
Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. június 11. 68. szám 

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

Személyi hírek. 
Búcsúzunk Horváth Géza kollégánktól, a tatabányai megyei könyvtár nyugal

mazott igazgatójától, aki 72 éves korában hunyt el. 

Egyesületi élet 

Tanácsülés - 1997. május 7-én dr. Skaliczki Judit, az MKM Könyvtári Osz
tályának vezetője és Bariczné Rózsa Mária, az MKM főtanácsosa volt a tanács
ülés vendége. Skaliczki Judit tájékoztatta a tanács tagjait a könyvtári törvény 
előkészületeinek állásáról, a szakmai szervezetekre ezzel kapcsolatban váró, egy
re szorítóbb határidejű teendőkről. A minisztériumi támogatások tapasztalatait 
összegezve Bariczné Rózsa Mária felhívta a figyelmet az alapvető gazdasági és 
vezetési ismeretek terjesztésének fontosságára. A KKDSZ aláírásgyűjtést szor
galmazó levelével kapcsolatban a tanács úgy döntött, hogy nem javasolja az el
nökségnek a felhívás aláírását. A vándorgyűlés nyílt napjára a következő téma
javaslat született: a megyei és városi könyvtárak kapcsolatai, ellentétei. 

Fitz-díj - Az idei Fitz-díj várományosait összesítettük az előkészítő bizottság 
javaslatai alapján. (Munkájukat ezúton is köszönjük!) A listára a könyvtárosok 
szavazatait a tanács tagjainak közvetítésével június 20-ig várjuk a titkárságra. 

Elnökségi hírek 

Elnökségi ülés, 1997. április 24. - A szakmai programok támogatásáról 
született döntés részleteit alább ismertetjük. Az elnökség kitüntetési javaslatokat 
tett az MKM-nek, majd megszavazta, kiket terjeszt elő a maga részéről az idei 
MKE-emlékéremre. Az elnökség nevében Vajda Erik elnök megköszönte Bá-
tonyi Viola munkáját az IFLA Könyvtáros-egyesületek Kerekasztalában 
(RTMLA), ahol leköszönt tisztségéről. Az elnökség megvitatta az 1996-97. évi 
Gombocz ösztöndíj tapasztalatait. 

Könyvtári törvény - Az egyesület május végén az MKM-től újabb körben 
megkapta, immár a törvény ún. normaszövegét véleményezésre, kiegészítve a 
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végrehajtásról szóló kormányrendelet és a miniszteri rendelet tervezett témáival 
és értelmezéseivel. A módosítási javaslatokat igen szoros határidővel kellett el
készíteni, az elnökség korábbi javaslatainak érvényre juttatására törekedett. 

Kulturális járulék - Az elnökség felkérésére Rády Ferenc, az OSZK főosz
tályvezetője készítette el a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény bevételi 
forrásokra vonatkozó szakaszainak módosításával kapcsolatos véleményt. 

Szinnyei-dí j - Az elnökség dr. Tóth Gyulát delegálta a Szinnyei József-díj 
kuratóriumába. 

Mi történt a szervezetekben? 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet (BKMSZ) - A BKMSZ és a kiskunfélegyhá
zi Petőfi Sándor Városi Könyvtár A NAT és a könyvtár címmel továbbképzést 
szervezett április 22-én Kiskunfélegyházán. Az előadók (Sáráné dr. Lukátsy Sa
rolta, Balogh Mihály, Csáki Sándorné) bemutatták az új NAT-ot, annak művelt
ségterületeit, különös tekintettel a könyvtárhasználati követelményekre. A ta
nácskozás konzultációval, a könyvtár NAT-gyűjteményének és a helyi tanterv
változatok bemutatásával ért véget. 

Bibliográfiai Szekció (BSZ) - Április 22-én Gyurgyák János Szerkesztők és 
szerzők kézikönyve c. kötetének A szerkesztő és a szerző segédkönyvei c. fejeze
tét vitatták meg a szekció tagjai Kertész Gyula bevezetőjével. 

Heves Megyei Szervezet (HMSZ) - Április 10-én Hatvanban találkoztak a 
szervezet tagjai. Az elmúlt évről szóló beszámoló kiemelt jelentőséget tulajdo
nított az észak-magyarországi regionális továbbképzésnek. A beszámolót köve
tően Kocsis István mint az MKE alelnöke tájékoztatott a hazai és a határon 
túli magyar könyvtárak hivatalos kapcsolatairól, a Pro Hungaris Alapítvány 
terveiről. 

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete (KKKE) - A KKKE 
a megyei könyvtárral közösen továbbképzést szervezett Győrben 1997. április 
29-én Kommunikáció és viselkedéskultúra az olvasószolgálatban címmel az 
Apáczai János Tanítóképző Főiskolán. 

Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) - A szekció tagjai 1997. május 22-én 
látogatást tettek az OSZK Könyvtári Múzeumában. 

Olvasószolgálati Szekció (OSZ) - Az OSZ 1997. április 25. és 27. között a 
Vajdaságban tett látogatást, a határon túli magyarok olvasási szokásait felmérő 
vizsgálatok lezárásaképpen. Vendéglátóik a zentai Thurzó Lajos Közművelődési 
Központ munkatársai voltak. A tavaszi szekcióülés résztvevői előadásokat hall
gattak meg a vajdasági magyar könyvkiadásról, kultúráról, könyvtárosképzésről, 
könyvtárügyről. Látogatást tettek a zentai, feketicsi, topolyai, doroszlói és kupu-
szinai könyvtárakban, megismerkedtek a magyar művelődési körök tagjaival. A 
kirándulás során bejárták Bácska főbb nevezetességeit. 

Pécsi és Baranyai Szervezet (PBSZ) - Az egyesületi hírlevelek sora újabbal 
gyarapodott: április 30-i kelettel jelent meg a PBSZ hírlevelének első száma. A 
továbbiakban legalább negyedévenként szeretnének tájékoztatást adni tagjaik
nak és az érdeklődő kollégáknak. - Május 21-én zajlottak a siklósi könyvtári nap 
rendezvényei. Az egyesület tagjai a városi könyvtár megtekintése után Siklós vá-
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ros és a siklósi térség könyvtári helyzetéről, majd a Textlib rendszer fejlesztésé
nek és alkalmazásának időszerű kérdéseiről tájékozódtak. - Május 28-án indult 
a PBSZ új rendezvénysorozata, a Personalia. A városi könyvtár Várkonyi Nándor 
fiókkönyvtárban dr. Ruzsás Lajosné dr. Faluhelyi Veronikával, a Pécsi Orvostu
dományi Egyetem Központi Könyvtárának nyugalmazott igazgatójával beszélge
tett életéről és szakmai pályafutásáról Boda Miklósné dr. 

Társadalomtudományi Szekció (TSZ) - Több mint százan voltak kíváncsi
ak a TSZ 1997. május 20-i rendezvényére, amely az állománygyarapítás idősze
rű kérdéseivel foglalkozott. A témák érdekessége miatt a szervezők kilátásba 
helyezték a konferencia folytatását, előreláthatólag ez év végén vagy 1998 ele
jén. 

Veszprém Megyei Szervezet (VMSZ) - Május 13-án, a megyei könyvtárban 
a könyvtári menedzsment alapkérdései összefoglaló címmel tartották ez évi első 
összejövetelüket, amelyen dr. Skaliczki Judit: Jövőkép, statisztikai tervezés, cé
lok és Zalainé dr. Kovács Éva: Minőségbiztosítás a könyvtárakban címmel tartott 
előadást. 

Zempléni Könyvtárosok Szervezete (ZKSZ) - 1997. április 24-én közigaz
gatási és könyvtári szakemberek megyei tanácskozására került sor Könyvtárak a 
törvényvárás időszakában címmel Sárospatakon. A szervezők: a sárospataki vá
rosi könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Április 29-én, 
a könyvtárosok napján Olaszliszkán egynapos helytörténeti program várta a me
gye könyvtárosait. Jövőre egy másik településen rendezik meg a könyvtárosna
pot. - 1997. május 23-25-ig rendezték meg, folytatva a hagyományt, a határon 
túli magyar könyvtárosok III. zempléni nemzetközi tanácskozását. A háromna
pos program Sárospatakon kezdődött, ahol vendégük volt Papp István (FSZEK), 
Szerencsen pedig M. Fülöp Géza (Marosvásárhely) és Drótos László (Miskolc). 
A programot zempléni kirándulás zárta. A vendéglátók már a jövő évi program 
összeállításán gondolkodnak! 

Pénzügyek 

Szakmai programok támogatása - Az elnökség elbírálta a pályázatokat. A 
szervezetek a következő összegű támogatásban részesültek: Bács-Kiskun megyei 
Szervezet 400 eFt, Békés megyei Szervezet 100 eFt, Borsod megyei Szervezet 
50 eFt, Csongrád megyei Könyvtárosok Egyesülete 135 eFt, Fejér megyei Szerve
zet 60 eFt, Hajdú-Bihar megyei Szervezet 60 eFt, Heves megyei Szervezet 30 eFt, 
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 70 eFt, Pécsi és Baranyai 
Szervezet 40 eFt, Pest megyei Szervezet 30 eFt, Somogy megyei Szervezet 40 eFt, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet 80 eFt, Tolna megyei Szervezet 30 eFt, 
Vas megyei Szervezet 100 eFt, Veszprém megyei Szervezet 50 eFt, Zala megyei 
Szervezet 50 eFt, Zempléni Könyvtárosok Szervezete 50 eFt, Bibliográfiai Szek
ció 40 eFt, Gyermekkönyvtáros Szekció 100 eFt, Helyismereti Könyvtárosok 
Szervezete 170 eFt, Könyvtáros tanárok Szervezete 150 eFt, Mezőgazdasági Szek
ció 30 eFt, Műszaki Könyvtáros Szekció 80 eFt, Olvasószolgálati Szekció 50 eFt, 
Társadalomtudományi Szekció 100 eFt, Zenei Könyvtáros Szervezet 30 eFt. 
Összesen: 2,125 eFt-ot fogunk átutalni, amint az MKM és az Országgyűlés tá
mogatása számlánkra érkezik. 
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NKA-támogatás - Megkaptuk az értesítést idei pályázataink eredményeiről 
az NKA Könyvtári Kollégiumától. 390 eFt-ot nyertünk el hálózati tanfolyamok 
szervezésére és azokon való részvételre, 200 eFt-ot a május 14-i Multimédia a 
kultúrában és a könyvtárban c. konferenciára, 100 eFt-ot a Közművelődési 
könyvtárak egy új Európáért c. francia-német-magyar konferenciára, 600 eFt-ot 
a kecskeméti vándorgyűlésre. 

Pályázati lehetőségek 

Fulbright ösztöndíjak - Az 1998-1999-es pályázati lehetőségekről tájékoz
tató füzet megtekinthető a titkárságon. 

Kovács Máté Alapítvány - Dr. Kovács Ilonától kaptuk a tájékoztatást, hogy 
1997 májusától az alapítvány megkezdi működését. Elnöke dr. Fülöp Géza, tit
kára dr. Hangodi Ágnes. Az alapítványnak az MKE titkárságának postacímére 
lehet írni. 

Képzés 

Kulturális menedzserképzés - Az ELTE BTK-nak ötödik alkalommal szer
vezett két szemeszteres felsőfokú tanfolyama, 1997 októberétől 1998 júniusáig 
tart majd. Tanfolyamdíj: 88.000 Ft. Jelentkezés és felvilágosítás: 1997. augusztus 
21-től szeptember 30-ig, naponta 10-14 óráig a 267-0966/5317 telefonon. 

Lezajlott rendezvények 

Multimédia-konferencia, 1997. május 14. - Az Országos Széchényi 
Könyvtár volt az MKE tavaszi országos rendezvényének házigazdája. Multimé
dia a kultúrában és a könyvtárban összefoglaló címmel hat jeles előadó szere
pelt (György Péter: C/TM (Copyright és Trade Mark); Ecsedi Csaba: A multi
média, ahogyan NEM látják. Beszédszintetizátorral kiegészített számítógépek 
a látássérültek használatában; Z. Karvalics László: A hálózati forradalom tár
sadalomelméleti dilemmái; Koch Péter: Multimédia: útban egy emberarcú in
formatika felé; Pataki Gábor: A multimédia könyvtári alkalmazásának kérdé
sei). Az előadások egy részét már olvashattuk a kulturális sajtóban. A konfe
renciához csatlakozva egész napos bemutatóra és kedvezményes vásárra is sor 
került a magyar fejlesztésű CD-ROM-okból. A hazai fejlesztők és kiadók szí
ne-java mutatta be termékeit a helyszínen felállított számítógépeken. Értesü
léseink szerint a vásárt a kiállító cégek is sikeresnek ítélték, szívesen vállalkoz
nának a folytatásra. 

Előkészületben... 

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-
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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 adatbá
zist?); 4. Stratégiák és tennivalók 2010-ig. A jelentkezéseket az MKE Nógrád 
Megyei Szervezetéhez kell küldeni 1997. június 30-ig. 

6. BOBCATSSS - Mint ismeretes, a 6. BOBCATSSS-szimpózium helyszíne 
is Budapest lesz, időpontja: 1998. január 26-28. A fő téma: Shaping the know
ledge society. A dán szervezők, akik öt év után a hollandoktól átvették a stafé
tabotot, elkészítették a call for papers-t, amely hamarosan megjelenik a szaksaj
tóban. A határidők: a az előadások összefoglalóit október 31-ig várják, november 
21-ig küldik meg az elfogadásról szóló értesítést. A konferencia jelentkezési ha
tárideje november 7. lesz. A mindenkori legfrissebb információk a rendezvény 
honlapján találhatók: http://www.db.dk.bobcatsss 

Nemzetközi kapcsolatok 

A külföldi tanulmányutak támogatásának rendje - Az elnökség megvitat
ta Papp István előterjesztését. Címe a következőképpen módosult: Az egyéni 
tanulmányutak támogatásának rendje. A dokumentum a 3K-ban és a hírlevélben 
meg fog jelenni. Az elnökség idén pályázatot kíván kiírni tanulmányúti progra
mok benyújtására 35 évnél fiatalabb könyvtárosoknak. Apályázatnak tartalmaz
nia kell a tanulmányozandó témát, az úticélt, a költségvetést, benne külön a más 
forrásból és az MKE-től remélt támogatás összegét. 

British Council szemináriumok - A BC megküldte az egyesületnek az év 
második felében és 1998 első felében tervezett, külföldi könyvtárosoknak szóló 
képzési programjainak prospektusait. Az érdeklődők forduljanak a titkársághoz. 

Libtech International 97 - Szeptember 10-11-én lesz a Libtech soron kö
vetkező éves kiállítása és konferenciája. A rendezvényen több évben is részt vett 
egy-egy magyar könyvtároscsoport. A szervezők a szeptember 8. és 15. közötti 
időszakban 50 fontért kedvezményes szállást ajánlanak Hatfieldben a Hertfords-
hire-i Egyetem kollégiumában. A konferencia korábbi résztvevőihez már eljutott 
ez az ajánlat, az idei érdeklődőket szívesen összehozzuk! 

Társegyesületek, rokon szervezetek 

KKDSZ - A KKDSZ-szel a könyvtári törvény előkészületei kapcsán összetű
zésbe került az egyesület. Ennek történetét Vajda Erik elnök Vadász Jánosnak 
írt nyílt leveléből ismerhetik meg a 3K júliusi számából. 

KIK -1997. május 29-én volt az Informatikai és Könyvtári Szövetség évi köz
gyűlése. Striker Sándor (MKM Közművelődési Főosztály) a minisztérium könyv
tártámogatási programjairól szólt. Rónai Iván (MKM Kulturális Örökség Főosz
tály) Felkészülés a 2000 után következő időszakra, az információs társadalom 
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időszakára. Az országos könyvtári és közgyűjteményi információs hálózat fejlesz
tése címmel tartott előadást. Az elnöki és a költségvetési beszámolót megelőző
en hangzott el Botka Sándor (OMFB) előadása Az információs társadalom az 
OMFB szemével címmel. 

HUNRA - 1997. áprilisában volt a HUNRA Magyar Olvasástársaság Szigetek 
és hidak c. Olvasáskongresszusa Szegeden. A kongresszus résztvevői nyilatkoza
tot fogalmaztak meg, amelynek ha nem is minden megállapításával, de az ösz-
szevonással és a könyvtárak létével kapcsolatosakkal az elnökség egyetértett. 
Nyilatkozat 
Tiltakozunk a könyvtárak megszüntetése, indokolatlan összevonása, nyitva tartásának 

csökkentése, a létszám-leépítések, a fenntartók meggondolatlan, szakmai hozzá
értést nélkülöző döntései ellen. 

A könyvtári ellátás elsorvasztása beláthatatlan következményekkel járhat az oktatás 
minden szintjén - az óvodától az egyetemig -, sérül a könyvtárak közszolgálati, 
információs központi szerepének és számos más funkciójának megvalósítása, a 
folyamat végezetül az egész társadalom teljes szellemi leépüléséhez vezethet. 

Ezért szakmai felelősségünk tudatában felhívjuk a figyelmet arra, hogy szükségesnek 
tartjuk az önálló könyvtári törvényben a szakmai normatívák konkrét, számszerű 
meghatározását, például a közművelődési könyvtárak esetében a lakosság száma 
szerint, illetve a könyv- és dokumentumbeszerzésben a tanulók/hallgatók számától 
függően, a szükséges munkakörökre, nyitva tartási időre stb. nézve. 

A törvény biztosítson állami finanszírozást a normatíváknak megfelelő könyvtári rend
szer működéséhez. 

Hangsúlyozni szeretnénk a törvényhozók, a szakminisztérium, a szakmai vezető tes
tületek felelősségét a jövő társadalmával szemben. 

Előzetes rendezvénynaptár: 

- 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. 63. IFLA közgyűlés, Koppenhága 
- 1997. szeptember 23-25. Az információ menedzselése az orvosi könyvtá

rakban, EAHIL Workshop, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
- 1997. szeptember 23-26. II. Nonprofit Expo 
- 1997. szeptember 25-27. A Goethe Intézet és a Francia Intézet konferenciája 

Közművelődési könyvtárak egy új Európáért, 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. január 26-28. 6. BOBCATSSS szimpózium, Budapest: Shaping the 

knowledge society 
- 1998. június 22-27. Sixth European Conference on Medical and Health Lib

raries (EAHIL): Libraries without limits: changing needs - changing roles 
- 1998. augusztus 16-21. IFLA közgyűlés, Amsterdam 
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Állásügyek 
Állást keres: Felsőfokú könyvtári informatikus több éves egyszemélyes 

könyvtári gyakorlattal, passzív angol nyelvtudással, közművelődési vagy humán 
tudományi könyvtárban, esetleg iskolai könyvtárban elhelyezkedne. Önálló mun
kakör előnyben, esti munkabeosztás nem akadály. Az ajánlatokat Sapientia jel
igére a titkárságra kérjük. - Könyvtári munkát keres Solymossy Kinga (2120 Du
nakeszi, Barátság u. 21. VI. 40.). Érettségizett, 1997 júniusában fejezi be könyv
táros-asszisztensi tanulmányait. - Francia-angol-orosz nyelvismerettel állást 
keres nyugdíjas magyar-könyvtár szakos kolléga, szociológiai doktorátussal. Tá
jékoztatási, kiadványszerkesztési, olvasószolgálati munka érdekli elsősorban. 
Nyolc órás állást is vállalna. Eszter jeligére a titkárságra. 

Állást kínál: Főfoglalkozású, felső- vagy középfokú könyvtárosi végzettséggel, 
számítógépes ismerettel rendelkező középkorú munkatársat keres a Kereskedel
mi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Központi Könyvtára. 1054 Bu
dapest, Alkotmány u. 9-11. Tel.: 3-327-150/152, 124, 105 m. - Az Országos Pe
dagógiai Könyvtár és Múzeum állománygyarapító könyvtáros munkakörbe - szer
ződéssel - teljes munkaidős állást hirdet 1997. október 1-től. Szakirányú felsőfokú 
végzettség szükséges. Érdeklődni Droppán Bélánénál lehet. Tel: 30-20-600/1562 
mell. 

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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