képviselője is. 

Legislation for the Book World - Tavaly novemberben volt az a nemzetközi 
konferencia, amelyet az Európa Tanács, a Lengyel Könyvkamara és a Lengyel 
Kulturális Minisztérium szervezett ezzel a címmel a könyvkiadással, könyv
terjesztéssel és a könyvtárakkal kapcsolatos jogi szabályozás kérdéseiről. A ren
dezvényen az MKE nem tudta magát képviseltetni, de a konferencia ajánlásait 
(angol és orosz nyelven) megkaptuk, az egyesület titkárságán megtekinthetők. A 
konferencia Proceedings kötete hamarosan megjelenik. Az ajánlások alapján 
előkészületben van egy kézikönyv közreadása is a témáról. 

Társegyesületek, rokon szervezetek 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSz) - 1997. március 19-én a 
Szent László Kórház kultúrtermében gyűltek össze a MOKSz tagjai, hogy meg
hallgassák dr. Skaliczki Judit (MKM, Könyvtári O.) előadását a könyvtári tör
vényről és Freisinger Jenő előterjesztését a legújabb Magyar Orvosi Bib
liográfiáról. 

Előzetes rendezvénynaptár: 

- 1997. április 25-27. IV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Könyvtáros 
Klubbal 

- 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 Társada

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

tudományi Egyetem 
- 1997. június 25-27. A LISTEN TEMPUS JEP (1994-1997) zárókonferenciá

ja, Szombathely, Berzsenyi Dániel 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. IFLA 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 
- 1997. november 13-14. A magyar könyvtárügy első évtizede a harmadik évez

redben - stratégiák, tennivalók, Országos konferencia, Salgótarján 
- 1998. augusztus 16-21. IFLA közgyűlés, Amsterdam 
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Állásügyek 
Állást keres: Benda Valéria (3-356-426), OMIKK szaktanfolyamot végzett, 

30 éves gyakorlattal, vezetői gyakorlattal, angol középfokú nyelvvizsgával ren
delkezik. Budapesten bármilyen állás érdekli. 

Állást kínál: Az MTA Könyvtárának Nemzetközi Csereszolgálata számító
gépes alapismeretekkel rendelkező ügyintézőt keres, lehetőleg azonnali belépés
sel. Munkaidő és bérezés megállapodás szerint. Tel: 1-114-683. - Az MTI Szak
könyvtára könyvtárvezetői állást hirdet, amelyre írásban kérik az érdeklődők je
lentkezését (cím: MTI Sajtóadatbank, 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Dr. Szabó 
Iván igazgató). Elvárások: könyvtárosi végzettség (lehetőleg egyetemi), vezetői 
ismeretek, gazdasági ismeretek, nyelvvizsga (angol lenne a legkívánatosabb), 
mikrofilmkeresési, állománykarbantartási ismeretek, számítógépes szövegszer
kesztési vagy információkeresési ismeretek, kiegyensúlyozott életvitel, együttmű
ködési készség. Fizetés megegyezés szerint, nyelvpótlék figyelembe vételével. 
Munkaidő: 7.30-18 óráig, beosztás szerint, napi 8 óra. Az MTI Szakkönyvtár 
létszáma vezetővel együtt 4 fő. A vezető ugyanúgy könyvtárosi munkát végez, 
mint a beosztottak. Speciális feladatuk a napi sajtófigyelés a megrendelők szá
mára. A Szakkönyvtár az MTI Sajtóadatbank egyik szervezeti egysége. - Orszá
gos hatáskörű intézmény keres műszaki könyvtárost, felsősokú végzettséggel, an
gol, illetve német nyelvtudással. Érdeklődni lehet Szentirmai Zsoltnál, a 216-
5056-os telefonszámon. - A Baár Madas Református Gimnázium igazgatótaná
csa pályázatot hirdet könyvtárosi állásra. Elsősorban református vallású, a szá
mítógépes könyvtárkezelésben gyakorlott személyek jelentkezését várjuk. A pá
lyázathoz mellékelni kell a pályázó önéletrajzát, szakmai tevékenységéről szóló 
szakmai életrajzát, a legmagasabb iskolai végzettsége(i)t igazoló oklevel(ek) má
solatát és gyülekezeti lelkészének ajánlását. Az elnyert álláshelyet 1997. augusz
tus 16-án kell elfoglalni. A pályázat benyújtásának határideje: 1997. május 30. 
Cím: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3. - Az Országos Széchényi Könyv
tár Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Irodája felvételt hirdet meghatározott 
időre osztályvezető-helyettesi munkakör ellátására. Feladatkör: nemzetközi kul
turális és belföldi közönségkapcsolatok ellátása, idegen nyelvű levelezés, ügyin
tézés. Feltételek: felsőfokú iskolai végzettség (könyvtár vagy más kapcsolódó hu
mán területek, kulturális menedzser stb.), folyékony angol nyelvtudás (nyelvvizs
ga). A pályázók önéletrajzait 1997. május 31-ig várjuk az alábbi címre: Bátonyi 
Viola, OSZK, NKKI, 1827 Budapest. - A Kulturtrade Kiadó vezetőt keres újon
nan nyíló, Krisztina körúti boltjába gyakorlati és kereskedelmi érzékkel, néhány 
éves szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógus vagy könyvtáros személyében. 
Bővebb információk a titkárságon, jelentkezni lehet Vince Gábornál (tel.: 175-
7288). 

* 

Szerkeszti: Hegyközi Ilona 
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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