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1 9 2 5 - 1997 

Még alig egy éve, hogy megkapta a Szinnyei Jó
zsef-díjat s most halálhírét hozta egy párizsi tele
fon. Beteg szíve, melyet az emigráció nehéz negy
ven éve terhelt, megszűnt dobogni. Amíg élt, hű
ségesen őrizte magyarságát, pedig a haza, egy rossz 
pillanatában, elűzte magától. A szép jövő előtt ál
ló, angol-német-művészettörténet szakot végzett 
fiatal muzeológust bátor emberi-politikai kiállása 
miatt eltiltották a szellemi pályától, 1956 után kül
földre kényszerítették. Franciaországban talált be
fogadó otthonra s lett - némi pályamódosítással -
könyvtáros a francia nemzeti könyvtárban. 

A Bibliothéque Nationale-ban dolgozni rangot 
jelent egy született franciának is, még inkább egy 
külföldinek. Muraközy Nóra kivívta felettesei elismerését, kollégái megbecsülé
sét és szeretetét. Mikor a könyvtárban eltöltött 23 év után, 1990-ben nyugdíjba 
ment, olyan búcsúztatása volt, amilyen csak keveseknek jut ki az idegeneket köz
ismerten nem túlságosan kedvelő franciák részéről. De a kiváló nyelvtudású, szé
leskörű műveltséggel rendelkező és hangyaszorgalommal „megvert", munkájá
ban mindig páratlan lelkiismeretességgel eljáró Muraközy Nóra érdemeit egy
szerűen nem lehetett nem észrevenni. 

Könyvtárosi hivatását Muraközy Nóra a magyar ügyért, a magyar irodalomért 
és tudományért való szüntelen tevékenységként fogta fel. Köztudott, hogy Nyu
gat-Európában a francia nemzeti könyvtárban található az egyik legnagyobb és 
talán legértékesebb magyar gyűjtemény. E holt kincs most már megelevenedett: 
a Bibliothéque Nationale-ban és az Országos Széchényi Könyvtárban rendelke
zésre áll a több mint 30.000 tételt tartalmazó hungarika-katalógus. Mindez Mu
raközy Nóra kezdeményezésének, kutató munkájának, hosszú évek szervező te
vékenységének köszönhetően jött létre a Széchényi Könyvtár és a párizsi egye
temen működő Hungarológiai Központ munkatársainak kitartó munkájával. 
Muraközy Nóra elérte, hogy 1970-ben - elsőízben a Bibliothéque Nationale éle
tében - egy önálló magyar szekciót állítottak fel, amelynek - részben egyéb mun
kái továbbvitele mellett - ő lett a felelőse, egyszemélyben vezetője és munkatár
sa. (Lengyel, román és jugoszláv szekció már előzőleg volt.) Húsz éven keresztül 
rendszeres gyarapító munkával igyekezett a hiányokat pótolni, az újonnan meg
jelenő értékes magyar műveket beszerezni. Közvetlen cserekapcsolatokat épített 
ki a magyarországi könyvtárakkal, s nagyobb magyar gyűjtemények megszerzé
sével is sikerült a párizsi nemzeti könyvtár anyagát tovább gazdagítania. Refe-
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rensz tevékenységével számtalan francia szakértő munkáját segítette, és támo
gatta sok itteni magyar tudós és bibliográfus munkáját, akik nem juthattak hozzá 
a Bibliothéque Nationale állományához. Publikációs tevékenységével is a ma
gyarságnak tett szolgálatokat, pl. külföldi kézikönyvek magyar anyagának össze
állításával, a hazai könyvtári/bibliográfiai irodalom franciaországi ismertetésé
vel. A francia központi statisztikai hivatal feltáratlan magyar anyagát is ő dol
gozta fel, s annotációival tette a francia kutatók számára is hozzáférhetővé. 
Missziót teljesített anélkül, hogy erre bárkitől is megbízást kapott volna és anél
kül, hogy ezért bármilyen ellenszolgáltatást várt vagy kapott volna. Éppen ezért 
volt számára hallatlanul nagy öröm, amikor értesült magyarországi kitüntetésé
ről. Talán nem kegyeletsértés, ha 1996 augusztusában hozzám írt leveléből idé
zek: „Nem tudod elképzelni, hogy lelkileg mit jelent a Szinnyei-kitüntetés! Végre 
egy konkrétum, hogy nem dolgoztam végig hiába az életemet!" A díjat nem tudta 
Budapesten személyesen átvenni, 1996. október 11-én a párizsi magyar nagykö
vetség kulturális tanácsosa kezéből vette át a párizsi Magyar Intézetben rende
zett bensőséges ünnepségen. 

Élete utolsó éveiben nagy gondja volt férjének, az 1984-ben elhunyt Borsos 
Sándornak, a nyugat-európai baloldali magyar emigráció egyik markáns kép
viselőjének irathagyatéka. Ezt a feladatát is hűségesen teljesítette: 1994-ben 
rendezetten adta át a hagyatékot az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárá
nak. 

Végleges távozása bennünk, itthon-élőkben és itthon-maradókban a szomo
rúságon kívül fájdalmas kérdéseket is felvet. Milyen sokat beszélünk a külföldi
ekben Magyarországról élő képről, franciásan az ország image-áról, és elismer
jük ennek hallatlan fontosságát - de milyen keveset teszünk (tesznek azok, akik
nek ez feladatuk lenne), hogy megkeressük ezeket az élő kapcsokat, a magyarság 
névtelen nagyköveteit, akik amíg élnek, mennyivel többet tehetnének (tehettek 
volna), ha nem magányos harcosként élik le életüket, ha néha odafigyeltünk/oda
figyeltek volna hasznos tanácsaikra, megszenvedett tapasztalataikra... 

Somkuti Gabriella 
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Bolevácz József 
(1935-1997) 

Tisztelt Gyászolók! 
Kedves Jóska! 

Tudtuk, hogy halálos beteg vagy, de veled 
együtt bizakodtunk gyógyulásodban. 

Csodáltunk, hogy milyen nagy önura
lommal, megadó derűvel viseled sorsod. A hét
köznapok rohanása közepette is te vidítottál 
föl bennünket a megyei könyvtárban tett gya
kori látogatásaid során. 

Különleges egyénisége voltál a magyar 
könyvtárügynek. Nemcsak a majdnem 40 évig 
egy helyen dolgozó könyvtárigazgatót ismer
tünk meg benned, hanem olyan könyvtáros-kö
zéleti embert, aki mindig és mindenhol ott van, 
ahol a könyvtárügyért tenni lehet. Népfrontmozgalom, önkormányzati tevékeny
ség, honismereti mozgalom, újabbkori gazda- és olvasókörök szervezése. Sorol
jam még? 

Pár éve, szelíd figyelmességből, egy neked szánt levélre rá akartam írni összes 
titulusodat. Nagyalakú borítékra kellett címeznem, hogy minden ráférjen. 

Elsősorban: városi könyvtárigazgató, akkor még lakóhelyed polgármestere 
(emlékszem, a szakma mennyit profitált abból, hogy nemcsak „fenntartott", de 
fenntartó is voltál egy személyben), a megyei közgyűlés tagja, a megyei közgyűlés 
kulturális bizottságának tagja, a megyei intézményirányító bizottság elnöke és a 
Tabi Újság szerkesztője is voltál akkor. Aztán szakmai konferenciák lelkes láto
gatóját és felszólalóját, valamint több szakmai cikk szerzőjét, sokáig a somogyi 
könyvtárak szakfelügyelőjét tisztelhettük benned. 

Amikor halálhíredet hallottam a telefonból, a tabi templom déli harangjának 
zengése közepette arra gondoltam, milyen kár, hogy az utolsó éveidben nem ül
tünk le egy szakmai összegzésre. 

Sokat tanulhattunk volna szavaidból. Talán azért sem jött létre ez a találkozás, 
mert nagy betegen is dolgoztál. Számodra igen kedves témával, Tab és környéke 
történetével foglalkoztál. Lelkendezve jelentetted levéltári kutatásaid eredmé
nyét. Nagyon érdekelt az is, hogy a könyvtári törvény előkészítése milyen sza
kaszban van. 

Amikor felkértek, hogy mondjak pár szót munkásságodról, minden, amit el
mondtam, felvillant előttem, de arra is gondoltam, hogy az embert nem halála 
után kell hosszú nekrológokkal méltatni, hanem életében megbecsülni, tisztel
ni. 
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Téged, kedves Jóska életedben is tisztelt mindenki szókimondó humorral pá
rosult őszinteségedért. S most nekem itt a sírnál kellene fölidéznem szakmai 
pályád fontosabb állomásait. Ehhez jó könyvtáros módjára összeszedtem az 
összes - mi könyvtárosok úgy mondjuk - rólad szóló irodalmat, cikkeket, ame
lyeket írtál. Sőt a nem hagyományos dokumentumok között is találtam egy hang
kazettát okos érveléseiddel, egy videofelvételt, melyen váteszként jósolod a 
könyvtárügy jövőjét, meg jó pár fényképet az aprónyomtatványok tárából, a már 
fentebb említett külső személyiségjegyekkel. Szomorúnak csak egy fényképen 
láttalak: Zsilvölgyi József siófoki könyvtáros kolléga temetésén mondott búcsú
szavaid közepette. 

Ahogy így beszélek, lassan tudatosodik bennem a szomorú valóság: Bolevácz 
József, a tabi városi könyvtár igazgatója ezután már csak szerettei, kollégái emlé
kezetében és munkássága konkrét eredményeiben és publikációiban él tovább. 

És majd nemsokára egy, most még csak kéziratban lappangó, - közös bará
tunk: Dr. Gerő Gyula ösztönzésére megírandó - somogyi könyvtári Ki kicsoda 
immár nem élőknek fenntartott rovatában imigyen a szócikk: 

BOLEVÁCZ JÓZSEF, a Tabi Városi Könyvtár igazgatója 
Tab, Ady E. u. 5. 8660. Tel.: 84/320-453. 
Szül.: 1935. január 10. Kisbárapáti - 1997. aug. 11. Zamárdi. 
Középisk.: Táncsics Mihály Gimnázium. Kaposvár, 1949-1953. 
Egyetem: ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem-könyvtár szak, Budapest, 

1966-1972. 
Diplomadolgozat: Somogy megyei olvasókörök története 1867-1945. 
Munkahely: Tab Községi Könyvár, 1958-tól a Városi Könyvtár igazgatója 
A TIT városi titkára 1969-től. Publikál a Könyvtárosban, a Somogyi Könyv

tárakban, a Somogyi Honismereti Híradóban. 
Önálló munkái: Száz éves a tabi önkéntes tűzoltóegyesület, 1987. 

A mezővárostól a városig - 1988. 
Kilátó - Tabi közösségi Kalendárium 1986. Társszerk.: 1987, 1988. 
Kistelepülések kulturális felzárkózásának lehetőségei (pályadíjas) 

Kitüntetései: miniszteri dicséret 1973, Somogy Megyei Közművelődési Díj 1977, 
Kiváló társadalmi munkás (HNF) 1979, Olvasó Népért (HNF) 1982, 
Tabért Emléklap 1986, Kiváló Népművelő 1987, Olvasó Népért 1988. 

Érdeklődési területe: honismeret, helytörténet. 

Tudom, sok minden kimaradt, pl. az 1993-ban kapott Somogy Megyei Köz
gyűlés Közművelődési díja. De a rendszerváltó éveket még igazán nem dolgoztuk 
fel, mással voltunk elfoglalva, Jóska! 

Kedves Kollégánk! Kedves Barátunk! 
A hosszú úton, vagy már odaátra sok boldogságot kívánok, azért, mert „az 

emberek többségét pár órányi boldogság is kárpótolhatja a szenvedésért", ahogy 
ezt Te olyan szépen megfogalmaztad a Tabi Újság 1997-es újévi számában. 

A könyvtárostársadalom nevében búcsúzom: Nyugodjál békében! 

Varga Róbert 

Elhangzott 1997. augusztus 15-én, a Zamárdi temetőben. 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1997. szeptember 25. 70. szám 

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

Kecskeméti vándorgyűlés 
Ezúton is köszönjük a szervezőknek, az egyesületet képviselő Gyergyádesz 

Lászlónénak és Padányi Emesének, valamint Ramháb Máriának, aki a Katona 
József Könyvtár részéről volt vendéglátónk, hogy mintaszerűen megszervezték a 
vándorgyűlést, amelyet sokan az utóbbi évek legsikeresebb vándorgyűlésének 
ítéltek. A bizakodó alaphangot Lengyel László előadásának köszönhettük. A 
szervezési újítás, a tematikus ülések rendszere tömörebbé tette a rendezvényt. 
Végre a bennünket érdeklő ülések legtöbbjére eljuthattunk (ahogy Balogh Mar
git fogalmazott a Műszaki Szekció hírlevelében: a vándorgyűlés átjárhatóvá vált). 
Összesen körülbelül ezer kollégánk tisztelte meg az egyesületet megjelenésével. 
Ez adta az ötletet, hogy a jövőben tagtoborzásra is használjuk fel a vándorgyűlést. 
Egyebek mellett igen jól sikerült a tisztségviselők fogadása és a kiállítók sem 
panaszkodhattak a látogatottságra! A külföldi vendégek köszönőleveleik szerint 
igen jól érezték magukat, nagy örömünkre szolgál, hogy a vándorgyűlésről be
számolni készülnek országuk szaklapjaiban. 

Személyi hírek 
Engli Katalin, a Vas Megyei Szervezet titkára 1997 nyarán leköszönt tisztéről. 

Nyolc éves odaadó, lelkes, országosan is ismert és elismert tevékenységét ezúton 
is köszönjük! 

Elnökségi hírek 
Elnökségi ülés, 1997. szeptember 18. -Az elnökség Gyergyádesz Lászlóné 

jelenlétében értékelte a a vándorgyűlés tapasztalatait. Az elnökség megköszönte 
a kecskeméti szervezők munkáját, s egyben felkérte őket, hogy tapasztalataikkal 
segítsék a jövő évi szervezőket, a salgótarjáni kollégákat. Az elnökség csak né
hány mondat erejéig tudott foglalkozni az eredetileg napirendre tűzött témákkal, 
azaz az év további rendezvényeivel, a tag- és tagdíj-nyilvántartás életbe lépő új 
rendszerével, s a következő ülésre maradt a tisztújítás előkészítésének megkez
dése, az IFLA konferenciáról szóló beszámoló. Ugyanis - feltehetőleg utoljára -
még alkalma volt megvitatni a kulturális törvény szövegét (erről lásd alább). 

m 
MKE 
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Kulturális törvény - Az elnökség legutóbbi ülésén áttekintette a törvény 
szövegét. Mivel a korábbi viták során észrevételeink legtöbbjét sikerült elfogad
tatnunk a törvény előkészítőivel, a törvény szövegének lényeges módosítása már 
nem merült fel. A módosító javaslatokat Ottovay László főtitkár állította össze 
abból a célból, hogy a titkárság az esetleges érdeklődő pártok és képviselők 
rendelkezésére bocsássa. A könyvtárostanárok létszámára és alkalmazására vonat
kozó javaslatunkat eljuttattuk néhány országgyűlési képviselőhöz, akiktől azok 
előterjesztését, illetve támogatását reméljük. Az elnökség egyben megtárgyalta 
a KKDSZ módosító indítványait: a törvény címének megváltoztatását nem java
solta; a 67.§ szövegénél (az összevonásról) elfogadta a KKDSZ módosítását, to
vábbi magyarázó bővítéssel; a törvény hatályba lépését illetően egyetértett azzal, 
hogy a törvény a jóváhagyását követő 8. napon lépjen hatályba, kivéve a II. részt, 
amely 1998. július l-jén, és az V. részt, amely 1998. január l-jén lépjen hatályba. 
A KKDSZ-féle egyeztetésen és az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága által 
szervezett szakmai vitán az egyesületet Kocsis István alelnök képviseli. 

Kötelespéldány-rendelet - Az elnökség egyeztetett álláspontját megküldtük 
az MKM Könyvtári Osztályának. Az elnökség egyetértett a tervezet általános 
elveivel. A részletes észrevételeket megelőzően felhívta a jogalkotók figyelmét 
arra, hogy egy 1997-ben készülő kormányrendelet nem mellőzheti a hálózati 
úton terjesztett (nyilvánosságra hozott) elektronikus dokumentumok köteles
példányait, ennek megfelelő kiegészítésére van szükség. A regionális elosztás 
megoldásai közül az elnökség vita után a c) variáns (2 pld. OSZK + KLTE+or
szágos szakkönyvtárak) mellett foglalt állást. Fontosnak tartja, hogy a központi
lag finanszírozott 7 példány elosztásának elveiről kérdezzék meg a szakmai szer
vezeteket. A sajtóigazgatási példányt illetően az elnökség azt támogatja, hogy az 
Országgyűlési Könyvtár kapjon megőrzési és elosztási jogot. 

Adatvédelem - Majtényi László adatvédelmi biztos megküldte az egyesület 
elnökének - ahogy ő fogalmazott - a közszereplők tudományos alkotásainak 
megismerhetőségével kapcsolatban lefolytatott vizsgálat megállapításait összeg
ző ajánlást. Korábban a sajtóból értesülhettünk, hogy milyen nehézségei voltak 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának könyvtárában és az MTA Könyvtár 
kézirattárában annak a két újságírónak, aki Torgyán József, illetve Horn Gyula 
disszertációját kívánta megismerni. Az adatvédelmi biztos állásfoglalását, amely 
az információszabadsággal, a szerzői joggal és a publikációk titkosságával foglal
kozik, az MKE titkárságán vagy a KMK Szakkönyvtárban olvashatják el. 

Számítógépes tag- és tagdíjnyilvántartás - Szeptember 17-én megbeszélést 
tartottunk az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol az egyesület központi szá
mítógépes tag- és tagdíj nyilvántartó adatbázisát és a számítógépes nyilvántartás
nak köszönhető ügyviteli egyszerűsítéseket mutattuk be a szervezetek képvise
lőinek. 

Mi történt a szervezetekben? 

Közkönyvtári Egylet - Szeptember 24-én a FSZEK központi olvasótermé
ben tartottak tanácskozást az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közös szer
vezésben. A könyvtár a tiétek! címmel beszámoló hangzott el a svédországi köz
könyvtári kampányról. Ezután Zalainé dr. Kovács Éva számolt be az Összefogás 
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a könyvtárakért című magyarországi kampány 1995-ös tapasztalatairól és az 
1997-es tervekről. 

Olvasószolgálati Szekció (OSZ) - Az OSZ augusztus 18. és 24. között men
torképző olvasótábort tartott Csurgón a református gimnáziumban. A táborban 
könyvtárosok és középiskolások vettek részt, összesen több mint negyvenen. A 
tábor célja az volt, hogy a résztvevőket megismertessék az olvasótábori módsze
rekkel, a magyar irodalommal és gyermekirodalommal, hogy később maguk is 
kiscsoport-vezetők lehessenek. Az előadások mellett játékos foglalkozások, tá
bori újság szerkesztése, irodalmi kirándulás is szerepelt a programban. Vendé
geik voltak többek között Vasy Géza, Tornai József, Tarbay Ede, Varga Domo
kos, Király Lajos, a Garabonciás trió, a helyi újságok munkatársai, valamint fiatal 
somogyi írók és költők. 

Orvosi Csoport - Mint a vándorgyűlésen, majd a Műszaki Szekció hírlevelé
ből értesülhettünk róla, a Műszaki Szekció Orvosi Csoportja bejelentette önál
lósulási szándékát. Várjuk a fejleményeket. 

Társadalomtudományi Szekció (TSZ) - A TSZ 18. körlevele arról tudósít, 
hogy elkészült az ajánlás az állományvédelem-restaurálás állami-alapítványi tá
mogatásáról, valamint sikerült megszerezni hozzá az érintett szakmai társadalmi 
szervezetek támogatását. 

Tolna Megyei Szervezet (TMSZ) - Június 10-i találkozójukon a TMSZ tag
jai meghallgatták Elekes Eduárdné előadását a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
kérésére a dunántúli könyvtárakról készült felmérés összegzéséről. Ezután dr. 
Striker Sándor, az MKM főosztályvezetője adott tájékoztatást a kulturális tör
vénykezésről. 

Vas Megyei Szervezet (VMSZ) - Engli Katalin utódja Kappel János, a kő
szegi városi könyvtár igazgatóhelyettese lett, aki már második ciklusban a veze
tőség tagja. A vezetőségi tagok közé Nagy Évát, a szombathelyi megyei könyvtár 
igazgatóhelyettesét kooptálták. Az ellenőrző bizottság új elnöke Szmrekovszky-
né Farkas Éva lett. A vezetőségi ülésen Engli Katinak megköszönték több mint 
nyolc éves áldozatos munkáját. - A VMSZ önálló standdal képviseltette magát 
a Regionális Nonprofit Expo elnevezésű rendezvényen, ahol a vasi könyvtárak 
kiadányait, az intézmények működését reprezentáló dokumentumokat, fényké
peket mutatták be. - A Burgenlandi Könyvtárosok Egyesülete tavaszi ülésszakát 
június 4-én Pannonhalmán tartotta. A VMSZ-t Simon Gizella képviselte. A Bur
genlandi Könyvtárosok Egyesülete német nyelvű, főként szépirodalmi műveket 
adományozott a Vas megyei könyvtáraknak. A könyveket dr. Galambos Ferenc 
Iréneusz könyvtáros, bencés tanár juttatta el a VMSZ elnökéhez, a Szakszerve
zetek Vas Megyei Könyvtárába, ahol az érdeklődő könyvtárak válogathatnak ál
lományuk részére a dokumentumokból. 

Képzés 

LISTEN TEMPUS - A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisko
la Könyvtár-informatikai Tanszéke korábbi pályázata folytatásaként támogatá
sért folyamodott országos és regionális szakmai továbbképző tanfolyamok 
megtartásához 1998-ban. A vándorgyűlésen már kézhez vehettük a továbbkép
zési igényekre vonatkozó kérdőívüket és válogathattunk a tervezett témák kö-
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zött. Ezt követően az egyesület elnöksége a pályázat benyújtásához írásban támo
gató nyilatkozatot adott. Ebben kifejezte azt a szándékát, hogy kész részt venni 
a továbbképzés előkészítésében és megszervezésében, a majdani projekt érté
kelésében. 

Előkészületben... 

HUNGARODIDACT 1997 - A Budapesti Városközpont B pavilonjában 
1997. október 28-31. között kerül sor a IV. Nemzetközi oktatási, oktatástechni
kai és képzési szakkiállításra. Média Fair (a taneszközök világa), Student Fair (a 
továbbtanulás világa), Job Fair (a képzés és továbbképzés világa), Infocentrum, 
Internet-galaxis és multimédia-show várja az érdeklődőket. A kiállításhoz kap
csolódó konferencia címe: Oktatás és képzés az információs társadalomban. A 
konferenciaközpontban és a Kerámiateremben elhangzó közel 40 előadás a tan
eszközügy hazai és nemzetközi alapkérdéseivel, a NAT bevezetésének program
jaival, a taneszköz-rendelettel, a szakmai szervezetek munkájával, a nyílt oktatási 
rendszerekkel, a klasszikus szemléltetőeszközökkel, multimédia- és Internet-al
kalmazásokkal, az oktatás- és információ technológiai képzés programjaival és 
képzőhelyeivel kíván foglalkozni. A rendezvénnyel kapcsolatban a Hungexpo Rt. 
(263-6077) és a Hundidac Szövetség (138-2935) további információkkal készség
gel rendelkezésre áll. 

6. BOBCATSSS - 1998. január 26-28-án lesz az idei szimpózium, melynek 
angol címe: Shaping the knowledge society. A szaklapokban hamarosan megje
lenik a részvételre és előadások tartására (call for papers) szóló felhívás, vala
mint a fő téma bővebb kifejtése, itt csak igen röviden. Az 1998. évi BOBCATSSS 
helyszíne ismét az Országos Széchényi Könyvtár. Idén a dán Királyi Könyvtáros
képző Főiskola lesz a fő szervező. Aki előadóként szeretne részt venni a szimpó
ziumon, arra számítson, hogy előadásának címét és 200 szavas angol nyelvű 
összefoglalóját (és előzetes, angol nyelvű jelentkezési lapját) 1997. október 31-ig 
kell Koppenhágába kiküldenie. Rendszeresen frissített további információk a 
konferencia kezdetéig megtalálhatók angol nyelven, a dán kollégák összeállításá
ban a bobcatsss@db.dk vagy http://www.db.dk/bobcatsss elektronikus címen. A 
magyar résztvevők az MKE-nél jelentkezhetnek a szimpóziumra 1997. november 
7-ig. Jelentkezési lapokat lehet kérni 1. az egyesület titkárságától (Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, 1054 Budapest, Hold u. 6.), 2. az egyesület területi 
szervezeteitől és szekcióitól, 3. a budapesti, debreceni, nyíregyházi, szegedi, szom
bathelyi egyetemi ill. főiskolai könyvtári tanszékektől, továbbá 4. a jelentkezési 
nyomtatvány kimásolható a szaklapokból. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
2000 Ft-os részvételi díj befizetése alól csak azok mentesülnek, akik előadással 
szerepelnek (előadásonként egy-egy fő). Az egyetemi és főiskolai hallgatók rész
vételi díját - a vidéki hallgatóknak a Budapestre utazási és a diákszállási költsé
geit is - a jelentkezési lapon szereplő feltételekkel az MKE magára vállalja. 

Az 5. BOBCATSSS résztvevőinek figyelmébe - Megérkeztek a titkárságra 
a konferenciai kötetek. Sajnos a szűkös anyagiak miatt idén sem tudjuk postán 
küldeni a kiadványokat, ezért kérjük a tavalyi résztvevőket, hogy keressék fel a 
titkárságot. A vidéki kollégáknak igyekszünk valamilyen módon eljuttatni az 
őket illető példányokat. Számítunk viszont a segítségükre is! 
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Nemzetközi kapcsolatok 

IFLA - A 63., koppenhágai IFLA Council and General Conference (tanács
ülés és konferencia) előkészítéseképpen kézhez kaptuk az elmúlt két év (1995-
1997) IFLA tevékenységeit összegző Council Reportot. A dokumentum az egye
sület titkárságán és a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban az érdeklődők ren
delkezésére áll. (Megszűnt viszont a korábbi IFLA Annual, az említett jelentés 
és a kibővült profilú IFLA Journal lépett a helyébe.) Ezen a konferencián kö
szönt le Robert Wedgeworth, az IFLA elnöke és került sor az új elnök megvá
lasztására. A szeptember elejei koppenhágai konferenciáról értesülésünk szerint 
a magyar delegátusok közösen fognak beszámolni a könyvtári lapokban. 

Állás az IFLA-ban - Az IFLA pályázatot írt ki a Coordinator of Professional 
Activities állására. A pályázatokat november 30-ig kell benyújtani, jelöléseket 
október 15-ig fogadnak el. A részletes kiírást az idő rövidsége miatt a Katalist 
levelező listán tettük közzé. 

EU - Az EU Telematikai Programja jelen lesz az októberi frankfurti könyv
kiállításon (1997. okt. 15-20.). Standját és programját a német British Council 
(BC) Iroda és a Deutsches Bibliotheksinstitut szervezi. Október 16-án 14 órától 
a programról és annak eredményeiről bemutatót tartanak az International Centre 
9-es termében. További előzetes információt lehet kapni a következő címen (hát
ha valaki arra jár...): Katarina Steinwachs@compuserve.com 

Szlovák meghívás - A Szlovák Könyvtárosok Egyesületétől meghívást kap
tunk, hogy egy könyvtárossal képviseltessük magunkat Sliacban, Szlovák könyv
tárak 97 című konferenciájukon ez év október közepén. Egyesületünk részéről 
Szabados Anna, a kiskőrösi városi könyvtár munkatársa vesz részt a konferencia 
munkájában. 

Rijekai könyvtárosok látogatása - A Rijekai Könyvtárosok Egyesülete 
szakmai látogatást szervez Budapestre, előreláthatólag október elején. Az OSZK 
és a FSZEK meglátogatása mellett szeretnének egy találkozón részt venni az 
MKE képviselőivel. Ha programjuk véglegessé válik, a találkozó időpontjáról 
legalább a könnyen mozgósítható budapesti könyvtárosok körében hírt adunk. 

Magyar-brit kulturális kapcsolatok - Ebben az évben megkezdi működését 
a Londoni Magyar Kulturális Központ. Az MKM Közművelődési Főosztályának 
kérésére ennek kapcsán összegeztük a magyar-brit kapcsolatok helyzetét az el
múlt években (az egyesületek közötti kapcsolatokat, a British Council menedzs
ment-kurzusait, a szerzői jogi szeminárium előadójának meghívását stb.), továb
bá terveinket, amelyek között az is szerepel, hogy angol szakembereket szeret
nénk meghívni a következő vándorgyűlésre, és az is elképzelhető, hogy egy 
könyvtártudományi-informatikai szakkönyvkiállításra is sor kerül. 

Amerikai kapcsolatok - James McShane amerikai könyvtáros a World Lib
rary Partnership Inc. támogatásával magyar közkönyvtárakat kíván összehozni 
amerikai partnerekkel. Az elnökség örömmel fogadta ajánlatát. A programról 
és a bekapcsolódni kívánó könyvtárak teendőiről a titkárság tájékoztat. A lehe
tőségről hamarosan jóval részletesebb ismertetést szeretnénk adni a 3K-ban. 

Pekingi konferenciai felhívás - 1998 októberében ünnepli százéves fennál
lását a pekingi egyetem. Ebből az alkalomból adják át az egyetem könyvtárának 
új épületét egy nemzetközi konferencia keretében. Az angol nyelvű konferencia 
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fő témája: A felsőoktatási könyvtárak új küldetése a 21. században. A konferen
cia előadóinak csak az útiköltség fedezéséről kell gondoskodniuk. A tervezett 
előadások összefoglalóit 1998. január 1-jéig kell az amerikai szervezőknek meg
küldeni. Bővebbet a titkárságtól. 

Előzetes rendezvénynaptár: 
- 1997. október 15-20. Könyvkiállítás és vásár, Frankfurt 
- 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, Az MKE országos konferenciája, 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 
- 1998. augusztus 13-15. ISIC (Information Seeking in Context 98) konferencia, 

Sheffield 

Állást keres: 
Német, angol, francia nyelvismerettel fordítást, irodalomkutatást, referálást 

vállalna Entz Ferenc, tel.: 1-654-075. - Egyetemet végzett könyvtáros passzív 
francia nyelvismerettel szívesen végezne olvasószolgálati munkát, referátumké
szítést, kiadványszerkesztést, esetleg egyszemélyes könyvtárban elhelyezkedne. 
Az ajánlatokat „Újrakezdés" jeligére a titkárságra várja. - Könyvtár-magyar-mű
vészettörténet szakos egyetemi végzettséggel, angol felsőfokú, továbbá német és 
francia passzív nyelvismerettel elhelyezkedne egy kolléganő. Az ajánlatokat 
„Szeptember" jeligére a titkárságra várja. - Olvasószolgálatban, iskolai könyv
tárban elhelyezkedne Persáné Móricz Judit, tel.: 28/492-661. Hároméves könyv
tárasszisztensi képzettséggel rendelkezik, jelenleg harmadéves az ELTE TFK-n. 
Alapfokú angol nyelvi ismeretekkel rendelkezik. - Feldolgozói, folyóirat-keze
lői, leltározási vagy raktári munkát vállalna nyugdíjas könyvtáros. Középfokú 
könyvtárosi végzettséggel, számítógépes ismeretekkel, passzív német és angol 
nyelvtudással rendelkezik. Takáts Éva, tel.: 280-1128 (reggel vagy az esti órák
ban). - Könyvtári informatikus passzív angol nyelvismerettel elhelyezkedne ol
vasószolgálati, feldolgozói munkakörben vagy egyszemélyes könyvtárban. Mol
nár Andrea, tel.: 1331-823 (az esti órákban). - Francia-angol-orosz nyelvisme
rettel állást keres nyugdíjas magyar-könyvtár szakos kolléga, szociológiai dokto
rátussal. Tájékoztatási, kiadványszerkesztési, olvasószolgálati munka érdekli el
sősorban. Nyolc órás állást is vállalna. „PC 486" jeligére a titkárságra. 

Állást kínál: 
Sajnos ez alkalommal nem érkezett be közlésre szánt állásajánlat. 

* 
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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