
KÖNYV 

Hogyan csináljunk könyvkiadót? 

Amióta szép csendesen visszatért Magyarországra a kissé demokratizált Ká
dár-rendszer, azóta ismét megjelentek a viccek a pesti utcán. Aligha tévedek na
gyot, ha azt állítom, hogy visszaérkeztünk majdnem oda, ahonnan 1989-1990-
ben elindultunk. Úgy tűnik, otthonosan csak ilyen rendszerben érezzük magun
kat. Ha időszerűek talán nem is lesznek a szocializmusról szóló régi alapviccek, 
talán mottóként választható egy közülük. Amikor a szervezők arra kértek, hogy 
beszéljek a magyarországi könyvkiadásról Hogyan csináljunk könyvkiadó vállal
kozást? címen, akkor a következő alapvicc jutott az eszembe: Mi a szocializmus 
öt alapvető törvénye? 1.: Ne gondolkodj! 2; Ha gondolkodtál, akkor ne mondd el 
másoknak! 3.: Ha elmondtad, akkor legalább ne írd le! 4.: Ha leírtad, ne írd alá! 
5.: Ha aláírtad, nos, akkor magadra vess! 

Ezt a viccet választottam az előadás mottójaként, s magam is négy alapvető 
törvényben próbáltam megfogalmazni mondandómat. Egy kezdő könyvkiadónak 
ezeket a jó tanácsokat hagyom örökül. 

Első jó tanács - Ne csinálj könyvkiadó vállalkozást! 
Annyi más hasznosabb és főképp jobban jövedelmező tevékenység van még 

Magyarországon. Ha a biztos megélhetést keresed, akkor légy alkalmazott egy 
prosperáló cégben vagy állami alkalmazott, lehetőleg ott, amit nem szándékoz
nak megszüntetni (ezek száma majdnem végtelen). Ha hosszú távon akarsz biz
tos és jól jövedelmező állást, akkor vállalj munkát egy Magyarországon is műkö
dő multinacionális cégben. Magyarország már rég nem lesz, de ugyanez aligha 
mondható el a Schöllerről, a Bertelsmannról, a Procter and Gamble-ról, a Ken
tucky Fried Chickenről már nem is beszélve. Barátaim, figyeljetek szavaimra, s 
hallgassatok rám, nem a kisvállalkozásoké, hanem ezeké a multiké a jövő. Ha 
kedveled a hatalmat, uralkodni is szeretsz egy kicsit, s ha a magad problémáit 
ugyan nem tudod megoldani, de szeretnél másokén ügyködni, nos, akkor a helyed 
a politikában van. De vigyázz, nem mindegy, hogy hol hova állsz. Ha legalább 
húsz évig szeretnél hatalmon maradni, aligha javasolhatok jobb helyet a szocia
listáknál. Ha egyszerre akarsz tökös ellenzéki is lenni de a kormányzati hatalmat 
sem veted meg, csatlakozz a szabaddemokratákhoz. Ha nem akarsz semmit sem 
csinálni, és jobb jövőt már csak a túlvilágon remélsz, helyed a Keresztény
demokrata Néppártban van. Ha viszont mindig (s egyre fogyó) kisebbségben sze
retnél maradni, továbbá azt szeretnéd, hogy még a kisunokád se kerüljön soha 
hatalomra, aligha választhatnál jobb helyet a Fidesznél. 

Ha nem hallgatsz rám, s mindenképpen vállalkozni akarsz, akkor semmikép
pen nem javaslom a könyvkiadást. A termék, amit előállítani akarsz, semmikép
pen se legyen nyelvhez és országhatárhoz kötve. A könyv pedig - minő fájda
lom - ilyen. Ezt a gyönyörű nyelvet sajnos csak 15 millió magyar beszéli, s ne 
higgy azoknak, akik szerint az Európai Közösségben a magyar is hivatalos nyelv 
lesz. S azoknak sem, akik abban reménykednek, hogy egy szép napon mindenki 
magyarul kezd el tanulni. Hiú ábrándokat nem érdemes kergetni. Azt az alapvető 
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egyenlőtlenséget, hogy nekünk angolul, franciául, németül kell megtanulnunk 
ahhoz, hogy Európához tartozzunk, de az angoloknak például ugyanehhez már 
nem kell magyarul megtanulniuk, sajnos nem tudjuk megszüntetni. Ha minden
képpen valami terméket akarsz előállítani, akkor olyat találj ki, ami internacio
nális. Az Unicum - gondolom én - Kamcsatkában is ugyanolyan jólesik, mint 
Pesten, ahol a könyvkiadók és főleg a könyvkereskedők leginkább ezt a nedűt 
isszák. Elég régóta vagyok könyvkiadó, de ma sem értem, miért éppen ezt? A 
Rubik-kockát ugyanúgy lehet tekergetni Bálványosfürdőn, mint Kuala Lumpur
ban. Ha semmi ilyesmi nem jut az eszedbe, akkor a termék vagy a szolgáltatás 
legyen összefüggésben az alapvető emberi szükségletekkel. Inni, enni, szeretkez
ni, öltözni, utazni és lakni valahol az emberek akkor is fognak, amikor már csak 
CD-n lehet utánanézni egy rég elfelejtett szónak, ami úgy hangzik: könyv. Elég 
csak egy pillantást vetni a nappali és éjszakai Budapestre, hogy ez az igazság 
mindeki számára napnál világosabb legyen. Igaz, a biztos piac veszélyekkel is jár, 
ha itt kezdesz el befektetni, nem árt, ha rögtön életbiztosítást is kötsz. Vannak 
még azután mindenféle járulékos terhek, például manapság nem árt, ha a buda
pesti éjszakai életben érdekeltek ukránul tanulnak, a rossz nyelvérzékkel rendel
kezőknek elég egy szót megtanulniuk: kegyelem! Továbbá a magyar népesség 
többsége már ma sem olvas könyvet, a maradék kisebbség többsége pedig olyan 
könyvet olvas, ami csak úgy néz ki, mint egy könyv. Szerény becslésem szerint a 
magyar népesség fél százaléka olvas rendszeresen értékes könyvet, ami nem több, 
mint ötven-hetvenezer ember. Ha kedveled a kilátástalan, reménytelen helyzetek 
sokaságát, azaz, ha van benned egy kis mazochista hajlam, nos, akkor köztünk a 
helyed. 

Második jó tanács - Ha már könyvkiadót indítasz, legalább nézd meg, milyen 
könyveket adsz ki! 

Ha az előbbiekben nem sikerült benneteket lebeszélni a könyvkiadásról, ak
kor legalább azt a tanácsot fogadjátok el, hogy csak olyan könyvet adjatok ki, 
amely legalább tízezer példányban eladható. Talán az az egyszerűbb, ha azokat 
a könyvtípusokat sorolom fel, amelyek nem érik el ezt a példányszámot: az egész 
magyar és világirodalom, az értékes gyerekkönyvek, a társadalomtudomány, a 
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teológia, a filozófia és a történelem. Ami ezen kívül van, az minden valószínűség 
szerint profittal kecsegtet: tehát a szakácskönyvek, szerelmes regények, krimik, 
gyógynövénykönyvek, asztrológia, agytorna, fogyási tanácsadó könyvek, halász-, 
vadász-, madarászkönyvek. A „minden valószínűség szerint" komolyan értendő, 
ugyanis mentek már tönkre - nem is kevesen - akik azt gondolták, hogy ezen a 
területen automatikusan „kaszálni" lehet. (A kaszálni terminus az ún. rend
szerváltás egyik kulcsszava, és semmi mást nem jelent, mint ez a régi - igaz, hogy 
idegen - szó: extraprofit.) 

Harmadik jó tanács - Ha nem fogadod el eddigije tanácsaimat, akkor magadra 
vess! 

Post sciptum - avagy negyedik és végső jó tanács. 
Ha mindezek után még mindig értékes könyveket akarsz kiadni, nos, akkor 

én már keveset tudok neked mondani. Ugyanis a legfontosabbal, ami ehhez a 
szakmához (egyesek szerint őrülethez) szükséges, már te is rendelkezel: van ví
ziód, vannak elképzeléseid, van hivatástudatod. S pontosan ez az, ami nélkül 
nincs könyvkiadás. Emellett eltörpül az, amit még meg kell tanulnod. Mindenek
előtt azt, hogyan bánj a szerzőkkel. A magyar népesség (gondolom, ez más né
peknél is így van) egy ezreléke beszámíthatatlan, őrült grafomán. És sajnos, leg
többjük éppen téged keres meg, hogy összegyűjtött műveit kiadassa. Igazi művé
szet (ergo soha nem tanulható meg), hogy miként lehet őket lebeszélni erről a 
tevékenységről. A jó könyvkiadó egyszerre naiv olvasó, minden hájjal megkent 
üzletember és érzékeny pszichológus. Próbálj csak egyszer lebeszélni egy szerzőt 
műve kiadásáról, úgy, hogy ne sértődjön meg rád egy életre. Akinek ez sikerül, 
nos, az már kész könyvkiadó, a többi elsajátítása jelentéktelen ujjgyakorlat. Más
részt viszont ne feledd: ezek nélkül a szerzők nélkül nincs könyvkiadás. Mi vala
mennyien belőlük élünk. Ha ők nem lennének, könyvkiadás sem lenne. 

Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a könyvkiadás egyszerre kultúra és 
üzlet. Tehát a történet pénzről is szól. A könyvkiadónak azt is tudni kell, amit a 
sarki fűszeres és a nagyvállalkozó is tud: üzleti tervet készíteni, tisztában lenni a 
makro- és mikroökonómia alapösszefüggéseivel, egy hivatalt vezetni, irányítani 
a menedzsmentet stb. De pestiesen szólva: nem azért szeretjük a könyvkiadást. 
Hanem azért, mert a könyvkiadás egyszerre kultúra, politika (legalábbis kultúr
politika) és üzlet. Ez a sokszínűség az, ami igazán széppé teszi ezt a szakmát. 

Könyvkiadónak lenni tehát a legszebb hivatás. Nézzétek meg a politikusokat, 
vállalkozókat, állami alkalmazottakat, előbb-utóbb - Konrád György szavaival 
élve - megbutulnak, megcsúnyulnak. Velünk viszont csak az utóbbi történhet 
meg. 

Gyurgyák János 
a Századvég Kiadó igazgatója 

(Előadásként elhangzott a magyar Pro Minoritate Alapítvány és a román Pro 
Europa Liga Bálványosi Szabadegyetemén, 1994. július 21-én. - Első közlése Nép
szabadság, 1994. augusztus 2-i, keddi számában.) 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Budapest, 1994. július 23. 39. szám 

Vándorgyűlés, 1994, Körmend - Nagyon szép és igen tartalmas program
füzet érkezett a helyi szervező bizottságtól a vándorgyűlés résztvevőihez. Igazán 
senkinek sem kell megbánnia, hogy megint ilyen messzire kell utazni. Megéri! 
Nem fogják elhinni: a résztvevők előzetes száma 680 fő! A hírek szerint a monst
re rendezvény mégis simán fog lebonyolódni. 

További jó hír a Vándorgyűléssel kapcsolatosan az, hogy az Illyés Alapítvány 
az idén is támogatja a határon túlról érkező magyar könyvtárosok részvételét 
67 500 forinttal. S ha még a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma is kedvezően 
bírálja el támogatási kérelmünket, az anyagiakkal sem lesz hiba. 

Küldöttközgyűlés 1994 - Előbb itt lesz november 24-e (csütörtök), mint 
gondolnánk. Ekkor tartjuk a kétévenként esedékes küldöttközgyűlést. Az előké
születekről a titkárság részletes tájékoztatót küldött a szervezetek elnökeinek és 
titkárainak, akik a maguk részéről tájékoztatni fogják a tagságot. Minden 20 
egyéni tagot egy küldött képvisel, a küldötteket azonban a regisztrációk arányá
ban osztják szét a szervezetek között. Az 1993. december 31-i állapot szerint 2367 
egyéni tagunk van, akik 3056-szor regisztráltatták magukat. Az egy szervezetre 
eső küldöttek számát tehát úgy kapjuk meg, ha a szervezetben regisztráltak szá
mát megszorozzuk az összes küldött számával, majd az eredményt elosztjuk az 
összes regisztráció számával. A testületi tagok egy-egy küldöttel képviseltethetik 
magukat a küldöttközgyűlésen; nyilvántartásaink szerint jelenleg 69 testületi ta
gunk van. - A szervezetek 1994. szeptember 30-áig közlik a titkársággal a kül
döttek (és egy-két pótküldött) nevét, valamint a szervezetben regisztrált testületi 
tagok nevét és címét. - A küldöttközgyűlés kötelező napirendi pontjai: az elnök
ség, a tanács, az ellenőrző bizottság beszámolói az eltelt két évről, az elkövetkező 
két évre szóló elvek és tevékenységi irányok, a gazdálkodási beszámoló és irány
elvek. Ha valaki más témát is napirendre kíván tűzetni, akkor javaslatát a szer
vezetén keresztül tegye meg, vagy közvetlenül nyújtsa be a titkársághoz legké
sőbb 1994. szeptember 15-éig. 

Tisztújítás 1994 - Az idei küldöttközgyűlésen történik meg a négyévente 
esedékes egyesületi tisztújítás. A küldöttek megválasztják az MKE új elnökét, 
elnökségi tagjait, az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait. Lezajlott az első jelö
lési forduló. A választási bizottság írásos nyilatkozatra kérte fel mindazokat, akik 
valamely tisztségre jelölést kaptak. Az eredmény a következő: 

1. Elegendő számú (minimum 50) jelölést kapott a jelöltlistára való kerülés
hez és vállalta is a jelöltséget elnöknek Kocsis István, elnökségi tagnak: Biczák 
Péter, Fülöp Géza, Horváth Tibor, Kocsis István, Mader Béláné, Nagy Attila, 
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Ottovay László, Papp István, Poprády Géza, Sonnevend Péter, Tuba László, Vaj
da Erik, ellenőrző bizottsági elnöknek: Tóth Gyula, ellenőrző bizottsági tagnak: 
Domokos Miklósné, Gerő Zsoltné, Léczesné Mesterházy Nagy Márta, Román 
Lászlóné. 

2. Elegendő számú jelölést kapott a jelöltlistára való kerüléshez, de nem vál
lalta a jelöltséget elnöknek: Horváth Tibor, Poprády Géza, elnökségi tagnak: 
Ambrus Zoltán, Bátonyi Béláné, Bényei Miklós, Celler Zsuzsa, Maurer Péter, 
Nagy László, Skaliczki Judit, Tóth Gyula, ellenőrző bizottsági tagnak: Maurer Pé
ter, Tóth Gyula. 

3. Eddig nem kapott elegendő számú (minimálisan 50) jelölést a jelöltlistára 
való kerüléshez, de vállalná a jelöltséget, ha a második jelölési fordulóban kellő 
számú további jelölést kapna a tagságtól elnöknek Fülöp Géza (7 jelölés), elnök
ségi tagnak: Arató Antal (17), Balogh Mihály (44), Baráthné Hajdú Ágnes (13), 
Bartos Éva (1), Bíró Ferenc (20), Bobokné Belányi Beáta (1), Boda Miklós (8), 
Csobai László (47), Escher Ilona (20), Geller Ferencné (4), Gócza Gyuláné (6), 
Gulácsiné Pápai Erika (2), Györgyné Juhász Katalin (38), Gyuris György (32), 
Halász Béla (1), Havas Katalin (12), Kiss Gábor (47), Léczesné Mesterházy Nagy 
Márta (3), Lévai Botondné (1), Mikulás Gábor (2), Orosz Bertalanné (25), Pin
tér Béla (1), Rónai Iván (24),.Sáráné Lukátsy Sarolta (2), Székely János (1), 
Tóvári Judit (2), Varga Róbert (15), ellenőrző bizottsági elnöknek: Kiss Gábor 
(20), Környei Lászlóné (2), ellenőrző bizottsági tagnak: Boda Miklósné (2), Ele
kes Eduárdné (47), Gaál Sándor (1), Geller Ferencné (20), Gyuris György (22), 
Hermann István (1), Kertész Károly (1), Környei Lászlóné (2), Magyar Istvánné 
(1), Majtényiné Túri Katalin (1), Nemes Erzsébet (20), Papp István (8), Simon 
Gizella (1), Simonyi Zoltánné (1), Szabó Ferencné (2), Szivek Éva Judit (1), 
Tuba László (4), Zelles Ilona (20). Ez tehát az eddigi jelöltlista. Most kezdődik 
a jelölés második fordulója, amelynek során azok a szervezetek, egyéni és testü
leti tagok élhetnek jelölési jogukkal és kötelezettségükkel, akik és amelyek eddig 
még nem jelöltek senkit, vagy a lehetségesnél kevesebb elnökségi (7) és ellenőrző 
bizottsági (4) tagra tettek javaslatot. Mint tudjuk, a szervezetek jelölése 20-nak, 
a testületi tagé 5-nek és az egyéni tagé l-nek számít. A második fordulóban lehet 
új személyeket is jelölni, de megerősíthetik a már kellő számú (50) jelölést ka
pott jelölteket is. Különösen érdemes figyelmükbe venni azonban azoknak a ne
veit, akik az első fordulóban ugyan már kaptak több-kevesebb jelölést, de még 
nem érték el a jelöltlistára (választási listára) való felkerüléshez szükséges 50 
jelölést. A jelöléseket legeslegkésőbb 1994. szeptember 30-áig kell eljuttatni az 
MKE Választási Bizottsága címére (1088., Budapest, Szabó Ervin tér 1.). A je
lölést a szervezetek vezetőségétől vagy a titkárságtól igényelhető jelölőlapon le
het megtenni, vagy egyszerűen egy sima lapra felírni a neveket és a tisztséget, 
amelyre jelölik őket. Nem érvényesek a szeptember 30-a után beérkező jelölő
lapok, s azok sem, amelyeken nem szerepel a jelölést tevő neve, továbbá az 1993-
as vagy 1994-es tagsági igazolványának a száma! - S csak a rend kedvéért: a kül
döttközgyűlésen csak akkor lehet újabb, a választási listán nem szereplő jelölt 
nevét felvetni, ha az előzetes jelölési procedúra két menete során nem került 
annyi jelölt, amennyi az adott tisztség betöltéséhez szükséges. Ennyi pedig máris 
van. 
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Elnökségi ülés 1994. július 13-14-én - Külön nem szoktunk hírt adni az 
elnökség üléseiről, hiszen ezek az egyesületi rutin részét képezik, s a munka ered
ményeiről az egyes témák kapcsán értesülhet a tagság. Most azonban kivételt 
teszünk, mert Hatvanba kihelyezett ülésről van szó. Az Ady Endre Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház munkatársai meghívására látogatott el az elnökség 
Hatvanba, s tartott igen jó hangulatú, eredményes megbeszélést a házigazda, Ko
csis István baráti gondoskodása mellett. Amit ez úton is hálásan köszön meg 
minden résztvevő. Az ülés annál is inkább jelentős volt, mert olyan kérdések 
lettek megvitatva, mint az 1994. évi küldöttközgyűlés, az esedékes tisztújítás, a 
titkárság személyi feltételei stb. s talán az sem árt, ha az elnökség néha közelebb
ről is beleszagol a nagy magyar könyvtári valóságba. 

Főfoglalkozású titkár kilátásban - Egyesületünk zavartalan működésének 
egyik alapvető feltétele látszik teljesülni. Az Országos Széchényi Könyvtár - a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium bátorításával és egyetértésével -vállal
ta, hogy a titkárság elhelyezésén túlmenően az MKE-vel kötendő külön szerző
dés alapján fedezni fogja a főfoglalkozású szakmai titkár munkabérét és járulé
kait. Az OSZK-nak ez a nagylelkű gesztusa szolid alapokat teremt az MKE te
vékenységéhez. Reméljük, hogy ennek következtében és viszonzásképpen az 
MKE a maga módján még inkább hozzá fog járulni ahhoz, hogy az OSZK be
tölthesse szerepét a magyar könyvtárügyben. 

Szakmai programok támogatása - Az elnökség 30 000 forint támogatást 
szavazott meg a Tolna Megyei Szervezetnek 1994. évi szakmai programjai vég
rehajtásának támogatására. A pénzt a titkárság átutalta. Jó munkát kívánunk! 

Nemzeti Kulturális Alap - Az MKE elnöksége is képviselteti magát az 
NKA könyvtári szakkollégiumában, ezért illő, hogy röviden szóljunk a kollégium 
1994. július 15-i üléséről, amelyen a meghívásos pályázatra beérkezett igényeket 
bírálták el. Az igények természetesen négyszeresen-ötszörösen meghaladták a 
rendelkezésre álló keretet, s a kollégiumnak ugyancsak nehéz dolga volt. Döntés 
született arról, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a kollé
gium munkájának, így a szaksajtóban nemcsak a kiosztott összegekről jelenik 
meg tájékoztatás, hanem közzéteszik valamennyi pályázat legfontosabb adatait 
(benyújtó, téma, igényelt és kapott összeg). 

Békés Megyei Szervezet - A BMSZ 1994. május 9-én tartott vezetőségvá
lasztó taggyűlése Lukovicsné Ramasz Editet választotta elnökké, Timkó István-
nét titkárrá. Püski Jánosné intézi a gazdasági ügyeket; az elnökség tagja még 
Csobai László és Litauszky Györgyné. Az ellenőrző bizottság elnöke Székely Já
nos, tagjai Fazekas Andrásné és Nádor Mária. 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete - A CSMKE 1994. március 
17-én tartott taggyűlése a következő tisztségviselőket választotta meg: Rátkai 
Erzsébet elnök, Bajusz Jánosné titkár, Baricz Zsolt, Blaskő Jánosné, Burkus 
Andrásné, Horpácsi Andrásné, Kószó Aranka, Mader Béláné és Máté Erzsébet 
elnökségi tagok. Az ellenőrző bizottság elnöke Sebők Zsuzsanna, tagjai Fülöpné 
Rákos Eva és Hollósiné Szabó Zsuzsanna. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet - Az SZSZBMSZ 1994. június 
29-én továbbképzést tartott. Soron László a személyiségi jogok, az adatvédelmi 
törvény könyvtári kihatásairól beszélt, Poprády Géza pedig az Országos Széché
nyi Könyvtár munkájában várható változtatásokról és a kötelespéldányszolgál-
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tatás problémáiról. Az SZSZBMSZ a nyár folyamán új vezetőséget fog válasz
tani. 

Tolna Megyei Szervezet - Tolnai Hírlevél címmel jelenik meg a TMSZ és 
a Tolna Megyei Könyvtár közös lapja. Érdemes figyelemmel kísérni! 

Társadalomtudományi Szekció - A TSZ új elnöke Murányi Lajos, titkára 
pedig Haraszti Pálné lett. 

IFLA konferencia 1994, Havanna - A konferencián - az előzetes tervek
től eltérően, közbejött akadályok miatt - nem Horváth Tibor elnök fogja az 
MKE-t képviselni, hanem Nagy Ferenc, a Pest Megyei Szervezet elnöke, s aki az 
IFLA Közművelődési Könyvtári Szekciója állandó bizottságának levelező tagja. 

Libtech International '94 - Jó hír érkezett Angliából: a szervező bizottság 
valamennyi magyar jelentkezőt vendégül látja. Sajnos, Nagy Zsoltné kénytelen 
volt lemondani az utat; helyére Kovács Katalin (OSZK) ugrik be. Az utazás 
ügyeinek intézésére Nemes Erzsébet és Hegyközi Ilona vállalkozott. Eredményes 
tanulmányutat kívánunk az egész csoportnak. 

3. Budapesti Nemzetközi Könyvtári és Informatikai Szimpózium - Har
madik alkalommal kerül megrendezésre 1995. január 16-18-án az Országos Szé
chényi Könyvtárban a holland-magyarként indult, de nemzetközivé vált szimpó
zium. Most előzetes híradással vagyunk róla. A tudnivalók: 

Téma: Marketing and developing (new) information products and services in 
Europe. 

Résztvevők: Könyvtáros oktatók és kutatók, könyvtáros hallgatók, valamint 
gyakorlati szakemberek minden könyvtártípusból. 

Előadók: Előadás tartására az MKE titkárságától lehet igényelni jelentkezési 
lapot. Javasolt témák: New information services and products. Research and pro
motion of new information products and services. The roll of automation and 
doing business with Internet. Consequences of the new information products and 
services for staff. Cooperation and competition between Eastern and Western 
Europe. Remélhetőleg minél több magyar szakember vállalkozik előadás tartá
sára. Az előadásra való jelentkezés határideje 1994. szeptember 30. 

Jelentkezés: Akik a szimpóziumon részt akarnak venni, azok 1994. szeptem
ber 30-áig jelentsék be szándékukat az MKE titkárságon. A titkárság az előzetes 
szóbeli, telefonos vagy írásbeli jelentkezés alapján megküldi a regisztrációs lapot, 
amely egyben a jelentkezés elfogadását jelzi. A részvételi díj 1000 forint; könyv
táros hallgatók nem fizetnek részvételi díjat, sőt a titkárság megtéríti úti- és kol
légiumi szállásköltségeiket is. Munkanyelv: angol (a workshopokon némi tolmá
csolással). 

Az AAL csoportjának látogatása - 1994. szeptemberében Magyarországra 
látogat az Assotiation of Assistant Librarians tagjainak egy csoportja. Szakmai 
programjukat Bátonyi Viola és Mikulás Gábor készíti elő. Előreláthatólag 1994. 
szeptember 15-én, csütörtökön kerül sor egy szakmai napra az Országos Széché
nyi Könyvtárban, ahol érdeklődő tagjaink találkozhatnak az angol kollégákkal. 
Ismét felhívjuk arra a figyelmet, hogy az AAL szeretne könyvtáros-könyvtáros 
közötti személyes kapcsolatokat kiépíteni (levelezés, kölcsönös látogatás egymás 
otthonában stb.). 

Gombocz-ösztöndíj - Bátonyi Viola és Koltay Tibor fáradozásának eredmé
nyeképpen végre van jelöltünk az immár a Fulbright-ösztöndíj keretében és fel-
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tételeivel futó Gombocz-ösztöndíjra, mégpedig Kiss Tamás (Pécsi Orvostudo
mányi Egyetem Könyvtára) személyében. Sok sikert kívánunk neki. - Viola és 
Tibor egyébként kérdőíves felmérést végzett az eddigi Gombocz-ösztöndíjasok 
körében; hamarosan elkészülnek a feldolgozással. Az elnökség angolra is le kí
vánja fordíttatni a jelentést. Talán ezzel is ösztönözni lehet szépreményű kollé
gáinkat a szorgalmasabb pályázásra. Mintha több lenne a lehetőség, mint a vál
lalkozó kedvű könyvtáros. 

Amerikai ösztöndíj - A Medical Library Association egyesületünknek is 
megküldte pályázati felhívását négyhónapos USA-beli és kanadai tanulmányútra 
(3000 dollár tartózkodási költség és 1000 dollár országon belüli közlekedés). A 
felhívást a titkárság továbbította az MKE Orvosi Könyvtárosi Csoportjához. Re
méljük, sikerül élni a lehetőséggel. 

Tanulmányúti pályázat - Az Alpok-Adria Munkaközösség Közművelődési 
Könyvtári Munkacsoportja meghívásos pályázatot hirdet az Alpok-Adria társa
ság megyéinek önkormányzati könyvtáraiban dolgozó diplomás könyvtárosok 
számára, (feltétel: német nyelvtudás) tanulmányút elnyerésére. 1. Linz (1 fő, egy 
hónap, feltétel: német nyelvtudás); 2. Milánó (2 fő, egyenként két hét, ajánlott 
téma: információs rendszerek szervezése és működtetése, feltétel: informatikus 
végzettség, illetve informatikai jártasság, angol, olasz vagy francia nyelvtudás); 3. 
Zágráb (1 fő, két hét, ajánlott téma: a gyermekolvasókkal való foglalkozás, fel
tétel: horvát, angol vagy német nyelvtudás). 

Az ösztöndíj a szállást és az ellátást fedezi, az utazási költség a pályázót ter
heli. Pályázni angol vagy német nyelven írt szakmai életrajzzal és a tanul
mányozandó téma rövid kifejtésével lehet a munkacsoport Vas megyei képvise
lőjénél. Cím: Pallósiné Toldi Márta, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 9701., 
Szombathely, Pf. 113. Határidő: 1994. szeptember 7. 

Állást keres - Középfokú könyvtárosi szakképzettséggel, 30 év fölötti szak
könyvtári gyakorlattal könyvtárosnő (53) állást keres. Cím és telefon az MKE 
titkárságán. 

Állást kínál - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége főfoglalkozá
sú szakmai titkárt keres az egyesület titkárságának vezetésére. A titkár feladata 
az egyesület szakmai tevékenységének koordinálása, központi programjainak 
menedzselése, nemzetközi kapcsolatainak gondozása, a tagság rendszeres tájé
koztatása, a központi adminisztráció (tagnyilvántartás, irattár, gazdasági ügyek) 
kezelése. A titkár munkáját egy-két fő 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 benyújtása előtt további információkat kaphatnak 
az elnökség tagjaitól és a főtitkártól (1185-815). - Az alkalmazás feltétele felső
fokú könyvtárosi szakképzettség, ötéves szakmai gyakorlat és az angol nyelv leg
alább középfokú ismerete; további nyelvtudás és számítógépes ismeretek előnyt 
jelentenek. 
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Mázai termés 
Az ARCANUM Databases Adatbázisfejlesztő és Kiadó Betéti Társaság elsősorban hazai 
adatbázisok CD-ROM lemezen történő kiadását és terjesztését tűzte ki célul. Termékeink sorában 
bibliográfiai, teljes szövegű, valamint képeket is tartalmazó, facsimile adatbázisok szerepelnek. 
Alkalmazásaink saját fejlesztésű - ARCTIS - rendszerrel készülnek. így az általános adatbázis 
funkciók használata mellett mód van speciális igények kielégítésére is. 
Tevékenységünk a CD-ROM kiadás bonyolult folyamatának minden egyes fázisát felöleli, a 
tervezéstől, adatrögzítéstől az adatbázisépítésen át a kis és nagypéldányszámú sokszorosításig. 

MNB - Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Könyvek 1976 • 1991 
Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár. 1994 
Az adatbázis tartalmazza a fenti időszakban 
Magyarországon kiadott és köteles példányként 
beszolgáltatott több mint 100.000 könyv bibliográfiai 
adatait, kiegészítve mintegy 200.000 analitikus tétellel. 
Ara: 30.000 Ft (egyfelhasználós környezetben) 

40.000 Ft (hálózati ár) 

OSZK - NPA 
Nemzeti Periodika Adatbázis 
1981-1993 
Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár. 1994 
Az adatbázis tartalmazza a Magyarországon fellelhető 
külföldi folyóiratok bibliográfiai adatait valamint a 
lclőhclyadatait. 
Ara: 21.000 Ft 
Aktualizálás ára: 10.500 Ft 

HUNPATÉKA~ ~ 
Magyar Szabadalmak 1920 -1994 
Kiadó: Országos Találmányi Hivatal. 1994 
Az adatbázis a magyar szabadalmi dokumentumok 
bibliográfiai adatait tartalmazza 1920-tól napjainking. 
Ara: 30.000 Ft / c v 

PRESSDOK 
sajtófigyelő 
Kiadó: Országgyűlési Könyvtár. 1994 
A magyar sajtót 1989 januárja óta feldolgozó adatbázisban 
több mint százötven napi- és hetilap cikkeinek 
bibliográfiája található. Célja, hogy naprakészen kövesse a 
vezető politikai, gazdasági, kulturális eseményeket, illetve 
azok sajtóbeli visszhangját. 
Ára: 20.000 Ft (egy CD-ROM) 

38.000 Ft (évente 2 CD-ROM) 
62.000 Ft (havi aktualizálás 2 CD-ROM lemezzel) 

M S Z C D - Magyar Szabványtár 

Szabványjegyzék 1994. Villamosság 
Kiadó: Magyar Szabványügyi Hivatal. 1994 
Az adatbázis tartalmazza az érvénves magyar szabványok 
bibliográfia adatai mellett a viJlamosszabványok eredeti 
képmásait is. 
Ára: 20.000 Ft 

BIBLIA 
teljes szövegű adatbázis 
Kiadó: ARCANUM. 1992 
A teljes szövegű adatbázis Károli Gáspár fordítása alapján 
készült, igazi hipertextes alkalmazás. 
Ára: 4.900 Ft 
A ftnti árak az általános forgalmi adót ntm tartalmazzák. 

Amennyiben bármely termékünket megrendeli, egy Biblia CD-t kap ajándékba. 

Látogasson meg minket a COMPFAIR-en október 11-15. között az A pavilon 113-as standján. 
illetve november 1-4. között a DA T '94 kiállításon a Thermal Hotel Heliaban. 

Részletes információért hívja Biszák Sándort vagy Bcringer Pált 
Tel/fax: 185-4749 Postacím: 1507 Budapest Pf 99 

1113 Budapest. Dávid Ferenc u. 21a IV/1 
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9Áegjeíentí 
Megjeíent! 

Elrcpnum 

Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek CD! 
Hosszas fejlesztőmunka eredményeképpen az Országos Széchenyi Könyvtár és az Arcanum 
Databascs kozos gondozásában megjelent a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek adatbázisa 
CD-ROM lemezen. 

Az adatbázis tartalmazza az 1976-1991 között Magyarországon kiadott és köteles példányként 
beszolgáltatott több mint 100.000 könyv bibliográfiai adatait, gyűjteményes kötetek esetén 
kiegészítve mintegy 200.000 ún. analitikus tétellel.. Az adatbázis rekordjai HUNMARC 
szerkezetűek, és megteremtettük a lehetőseget HUNMARC formátumú letöltésnek is. A 
program többféle megjelenítésre alkalmas. így szabványos ISBD szerinti megjelenítésre is. 
Minden jelentős adat szerint kereshetünk, mint cím. szerző, közreműködő (személy, testület, 
rendezvény). ETO jelzet, kiadó. ISBN. ISSN szám. sorozatcím, földrajzi nev, nyelv illetve 
tárgycsoport kódra. A program kezeli a rekordkapcsolatokat is. melynek különösen többkötetes 
könyvek és sorozatok esetén van jelentősége. 

Az adatbázis rekordjai a könyvtár saját adatbázisába áttölthetők, az integrált könyvtári szoftverek 
többsége (pl. TINLIB. ALEPH. stb.) felkészült a HUNMARC formátumú rekordok 
fogadására. 

Az adatbázist megrendelheti telefonon, faxon és levélben is. 

Ára: 30.000 Ft + ÁFA (cgyfclhasználós környezetben) 
40.000 Ft + ÁFA (hálózati ár) 

Amennyiben cégünk bármely termekét megrendeli, egy Biblia CD-t kap ajándékba. 

Látogasson meg minket a COMPFAIR-e/J október 11-15. között a A pavilon \XS-as standján. 
illetve november M. között a DAT '94kiállításon a ThermalHotelHeliaban. 

Részletes információért hívja Biszak Sándort vagy Bcringcr Páli 
Tel/fax: 185-4749 Postacím: 1507 Budapest Pf 99 

1113 Budapest. Dávid Ferenc u. 21a IV/1 
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