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Iasiban rendezte 1993. november 
8-9-10-én 4. konferenciáját az Aso-
ciatie Bibliotecarilor din Invatamint 
Romania (ABIR), az alsó-, közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények könyv
táraiban dolgozó könyvtárosok egyesü
lete. A konferencia szabad szellemben 
és a szokásos rendben folyt. Képvisel
tették magukat Franciaország, Olaszor
szág, Magyarország könyvtáros szak
mai szervezetei, a besszarábiai könyv
tárosok, az amerikai (USA) ösztöndíja
sok és a könyvtárszakos egyetemi, fő
iskolai hallgatók kollégiuma. A dele
gáltak köszöntötték a konferenciát és 
szóltak néhány szót a képviselt szer
vezetekről. 

A konferencia napirendjét az előző 
évi munka értékelése (elnöki, titkári be
számoló) a jövő évi feladatok kijelölé
se, a vezetőség megerősítése és a két 
egyesület (iskolai és közkönyvtári) fú
ziójának vitája alkotta. Minden egyes 
napirendhez nagy számú, érzelmi kitö
résektől sem mentes hozzászólás hang
zott el. Általános volt az a vélemény, 
mely szerint az iskolai könyvtárosok az 
iskolaigazgatók és a tanárok kettős 
szorítása közepette, alárendelt helyzet
ben vannak. Könyvtári törvény hiányá
ban a kormányzatnak nincs törvényi 
kötelezettsége. Többen aggódva szóltak 
a modern könyvtári gyakorlat bevezeté
sének nehézségeiről, a bürokratikus 
akadályokról, a hátrányok halmozódá
sáról, a lemaradás veszélyeiről, arról, 
hogy az inflációs spirálban a gyorsan 
növekedő könyvárakat nem tudják kö
vetni a könyvtárak. 

A konferencia megerősítette tisztsé
gében az elnökséget. Az ABIR elnöke 
továbbra is Ion Stoica, a Bukaresti 
Egyetemi Könyvtár igazgatója. 

Tudományos ülést tartottak 1993. 
november 12-13-án a szolnoki város
házán a Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtár, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság, a Városi Könyvtár, a Megyei 
Pedagógiai Intézet, a Megyei Levéltár, 
a Megyei Múzeum, a helyi Verseghy 
Ferenc Gimnázium és a Megyei TIT, 
Verseghy Ferenc emlékezetére. Az 
ülésszak résztvevőit Bertalanná Kovács 
Piroska, a megyei könyvtár igazgatója 
köszöntötte, megnyitót Várhegyi Attila 
polgármester tartott, majd a tudósok, 
nyelvészek, irodalmárok, Verseghy-ku-
tatók kaptak szót. Előadással szerepel
tek olyan nagyságok, mint Szathmári 
István, Benda Kálmán, Bíró Ferenc, 
Éder Zoltán stb., valamint olyan 
könyvtárosok, mint Szurmay Ernő, Ré-
kasy Ildikó stb. Az ülés tudományos 
hozadékát nehéz lenne túlbecsülni, az 
előadások jó részét szakfolyóiratok 
fogják közölni. Ami a mi számunkra lé-
nyeges, az az, hogy egy „egyszerű 
megyei könyvtár országos jelentőségű 
konferencia első számú szervezőjévé és 
gazdájává válhatott. Valamint az, hogy 
a nagy tudósok közt egyenrangúként 
szerepelhettek a könyvtár tudós munka
társai is. Szívesen közölnénk hasonló 
eseményekről beszámolót, vajha lenné
nek ilyenek bőséggel. 

„Repülj hintalovam..." címmel 
osztrák gyermek- és ifjúsági könyvek
ből nyílt kiállítás az Országos Széché
nyi Könyvtárban. A kiállítás, melyet az 
Osztrák Oktatás- és Művészetügyi Mi
nisztérium ifjúsági irodalommal és ol-
vasáskútatással foglalkozó nemzetközi 
intézete állított össze Bécsben, és az 
Osztrák Kulturális Intézet hozott el Bu-
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dapestre, 750 díjazott osztrák könyvet 
mutat be. Jelentős részt képviselnek a 
legjobb osztrák illusztrátorok képes
könyvei, felsorakoznak a leghíresebb 
osztrák gyermekkönyv írók összes mű
vei, melynek részben magyaprí is meg
jelentek már (Vera Ferra-Mikura, 
Käthe Recheis, Christine Nöstlinger, 
Renate Welsh), de ezenkívül egy repre
zentatív válogatást is megtekinthetnek 
az érdeklődők más osztrák szerzők mű
veiből. Bemutatkozott a Fiatalok 
Könyvklubja, melynek célja, hogy ol
csó könyvekkel tegye lehetővé a gyere
keknek a rendszeres olvasást. Az intéz
ménynek már magyar tagjai is vannak, 
akiknek speciális támogatási rendszert 
dolgoztak ki. Igen instruktiv - mind ta
nárok, mind szülők számára az osztrák 
tankönyvekből összeállított válogatás. 

A megnyitón a Kecskeméti Tanító
képző Főiskola tanára, dr. Komáromi 
Gabriella, az ifjúsági irodalom szakem
bere, mindkét ország helyzetének isme
rője beszélt a gyerekek olvasási szoká
sairól, valamint az ifjúsági könyvek 
helyzetéről Ausztriában és Magyaror
szágon. 

Új épülettel gazdagodott a Bajai 
Városi Könyvtár. A bajai Városi 
Könyvtár elhelyezési feltételeiben igen 
kedvező változást jelentett, hogy 1985. 
október 20-ától a helyreállított volt zsi
nagógába kerülhetett a felnőtt olvasó
szolgálat. Az újabb örvendetes változás 
1993-ban történt. A gyermekkönyv
napok nyitó eseménye a könyvtár új 
épületének avatása volt. A helyi ön
kormányzat a volt zsinagóga melletti 
épületet a közelmúltban megvásárolta, 
s döntött arról, hogy a könyvtár fejlesz
tésére használja. Nincs még egy éve, 
hogy a régi könyvtári épületrészt a Pos
tabank megvásárolta. A vételi árat a vá
ros képviselőtestülete kiegészítette, a 

megvásárolt épületet helyreállította, s 
könyvtárrá alakította. így a gyermek
könyvtár a korábbinál sokkal jobb kö
rülmények közé került. Szerencsés 
helyzet, hogy egy alagsori átjáró köti 
össze a felújított épületet - ahol minden 
ami a régi épületben volt, helyet kapott 
- a volt zsinagógával, s így a könyvtár 
különféle részlegei egy helyre ke
rülhettek. 

* 

December elsején volt az ünnepélyes 
megnyitó, amelyen az ünnepi vendég 
Katona Tamás, a Miniszterelnöki Hi
vatal politikai államtitkára volt. Be
szédében az elismerő és köszönő sza
vak mellett szólt Bács-Kiskun megyei 
könyvtárigazgató-helyettesi emlékeiről, 
akkori bajai látogatásairól is. Az épü
letet Éber András, Baja város polgár
mestere adta át. 

Az ünnepség után Janikovszky Éva 
írónő találkozott kicsi olvasóival. Az 
írónőt a bajai Központi Általános 
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Iskola tanulóinak kedves kis műsora 
mutatta be. 

Könyvtártörténeti konferenciát 
szervezett az MTA Veszprémi Akadé
miai Bizottsága könyvtártörténeti mun
kabizottsága, az MKE Fejér Megyei 
Szervezete és a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár a megyei könyvtár 
elődje, a székesfehérvári városi könyv
tár alapításának 100 éves évfordulója 
alkalmából. A konferenciát dr. Dienes 
Ottó, a Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatal népjóléti és művelődési osztá
lyának vezetője, a Vörösmarty Társa
ság alelnöke köszöntötte. Nagyszabású 
előadással szerepelt a konferencián dr. 
Tóth Gyula, a Berzsenyi Dániel Tanár
képző Főiskola professzora A közmű
velődési könyvtárak, a megyei könyvtá
rak eszmetörténeti problémái, dr. Mu
rányi Lajos, az MTA könyvtárának 
osztályvezetője Egyesületi könyvtárak 

a reformkori Fejér vármegyében, Kom-
lósi József, a megyei könyvtár osztály
vezetője Polgári olvasókörök Szé
kesfehérváron a dualizmus korában, 
valamint Kégli Ferenc, az OSZK osz
tályvezető-helyettese 100 éves könyvtár 
Székesfehérváron, dr. Voit Krisztina, az 
ELTE docense Magán- és közgyűjtemé
nyeink sorsa a II. világháborúban és az 
azt követő néhány esztendőben és He
gedűs Éva, a Vörösmarty Mihály Me
gyei Könyvtár mb. igazgatója Mozai
kok a Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár történetéből: 1952-1992. 

Sok helyről hallani-olvashatni, hogy 
a könyvtártörténet-írás napjainkban 
besszben van. A székesfehérvári kon
ferencia csattanós cáfolat lehetett ezek
re a hírekre. Nagyon jó lenne, ha a kitű
nő előadások önálló kötetben is megje
lenhetnének. Önértékük okán is, példa
mutató voltuk miatt is. Adja isten, hogy 
úgy legyen. 

Új városi könyvtárat avattak 
Bicskén. A volt FŰTI épületét alakítot
ták át könyvtárrá és adták át Bicskén a 
könyvtárosoknak és az olvasóknak 
1993. december 20-án. A régi könyvtár 
épületében ugyanekkor református 
olvasókört adtak (vissza) Bicske és a 
környék lakóinak. Az ünnepélyes 
könyvtáravatást megtisztelte jelenlété
vel és ünnepi köszöntőt mondott Kato
na Tamás államtitkár, a református ol
vasókört pedig - a használók nevében -
Szénási Sándor ref. lelkész, tb. esperes, 
valamint Czine Mihály irodalomtörté
nész, ref. egyházkerületi főgondnok 
vette át. A bicskei új könyvtárról és a 
református olvasókörről a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros részletesebb be
számolóra készül a közeljövőben. 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Budapest, 1994. január 12. 32. szám 

Vándorgyűlés 1994. Körmend - Az elnökség felszólította a szervezeteket, te
gyenek javaslatot arra, mely kollégákat kellene meghívni a szomszéd országokból a 
vándorgyűlésre. A központi keretből mintegy 15 fő meghívására van lehetőség. A 
szervezetek saját pénztárcájuk terhére természetesen további személyeket is vendé
gül láthatnak. - Előzetes tájékoztatásul röviden közöljük a vándorgyűlés programja
inak keretét: aug. 3.: du. a kiállítás megnyitása, sajtótájékoztató, nyitott fórum (a 
tagság és a tisztségviselők beszélgetése); aug. 4.: de. az észak-nyugat-dunántúli 
szervezetek tanácskozása, du. plenáris ülés, este baráti találkozó; aug. 5.: de. a kiál
lítók szakmai bemutatói, szekcióülések, du. különböző szakmai csoportok (főiskolai 
hallgatók, szaksajtó, külföldi vendégek stb.) találkozói, este hangverseny; aug. 6.: 
szakmai tapasztalatcserék helyben és a környéken. - A helyi szervező bizottság a 
következő kollégákból áll: Engli Katalin, Papp Gyula, Tilcsikné Pásztor Agnes, Vizi 
László, Zelles Ilona. Az érdeklődők fordulhatnak az MKE Vas Megyei Szervezeté
hez (9700 Szombathely, Petőfi u. 43. Tel.: 94-311-366, fax: 94-312-179, vagy a 
körmendi Városi Könyvtárhoz (9901 Körmend, Dr. Batthány-Strattmann L. u. 4. Pf. 
52. Tel.: 105). 

Tisztújítás 1994 - A választási bizottság 1994. január 13-án alakul meg. Az el
nökség felkérésére a következő tagtársak vállalták ezt a felelősségteljes munkát: 
Bényei Miklós, Győrfi Csabáné, Halász Magdolna, Kalmárné Morcsányi Rozália, 
Kégli Ferenc, Mader Béláné, Rády Ferenc, Szabó Imréné. - Kívánatos, hogy minél 
több egyéni és testületi tagunk éljen a jelöltállítás lehetőségével; jelölő lapot a tit
kárságtól vagy a szervezetektől lehet igényelni. - Figyelem! Félreértések elkerülése 
végett közöljük, hogy a választási bizottsági tagság nem zárja ki, hogy a választási 
bizottság bármely tagját bármely tisztségre ne lehessen jelölni és megválasztani. -
További információkért szíveskedjenek vagy a jelölő bizottság tagjaihoz, vagy a 
titkársághoz fordulni. 

Országgyűlési választások 1994 - Az elnökség felkérésére az MKE etikai bi
zottsága elkészítette állásfoglalását arról, miképpen álljanak-állhatnak a pártok ren
delkezésére a könyvtárak. Az állásfoglalást a titkárság megküldte a szervezeteknek, 
a Független Jogász Fórumnak és a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című lapban is 
megjelenik. Az elnökség köszönetét fejezi ki az etikai bizottságnak fáradozásáért. 

Minisztériumi támogatás - Az MKE 1993-ra 1 250 000 forint támogatást kapott 
a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól szakmai programjainak végrehajtásá
hoz, működése megalapozásához. Az elnökség 1993 decemberében benyújtotta az 
MKE-nek elszámolását erről az összegről. Reméljük, beszámolónk meggyőzi az il
letékeseket arról, hogy jó helyre és jó célra adták a támogatást, mert az MKM és 
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szervezetei hatékonyan, hasznosan és takarékosan éltek vele. - Számítunk a megértő 
segítségre 1994-ben is. A közzétett pályázati felhívás alapján ugyancsak 1993 
decemberében beadta az elnökség pályázatát az 1994-es tevékenységéhez szükséges 
támogatás elnyerésére. 

Szakmai programok 1994 - Amint azt már a 31. számú Hírlevélben jeleztük, az 
1994-ben esedékes szakmai programjaikhoz szükséges támogatásra vonatkozó igé
nyeiket a szervezetek lehetőleg 1994. február 15-ig adják be a titkárságra. (Később 
is lehet persze, de az idővel együtt fogy a pénz.) A Művelődési és Közoktatási Mi
nisztériumtól elnyerendő összegtől függően állapíthatja meg majd az elnökség, hogy 
egy-egy szervezetnek mennyi juthat; aligha több, mint 1993-ban. S még egyszer: az 
1994. évi támogatás előfeltétele az 1993-asról való elszámolás, valamint a szervezeti 
és működési szabályzat megléte. No meg OTP-számlaszám és adószám. -
Egyébként a fürgébb és frissebb szervezetek máris jelentkeztek igényeikkel. 

Testületi tagság - Igen szép számmal jelentkeztek testületi tagjaink sorába a 
könyvtárak arra a felhívásra, amelyet még 1993-ban küldött szét az elnökség. Ami 
különösen örvendetes volt, az nem egyszerűen csak a tagdíj megajánlása és befize
tése, hanem azok a megjegyzések, amelyekkel némely intézmény, illetve vezetője a 
megkeresésre reagált. Az elnökség hamarosan foglalkozni fog a felmerült javasla
tokkal, s remélhetőleg érdemi lépéseket is tehet. 

Alapszabály - Az 1992. évi küldöttközgyűlés módosította az MKE alapszabályát. 
Az Országos Széchényi Könyvtár volt olyan szíves és lesokszorosította a szükséges 
példányszámban, hogy minden tagtársunknak jusson belőle. A titkárság felhívta a 
szervezetek figyelmét, hogy Budapesten jártukban térjenek be a titkárságra és 
vegyék át példányaikat, vagy - ha ez nem megy -jelentsék be levélben igényeiket, s 
akkor a titkárság postán küldi el. Egyelőre még túl sok alapszabály vár elvitelre a 
titkárságon. - A tisztviselők választásának ügyrendi szabályait a tanács 1993. 
december 1-jei ülésén módosította; a módosított szabályzatot a titkárság eljuttatta a 
szervezetekhez. Az érdeklődők ott, vagy a titkárságon férhetnek hozzá. 

Főiskolai továbbtanulás - Az MKE elnökének megkeresésére a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium Pedagógus- és Művészképzési Főosztálya az alábbi tájé
koztatást adta 1993. december 20-án a középfokú végzettségűek főiskolai szintű to
vábbtanulási lehetőségeiről. „Tájékoztatom Önt, hogy a levelező tagozatos képzés 
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nem csupán Szombathelyen folyik. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára 1993-
ban 30 fő nyert felvételt, s a megjelent felvételi tájékoztató szerint az intézmény 
ugyanannyi hallgatót tervez felvenni. Egerben az 1994-es tanévre tervezett levelező 
tagozatos irányszám 12 fő. - Amennyiben az intézmények rendelkeznek a könyvtár
szak indítási jogával, saját hatáskörükben dönthetnek a levelező tagozat indításáról. 
- A középfokú végzettségűek számára szervezett főiskolai képzés első alapképzés
nek számít, így a felsőoktatási intézményeknek kell dönteniük a felvételi követel
ményekről. - A főiskoláknak, egyetemeknek arra is van lehetőségük, hogy a hatá
lyos jogi keretek között a felvételinél és a tantervi követelmények teljesítésénél be
számítsák az előtanulmányokat. - Ettől függetlenül azonban a hallgatóknak a teljes 
értékű könyvtárszak követelményeit kell teljesíteniük, amelynek a szakmai modul 
mellett része az értelmiség-képzési modul is. Sőt az új felsőoktatási törvény a képzés 
idejét is behatárolja. - Amellett, hogy a felsőoktatási intézmények saját hatáskörük
ben döntsenek a levelező tagozatos képzésről, mi is támogatni fogjuk a felsőfokú 
könyvtárosi szakember-szükségletet kielégítő levelező képzés indítását." 

Levelező képzés Szombathelyen - A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Könyvtár-informatikai Tanszéke ismételten és utoljára (!) lehetőséget biztosít felső
fokú szakképzettséget igénylő, könyvtárosi munkakörben dolgozók számára. A le
velező képzés 4 éves egyszakos, tartalma és követelményei azonosak a nappali tago
zat 1992-ben bevezetett tantervével, és ehhez közismereti tárgyként a résztvevők az 
I—II. félévben kötelezően filozófiatörténetet, szociológiát, logikát és számítógép
ismeretet tanulnak; tanulmányaik második felében további két társadalomtudomá
nyi, művelődési- és tudománytörténeti tárgyat választhatóan tanulnak. Államvizs
gára a szigorlatokat teljesítő, elfogadott szakdolgozatot készített, valamint közép
fokú nyelvvizsgával rendelkező hallgató bocsátható. (A nyelvvizsgára egyénileg kell 
felkészülni, s bármikor teljesíthető!) - A jelentkezőt munkahelye javasolja és 
vállalja, hogy a továbbtanulást támogatja, félévente hatszor a konzultációkon, szük
ség szerint a vizsgákon való részvételt biztosítja. - Felvételt kétféleképpen nyerhet a 
jelentkező: vagy az 1993. évi módon (ld. Könyvtári Levelező/lap, 1993. 4. sz., vagy 
Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz, 25. sz. 1993. május 1.) a 
középiskolai eredmények, szolgálati évek, nyelvvizsgák alapján; vagy - akinek az 
előbbi kedvezőtlen - felvételi vizsgával. (A könyvtárkezelői tanfolyamhoz készült 
tankönyv: A könyvtár kezelése. 3. átdolg. bőv. kiad. Szerk. Katsányi Sándor. Bp. 
1990. és az utóbbi 5-6 év könyvtár-informatikai szakfolyóiratainak ismerete alapján; 
a nyelvvizsgával rendelkezőket ebben az esetben is megilleti a többletpont!) - A 
képzés minimum 15 (de legalább 90 pontot elért!), maximum 30 fővel indul. Több 
megfelelt esetén utoljára (!) az 1995/96. tanévben adunk lehetőséget. (De jelentkezni 
csak 1994-ben lehet!) A tandíjat/költséghozzájárulást a levelező képzésben 
mindenkor érvényes módon állapítjuk meg. - Jelentkezési határidő: 1994. március 
31. vagy a közzétételtől számított 30 nap. Jelentkezési okmányokat és a felvételi 
eljáráshoz csekket a BDTF Tanulmányi Osztályától lehet kérni, 9701 Szombathely, 
Pf. 170. címen. 

Fiatal könyvtárosokért - A Könyvtárosképzésért Alapítvány - amelyet az MKE 
anyagilag is támogat - ismételten kiírta a „Fiatal könyvtárosokért" elnevezésű pá
lyázatát. A kuratórium az alábbi pályázóknak ítélt meg támogatást: Rózsa Gabriella 
(Románia) 9000 forintot kapott a háromszéki falvak könyvtártörténeti kutatásához, 
Szili Erika (Pécs) 12 000 forintot egy németországi tanulmányút költségeihez, 
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Vraukóné Lukács Ilona (Nyíregyháza) 8000 forintot a kurrens nemzeti társadalom
tudományi bibliográfiák kutatásához és Karácsony Gyöngyi (Debrecen) 4000 forin
tot olvasáskutatáshoz kapott. A kuratórium ebben a fordulóban három pályázót 
kénytelen volt elutasítani. - A kuratórium egyébként 1994. január 12-én tartotta 
soronlévő ülését a Bessenyei György Tanárképző Főiskola könyvtár- és alkalmazott 
informatikai tanszékén, értékelve az elmúlt év munkáját és kialakítva az 1994-es 
munkatervét. 

Mezőgazdasági Könyvtáros Szekció - Az MKSZ 1993. december 13-án megtar
totta éves beszámoló közgyűlését a Mezőgazdasági Múzeumban. Ezen beszámoló 
hangzott el az 1993. évi tevékenységről, a gazdasági ügyek állásáról, majd 
megtárgyalták az 1994. évi programot. Csak vezérszavakban ez utóbbiról: a mező
gazdasági szakkönyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseinek köz
zététele, a külföldi kapcsolatok erősítése, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Köz
ponti Könyvtárának meglátogatása, az 1994. évi vándorgyűlés szekciórendezvénye, 
angol nyelvtanfolyam. 

Zempléni Könyvtárosok Szervezete - Ezen a néven új szervezete alakul az 
MKE-nek. Harminc könyvtáros jelentette be szándékát az elnökségnek, hogy külön 
szervezetben kívánnak működni. 1994. január 10-én tartják alakuló ülésüket. Az 
alapszabály vonatkozó rendelkezése értelmében új szervezet megalakulását legalább 
húsz egyéni tag kezdeményezheti az elnökségnél. A szervezet megalakulásának az 
alapszabállyal való összhangját az egyesület ellenőrző bizottsága vizsgálja meg, és 
az ezzel kapcsolatos állásfoglalását az elnökség elé terjeszti. Az elnökség csak abban 
az esetben utasíthatja el a szervezet megalakulását, ha ennek céljai nem felelnek 
meg az alapszabálynak. 

IFLA Képzési Szekció - Az MKE regisztráltatta magát - egyebek mellett - a 
Képzési Szekcióban is. Képviseletünket itt Pálvölgyi Mihály látja el. Pálvölgyi kol-
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léga elkészített egy jegyzetet English for Student of Librarianship and Information 
címmel, amit eljuttatott véleményezésre a szekció vezetó'ségéhez. - Úgy hisszük, ezt 
a jegyzetet nemcsak a könyvtárosképző intézetek hallgatói, hanem angol nyelvi ta
nulmányokat folytató kollégáink is jól tudnák használni. 

Holland-magyar szimpozíon - Több, mint 80-an jelentkeztek magyar résztve
vők az érdekesnek ígérkező rendezvényre. Közöttük - nagy örömünkre - 35 egye
temi és főiskolai hallgató is. - A szimpozion alkalmából tervezik aláírni az amsz
terdami, barcelonai, koppenhágai, oslói, shefFieldi, stuttgarti, szombathelyi és tam
perei könyvtárosképző intézmények közötti együttműködési szerződést is az érintet
tek. 

Hazai szaklapok szomszéd országokban - 1993-ban - az Illyés Alapítvány 
nagyvonalú támogatásának köszönhetően - a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. lapot 
222, a Könyvtári Figyelő c. lapot 52 és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. 
lapot 54 példányban sikerült eljuttatnunk a szomszéd országokban magyar anya
nyelvű lakosokat ellátó könyvtárakba. A visszajelzések szerint az ottani kollégák 
nagy haszonnal forgatták ezeket az időszaki kiadványokat: segítség volt továbbkép
zésükhöz és folyamatosan nyomon követhették a hazai könyvtárügyi és informatikai 
fejleményeket. Az idén ismét az Illyés Alapítványhoz fordult a három szerkesztőség 
és az MKE az akció folytatása érdekében, s ismét pozitív választ kapott. Örülhetünk 
mi is, örülhetnek határainkon túli kollégáink is, s együttesen hálás köszönetünket 
fejezzük ki a támogatásért. 

Közhasznú információs szolgálat - Az OSZK-KMK Könyvtártudományi Szak
könyvtára kiadványt jelentetett meg erről az egyre inkább aktuálissá váló tárgyról. A 
kérdést elsősorban a külföldi szakirodalom alapján tárgyalja, de ismerteti a hazai 
helyzetet, eredményeket is. A könyvtárak körén túlmenően felméri a más jellegű in
tézményeket is, amelyek idevágó információkat nyújtanak. A kiadvány címe: 
Könyvtárak és információs intézmények a demokratikus tájékoztatás szolgálatában. 
Ára: 400 forint. Megrendelhető: az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá
nyi Szakkönyvtárától (Budapest 1827). Fontos segédeszköz! 

Állást kínál - A Széchenyi István Főiskola pályázatot hirdetett könyvtára igazga
tói állásának betöltésére. A pályázatot nyilvántartásunkba helyeztük, most hírt is 
adunk róla, hátha még nem járt le a határideje. Az esetleges érdeklődők forduljanak 
a titkársághoz a részletekért. 
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9. EURÓPAI OLVASASKONFERENCIA 
BUDAPEST, 1995. július 23-26. 

Első körlevél 
A Magyar Olvasástársaság tisztelettel meghívja Önt az 1995-ben Budapesten 
megrendezendő 9. Európai Olvasáskonferenciára. 

A konferencia témája: ÍRÁSBELISÉG ÉS DEMOKRÁCIA 
(OLVASÁSTANÍTÁS, OLVASÁSRA ÖSZTÖNZÉS, OLVASÁSFEJLESZTÉS; 

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT) 

- Kétnyelvű (többnyelvű) írásbeliség az iskolában: képzési alternatívák a huszonegye
dik században 

- Pedagógia vagy demagógia 
- A számítógép az olvasás és a fogalmazás szolgálatában: új dimenziók 
- A televízió és az olvasás: érvek és ellenérvek 
- Olvasási nehézségek - sikeres fejlesztési stratégiák 
- Olvasásra nevelés szépirodalommal 
- Olvasástanítás a különböző tantárgyakban 
- Ahány ház, annyi szokás - olvasástanítási divatok, nemzeti sajátosságok 
- A könyvtár az iskola "lelke" - a könyvtár szerepe 
- Új utak az olvasáskutatásban 
- Előadások szabadon választott témákról 

Részvételi díj: HUNRA-tagoknak: 1500 Ft 
nem tagoknak: 5000 Ft 

ELŐZETES PROGRAM 

Július 23 Július 25 
Regisztrálás - Információ Szekcióülések 
Július 24 Társasvacsora 
Ünnepélyes megnyitó Július 26 
Plenáris előadás Szekcióülések 
Szekcióülések Plenáris előadás 
Fogadás Konferenciazárás 

A második körlevelet 1994 tavaszán küldjük azoknak az érdeklődő 
kollégáknak, akik a jelentkezési lapot címünkre visszaküldték. 

Az előadások címét és egyoldalas összefoglalóját a konferencia évének 
januárjában, azaz 1995. január 31-ig fogjuk kérni. Előadását majd azon a nyelven 
tartsa meg, amelyen az összefoglalót elküldi. Az összefoglalókkal kapcsolatos 
részleteket a második körlevél fogja tartalmazni. Az előadások elfogadásáról - az 
egyoldalas összefoglalók alapján - a konferencia nemzetközi bizottsága dönt. 






