
KONFERENCIÁK 

A 4. prágai könyv- és könyvtári kiállítás 

Ebben az évben május 12. és 15. kö
zött rendezték meg a negyedik prágai 
könyv- és könyvtári vásárt, valamint 
az írófesztivált. Az idén ez kiegészült 
egy modern képzőművészeti kiállítás
sal is, „Művészet Prágában" címmel. 
A rendező ezúttal is az Avencourt Ex
hibitions Ltd. volt, és a lelkes Hanna 
March ismételten nagyon jó szervező
nek bizonyult. A propaganda most jó
val kisebb volt mint az elmúlt eszten
dőben, mivel mindössze a Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztatás januári 
számának hatodik oldalán lehetett 
fellelni a néhány soros tudósítást, és 
az Európai Unió egyik hivatalos lap
jában, az EUR-OP News ez évi első 
számában, melyet a Budapesti Könyv
fesztivál EU standján kínáltak. 

A korábbihoz hasonlóan, ebben az 
évben is a Kultúrpalotában rendezték 
meg a bemutatót. A katalógus szerint 
háromszázötven pavilont építettek 
ezer kiadó részére, melyek 27 ország
ból érkeztek. Ezek elfoglalták szinte 
az egész intézmény hasznos területét. 
Jutott még kiállító a Kultúrpalotán 
kívülre is, a mellette lévő szabad terü
leten. Erről majd később részleteseb
ben. A belépőjegy harminc cseh koro
nába került. Mint az elmúlt évben, a 
földszintet és az első emeletet a cseh 
és a szlovák kiadók foglalták el. A má
sodik emelet a külföldieké volt. A har
madik emeleten a könyvtári kiállítók 
rendezkedtek be. A kiadók nagy szá
ma és az óriási kínálat miatt csak né
hányat sorolok fel most ezek közül, 
nem a legismertebbeket, hanem in
kább a kevésbé közismerteket: Aqua
marin, Pluto, IKAR, Obzor, Kadel, 

Scarabeus zenei kiadó, Laser sci-fi ki
adó, Slovenska Gráfia stb. 

A külföldiek közül említésre méltó 
a Freytag-Berndt térképeivel, Aladdin 
Books, Arete, Salamander Books, 
One World Book, Geocenter, Mezs-
dunarodnaja Kniga, Román kiadók, 
Rosman, Werner Dausein, Paramo
unt, Ernst Klett, Verlag der Islam, 
Dashofer stb. Sok ország nemzeti pa
vilonnal is képviseltette magát pl. Né
metország, Svájc, Dél-Afrika, Görög
ország, Portugália stb. Az Akadémiai 
Kiadó és a Cartographia közös stand
ja nagyon szerény kínálatot mutatott 
be. Ezen a szinten volt a már koráb
ban említett Művészet Prágában c. ki
állítás is. A hazaiak közül a Nemzeti 
Múzeum és a Cseh Szépművészeti 
Múzeum tárlata volt érdekes, a külföl
diek közül a J. Paul Getty Múzeum 
bemutatója érdemelt figyelmet. A 
könyvtári kiállításokon sok ismert és 
kevésbé ismert cég jelentkezett na
gyon jó integrált könyvtári rend
szerekkel és bútorokkal. A teljesség 
igénye nélkül ezek közül néhány: 
Newsbank Readex, Digital Equip
ment, IME Ltd, INFO Technology 
Supply Ltd., FAXON, Albertina Ico-
me, Softlink Europe, Dantek, Borge-
aud(bútorok), Schultz(bútorok), 
Dynix, Casalini Libri stb. A kiállítók 
legtöbbje nagyon jó demo hajlékony 
mágneslemezeket hozott és ketten, a 
SilverPlatter és a FAXON, bemutató 
CD-ROM-ot is. (Az Országos Széché
nyi Könyvtár információs pavilonnal 
képviseltette magát.) A múzeumi 
megőrzéssel és konzerválással kapcso
latban is kiállított egy cég: a Preserva-
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tion Equipment Ltd., és bemutatta az 
ide vonatkozó eszközeit. Az írófeszti
vál George Theiner fordítási díját 
Martin Simecka szlovák író nyerte el. 
Az Európai Könyvtári Fórum kereté
ben több előadás hangzott el az alábbi 
szekciókban: Nemzetközi együttmű
ködés, Gyakorlati kapcsolódás az eu
rópai könyvtárak között, Gépesítés, 
Művészet: fenntartás és megőrzés. 

Ezek után pedig következzék a 
Kultúrpalotán kívüli kiállító részlete
sebb ismertetése. Egy belga cég, az Es-
pace Mobile International gyárt egy 
nagyon praktikus, széthúzható jármű
vet, melyet fel lehet használni mozgó 
könyvtárnak, könyvesboltnak, kiállí
tásnak, mozi-, konferencia- és szín

házteremnek, közösségi helyiségnek. 
Saját áramfejlesztője, világítása, hi
giéniai berendezése van és minden 
komforttal fel van szerelve, ami a jó 
működéshez szükséges. Itt mozgó 
könyvtárként és könyvesboltként mű
ködött, a látogatók legnagyobb meg
elégedésére. Birtokomban van a rész
letes műszaki leírás és a könyv
tárunkban helyben olvasásra nagyon 
szívesen az érdeklődők rendelkezésé
re bocsátom. Cím: Budapest II. Török 
u. 12., 1023. Tel: 2-125-368. Nyitva
tartási időnk általában hétfőtől pénte
kig 9-től 5-ig, szombaton 9-től 12-ig. 

Összehasonlítva a tavalyi bemuta
tóval, az idei különösen a könyvtári 
rész kiállításával tűnt ki. 

Hadrovics Gábor 

Pályázati felhívás 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöteége főfoglalkozású szakmai tit
kán keres az egyesület titkárságának vezetésére. A titkár feladata az egye
sület szakmai tevékenységének koordinálása, központi programjainak me
nedzselése, nemzetközi kapcsolatainak gondozása, a tagság rendszeres tájé
koztatása, a központi adminisztráció (tagnyilvántartás, irattár, gazdasági 
ügyek) kezelése. A titkár munkáját egy-két fős adminisztratív személyzet 
segíti. 

Az MKE és az Országos Széchényi Könyvtár közötti külön megállapodás 
alapján az MKE titkárát az OSZK alkalmazza. A titkár munkajogilag tehát 
formálisan az OSZK alkalmazottja, közalkalmazotti státusban és fizetési 
kategóriában, de az MKE elnöksége irányítása mellett dolgozik. 

Az állás iránt érdeklődők 1994. október 31-éig adhatják be pályázatukat 
az MKE titkárságán (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.); a pályázat benyúj
tása előtt további információkat kaphatnak az elnökség tagjaitól és a főtit
kártól (1185-815). 

Az alkalmazás feltétele felsőfokú könyvtárosi szakképzettség, ötéves 
szakmai gyakorlat és az angol nyelv legalább középfokú ismerete; további 
nyelvtudás és számítógépes ismeretek előnyt jelentenek. 
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