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Jubileumi ülést tartott az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban szeptem
ber 30-án a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Gyermekkönyvtáros szek
ciója. A jubileumra a húsz éves fenn
állás adott okot, az alkalmat pedig a 
szervezők arra használták fel, hogy 
szembenézzenek ne csak az elmúlt 
húsz esztendővel (ezt Kerekes Pálné 
tette meg), de főként az utolsó 
néggyel. Mint ilyenkor szokásos, be
számolt ez utóbbi négy évről a szekció 
elnöke (Pápayné Kemenczey Judit), a 
gazdasági ügyekről a gazdasági felelős 
(Tóth Gyuláné), az ellenőrzésről az el-
lenőző bizottság elnöke (Dr. Kovács 
Mária). Volt azután tisztújítás is (az új 
elnök Suppné dr. Tarnay Györgyi) min
dennel, amivel egy ilyen aktus jár (vá
lasztási bizottsági javaslat, a jelöltek 
bemutatkozása, vita, szavazás stb.). 
Mindez - legalábbis a szekciótagokon 
kívülieknek - nem tűnik valami hal
latlanul izgalmasnak. A jubileumi ülés 
mégis fontos eseménye volt az általá
ban vett könyvtárügynek, könyvtári 
életnek is. Mindenekelőtt azért, mert 
egy-egy szekció munkáját - kollektív 
munka, együttes gondolkodás, közös 
cselekvés ellenére - nagyban megha
tározza azért az elnök személyisége, 
karaktere, szakmai beállítottsága, lel-
kesültsége stb. Pápayné Kemenczey 
Juditnak sem személyiségjegyeit, sem 
tevékenységét nem itt kell méltat
nunk, utódjáról pedig, akit termé
szetesen a szakma korántsem csupán 
gyermekkönyvtárosi oldaláról ismer, 
nem itt kell portrét rajzolnunk. Re
méljük, a méltatás sem, az új elnöki 
portré sem fog elmaradni, ez utóbbi -
többek közt - a 3K folyamatosan 
megjelenő tudósításaiból a Gyermek
könyvtáros Szekcióról fog markánsan 

kirajzolódni. Mindenesetre gratulá
lunk az új elnöknek és munkájához 
minden jót kívánunk (annál is inkább, 
mivel lapunk egyik törzsszerzője, ked
ves munkatársa). 

A jubileumi ülésen persze nemcsak 
hivatalos-hivatali beszámolók hang
zottak el, hanem néhány nagyfontos
ságú előadás is. Dr. Kozma Tamás 
Gyerekek Magyarországon a '90-es 
évek derekán címmel adott nagyszabá
sú körképet, Dr. Kovács Mária pedig 
egy 1994-es nagy vizsgálat eredménye
it ismertette (Gyermekkönyvtáraink 
helyzete). E fontos anyagokat a 3K kö
zelesen közkinccsé fogja tenni. 

Huszonöt millió forintot osztott 
szét pályázók között az idén a Nemze
ti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai 
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Kollégiuma. A Kollégium tevékenysé
géről sajtótájékoztatón kaphattak 
részletes információkat az újságírók. 
A NKA igazgatója, a Kollégium titká
ra és a Kollégium teljes vezérkara (el
nök: dr. Ambrus Zoltán, tagok: dr. 
Gomba Szabolcsné, dr. Domsa Károfy-
né, Maruszki József, Poprády Géza és 
Soron László) átfogó képet is adtak az 
Alap és a Kollégium működéséről, de 
részletekbe is hajlandók voltak bele
menni a különböző kérdések megvá
laszolásakor. Az újságírókat különö
sen az lepte meg - az ő szempontjuk
ból és előismeret! hátterükkel nem is 
csoda ez -, hogy milyen roppant ke
vésnek tartják a könyvtárosok a 25 
milliót. Annak az ifjú újságíróhölgy
nek, aki a kis könyvtárak elhanyagolt
ságát kérte számon a kuratóriumon, 
szinte a szája is kerekre nyílt, amikor 
Soron Lászlótól megtudta, hogy közel 
másfél milliárd forint a mai magyar 
könyvtárak egyévi állománygyarapítá
si kerete. Csodálkozását fokozta, ami
kor Gomba Szabolcsné a debreceni 

számítógépesítés pénzügyi adatai kö
zül említett meg néhányat. A szakla
pok szerkesztői persze nem csodál
koztak, ők - köztük a 3K ott jelen 
képviselője is - egészen másra volt kí
váncsi. Hogy mire, azt a következő 
számunkból tudhatja meg az olvasó. 

Újra megnyílt az Iparjogvédelmi 
Szakkönyvtár, amely az Országos 
Találmányi Hivatal Szabadalmi Infor
mációs Központjának szervezetében 
működik, és nyilvános könyvtárként a 
nemzeti iparjogvédelmi hatóság or
szágos feladatkörű szakkönyvtára. Ki
emelten gyűjti, differenciáltan feldol
gozza és széles körben terjeszti az 
iparjogvédelmi szakirodalmat Gyűj
tőkörébe tartozik a szellemi tulajdon 
oltalmára vonatkozó szakirodalom 
egésze, a természet- és alkalmazott tu
dományok alapvető kézikönyvei, mo
nográfiái, a jogi és közgazdasági szak
könyvek. A könyvtár speciális szem
pontok szerint feldolgozott iparjogvé
delmi, technikatörténeti és kézikönyvtá
ri különgyűjteménnyel és iparjogvédel
mi tőrvénygyűjteménnyel rendelkezik, 
hagyományos és elektronikus hordo
zón. A tájékoztató szolgálat munkáját 
az iparjogvédelmi szakcikkeket, a 
könyvállományt és a külföldi periodi
kákat regisztráló adatbázisok, jogsza
bályi CD-adatbázisok segítik. A Sza
badalmi Közlöny és Védjegyértékesítő 
mellékleteként kéthavonta megjelenő 
Iparjogvédelmi Szemléljen a könyvtár 
közzéteszi a feldolgozott iparjogvé
delmi szakcikkek kurrens szakrendi 
bibliográfiáját. 

A szakkönyvtár az Országos Talál
mányi Hivatal Bp., V. Garibaldi u. 2. 
szám alatti épületének első emeletén, 
a 114. szobában található. Telefon: 
112-4400/244,245; Fax: 111-3038. Le
vélcím: 1370, Bp. Pf: 552. 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Budapest, 1994. szeptember 30. 40. szám 

Sinay Jenő - Osztozunk a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár gyászában, 
amelyet nyugdíjas igazgatója halálán érzett. Sinay Jenő 1994. augusztus 12-én 
hunyt el. 

Kedves Kollégák! - Vége a nyári szünetnek, ismét jelentkezik a Hírlevél. 
Bár az elmúlt két hónap korántsem volt eseménymentes, sőt, a főtitkár mégis 
hosszabb szabadságra ment, s ez volt az oka, hogy ilyen sokára követte a július 
23-án lezárt 39. számot ez a 40-edik. Most azonban visszazökkenünk a régi ke
rékvágásba, s kölcsönösen jó munkát kívánva egymásnak nekivághatunk az 
1994/1995-ös szezonnak. 

Kitüntetések - Az MKE tagsága és elnöksége gratulációját fejezi ki mind
azoknak, akik augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben részesültek. Különös 
örömünkre szolgál azoknak a kitüntetése, akik egyesületünk tagjai. Megelége
dettséggel vettük azt is tudomásul, hogy az MKE berkeiből érkező kitüntetési 
javaslatoknak súlyuk van a kuratóriumok előtt, amikor döntéseiket meghozzák. 
Tudomásul kell azonban vennünk, hogy itt is több az eszkimó, mint a fóka: több 
a kitüntetésre érdemes kolléga, mint az érmek száma. 

Vándorgyűlés, 1994, Körmend - Talán utoljára szerepel ez a címszó a 
Hírlevélben, illik hát itt is megköszönni a tagság és minden résztvevő nevében 
azt a hatalmas munkát, odaadó lelkesedést és őszinte vendégszeretetet, amelyet 
a körmendi vándorgyűlés szervezői tanúsítottak. A vándorgyűlésről minden bi
zonnyal számos beszámoló fog megjelenni szerte az országban a különféle szak
mai orgánumokban; úgy véljük, a Hírlevél kereteit a részletes beszámoló meg
haladja. Csak egy dologra hívjuk fel a figyelmet: az erők összefogásával egy-egy 
város is képes (persze a megyei szervezet segítségével) sikeres és emlékezetes 
vándorgyűlést rendezni. Sárospatak után most Körmend is bizonyított. Köszön
jük! - Záróakkordként hadd közöljük, Kálmán Attila levelét. Ő, korábbi hivata
lában, nagy segítségére volt a könyvtárosságnak, ezért is hívtuk meg az idei ván
dorgyűlésre. „Tisztelt Elnök Úr! Kedves Tibor! Nemes lélekre vall, hogy betar
tottad ígéretedet, s küldtél a részletes tájékoztatóból azután is, amikor már meg
szűnt a megbízatásom. - Sajnos, mégsem tudok eljutni Körmendre. Az igazgatói 
átadás és az épületvisszavétel, a kollégiumépítés és a tanévelőkészítés együttvéve 
oly sok feladatot ad, hogy nem mozdulhatok el Pápáról. - Kérem, légy szíves 
tolmácsolni köszöntésemet a tanácskozás résztvevőinek. Az utóbbi néhány év
ben több alkalommal volt lehetőségem könyvtárosokkal találkozni. Sok igen ér
tékes embert ismertem meg. Olyanokat, akik többek annál, mint amit mutatnak 
magukról. Röviden: antipolitikusok. - Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
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Kálmán Attila. Pápa, 1994. augusztus 1." E meleg szavakból mindenki levonhatja 
a maga tanulságát. 

Küldöttközgyűlés 1994 - Az alapszabályunk értelmében minden két év
ben össze kell hívni a küldöttközgyűlést, mint az MKE legfelsőbb fórumát. Erre 
idén 1994. november 24-én, csütörtökön kerül sor, az Országos Széchényi 
Könyvtár VI. emeleti előadótermében. A szervezetek szeptember 30-áig közlik 
a titkársággal a küldöttek nevét. A küldöttközgyűlés napirendje: 1. az elnökség 
beszámolója, 2. gazdálkodási beszámoló, 3. a tanács beszámolója, 4. az ellenőrző 
bizottság beszámolója, 5. a tevékenység elvei és irányai 1995-1996-ban, 6. gaz
dálkodási irányelvek, 7. tisztújítás. Az elnökség szeretné megnyerni egyik vezető 
művelődéspolitikusunkat is egy előadás megtartására. - A küldöttközgyűlésre 
írásos anyagok készülnek, amelyeket nem csak a küldöttek, de minden szervezet 
is meg fog kapni. A tagság itt és a titkárságon férhet ezekhez hozzá. Az egyes 
szervezetek ugyancsak készítenek rövid összefoglalókat az eltelt két évben vég
zett munkáról. 

Tisztújítás 1994 - Az 1994-es küldöttközgyűlésnek egyik fontos teendője 
lesz az MKE tisztségviselőinek megválasztása. A második jelölési forduló hatá
rideje 1994. szeptember 30-án lejárt, s most már a választási bizottságon a sor, 
hogy a jelöltlistát összeállítsa. A Hírlevél 39. számában közzétettük, hogy kik 
készek vallani a jelöltséget, ha a tagság részéről 50 jelölés érkezik rájuk. Ebből 
a listából kimaradt Györgyné Juhász Katalin (Balatonfüred) neve, aki pedig máris 
38 jelölést kapott. Erről a malőrről a főtitkár értesítette valamennyi szervezet 
elnökét és titkárát. Reméljük, ennyi elegendő lesz ahhoz, hogy Juhász Kati, s 
vele együtt mások is, megkapják a második jelölési fordulóban a választási listára 
való felkerüléshez szükséges 50 jelölést. - Az eddigiek alapján megállapítható, 
hogy a küldöttközgyűlésen újabb személyek jelölésére nem lesz mód, minthogy 
minden tisztségre elegendő számú jelöltet állított már eddig is a tagság. 

Könyvtárosképzés - A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felkérte az 
MKE elnökségét, mondjon véleményt a könyvtári szakterület munkaköri szak
képzésére kidolgozott tananyagokról. Bár a felkérés a nyári szünet idején érke
zett, az elnökség igyekezett legjobb tudása szerint eleget tenni a válaszadás kö
telezettségének. Az érdeklődő tagtársak a titkárságtól kaphatják meg az ezzel 
kapcsolatos anyagokat. 

Nemzeti Kulturális Alap - Az NKA Könyvtári szakkollégiuma 400 000 fo
rintnyi támogatást szavazott meg az MKE 1994. évi vándorgyűlésére és 200 000 
forintot az 1995 januárjában tartandó III. Budapesti Nemzetközi Könyvtári és 
Információs Szimpóziumra. A Könyvtári Szakkollégium következő ülését 1994. 
szeptember 29-én tartja, amikor is dönt a nyitott pályázatra beérkezett pályamű
vek sorsáról. A hírek szerint 200 pályázat érkezett be; az anyagi igények sokszo
rosan meghaladják a rendelkezésre álló összeget. 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet - A BKMSZ 1994. szeptember 27-én tag
gyűlést tartott,, amelyen a vezetőség beszámolt az elmúlt négy év munkájáról, 
megválasztották a tisztségviselőket és a küldötteket az 1994. évi küldöttközgyű
lésre, s megvitatták a BKMSZ további feladatait, terveit. A taggyűlésen Ramháb 
Mária beszámolt a Megyei Könyvtár építkezéséről és dániai tanulmányútjáról. 

Fejér Megyei Szervezet - A FMSZ sikeres tanulmányutat szervezett 1994. 
július 17-20-án Prágába. Megtekintették a Klementinumban a Cseh Nemzeti 
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Könyvtárat, ahol dr. Vojtech Balik főigazgató fogadta őket. A Vár területén a 
Strahov-kolostor több mint 800 éves könyvtárának legszebb helyiségeit is meg
látogatták. A tanulmányutat prágai városnézés és rövid brünni „bekukkantás" 
egészítette ki. 

Pest Megyei Szervezet - A PMSZ 1994. május 25-én tartott tisztújítása 
eredményeképpen a szervezet tisztségviselői a következők: Tamási Csilla titkár, 
Borbély Emma, Fülöp Attiláné, Horváthné Halászi Zsuzsanna, Mogyorósi Erika 
és Scheiber Julianna vezetőségi tag; az ellenőrző bizottság elnöke Csonka Mária, 
tagjai Kissné Pásztor Éva és Sáhoné Bordás Éva, póttag Cs. Szabó Gyöngyi. 

Gyermekkönyvtári Szekció - A GYSZ 1994. szeptember 30-án jubileumi 
ülést tart az Országos Széchényi Könyvtár előadótermében. A jubileumi ülésen 
visszapillantanak a GYSZ eltelt 20 évére, s a vezetőség beszámol az utóbbi négy 
év munkájáról, majd meghallgatja Kozma Tamás előadását a gyerekek mai hely
zetéről és Kovács Mária beszámolóját gyermekkönyvtáraink állapotáról, s lebo
nyolítják a GYSZ tiszt újítását. - Balázsy Zollánné és Bencsikné Kucska Zsuzsa 
képviselte a GYSZ-t Pozsonyban egy gyermekkönyvtárosi rendezvényen. 

Helyismereti Szervezet - Az igazság az, hogy csak kósza hírek érkeztek ed
dig a titkárságra az MKE ezen újabb szervezetének megalakulásáról. Pontosab
ban a titkárság megkapta az ellenőrző bizottság elnökétől annak a levélnek a 
másolatát, amelyet az új szervezet szervezeti és működési szabályzattervezetéről 
írt. Jó lenne, ha valamiféle hivatalos formában is az elnökség elé kerülne az ügy. 
Ezért ezen az úton is kérem a megalakulás körül bábáskodókat, vegyék fel a 
kapcsolatot a titkársággal. Hiszen még csak levelezni sem tudunk egymással. 

Könyvtárostanárok Szervezete - A KSZ 1994. szeptember 24-én tartja 
taggyűlését, amelyen megvitatják az elnök által készített beszámolót az elmúlt 
34 hónapról, megválasztják az új vezetőséget, és véleményt cserélnek aktuális 
könyvtár- és oktatáspolitikai kérdésekről. Az elnöki beszámoló valóban impo
záns egyesületi életről és tevékenységről ad hiteles képet. Úgy látszik, a befekte
tett hatalmas energia meghozta a maga gyümölcseit. Csak így tovább! - Ezen 
alkalomból kerül sor a KSZ „Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár!" címmel 
meghirdetett pályázatának eredményhirdetésére is a Fővárosi Pedagógiai Intézet 
dísztermében. A beérkezett 36 pályaművet a Kölcsey Ferenc Református Taní
tóképző Főiskola Közművelődési Tanszékének Könyvtári szakcsoportja (tagjai: 
dr. Goda Éva, Lupkovicsné Major Edit, Székelyné dr. Sipos Klára) értékelte, s 
a következő eredményre jutott. Az I. díjat nem adták ki. II. díjat (15 000 Ft) 
kapott Földes Mária és Haralyi Ervinné: Szaktárgy és műveltség (Kémiaórák a 
könyvtárban); Sándor Gertrud: A könyvtár- és dokumentumhasználati ismere
tek tanítása az általános iskolában. III. díjat kapott (10 000 Ft) Büki Pálné: A 
könyvtárban is alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez; Nagyné Fa
lucskai Anna: A Kis Könyvtáros Kör, mint tanórán kívüli könyvtárpedagógiai 
lehetőség. Különdíjas (10 000 Ft) Záborszkyné Balogh Réka: Bach életműve a 
zeneirodalom tanításában forrásmunkák alapján. Dicséretben részesült további 
10 pályázó: Bali Péterné, Fáy Róbert, Komon Lászlóné, Nagy Erika, Pintér Sán-
dorné, Szabó Attila, Tengeri Lászlóné, Tóthné Huszár Magdolna, Vörösné Ko
máromi Ildikó, Zaharia Etelka. Felmerült az a javaslat, hogy a sikeres pályamű
veket külön kiadványban is tegye közzé a KSZ. Gratulálunk a nyerteseknek! 
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Közkönyvtári Egylet - A KE 1994 szeptemberében tartja tisztújító tag
gyűlését. Augusztus 31-éig kellett a tagságnak jelöléseket tenni az új vezetőségre. 

Műszaki Könyvtáros Szekció - Megérkezett a titkárságra az MKSZ 1994. 
június-július-augusztusi Híradója. Ez beszámol az új vezetőség megválasztásáról, 
a következők szerint: Koltay Tibor elnök, Balogh Margit titkár, Fenyves Márta 
gazdasági felelős, Beniczky Gáborné, Horváth Zoltánné, Liszkay Béla és Teveli 
Mihályné vezetőségi tagok; az ellenőrző bizottság elnöke Jaki Éva, tagjai Trisch-
lerné Lukácsy Éva és Kotterné Galántai Ria; az MKSZ tanácsi képviselője Ma
urer Péter. Az MKSZ 1994 szeptemberében tartja küldöttválasztó taggyűlését. 
A Híradóhoz mellékelve találtuk az elnöki, a titkári és az ellenőrző bizottsági 
beszámolót az 1994. június 7-i taggyűlésre, külön beszámolót az Orvosi Könyvtá
ros Csoport tevékenységéről, a gazdasági mérleget, s egy ügyes eseménynaptárt 
az MKSZ 1991-1994-es munkálkodásáról. - Az MKSZ legújabb meghívója 
1994. szeptember 26-ára szólt az Országos Széchényi Könyvtárba. Az OSZK 
szolgáltatásait bemutató előadássorozat keretében elsőként Jeszenszky Edit, Berke 
Barnabásné és Patayné Balogh Éva szól az OSZK hálózatáról és adatbázisairól. 

IFLA Egyetemi Könyvtári Szekció - A szekció megküldte az MKE titkár
ságára 1994 júliusi, 25. számú hírlevelét. - Itt jegyezzük meg, hogy az MKE - bár 
regisztráltatta magát az Egyetemi Könyvtári Szekcióban - mégse vesz részt mun
kájában. Ugyanis nincs, aki részünkről a kapcsolatot tartsa. Az elnökség jó néven 
venné, ha valaki egyetemi könyvtárban dolgozó tagtársunk vállalkozna a főként 
levelezésből álló kapcsolatok gondozására. A feladat iránt érdeklődők fordulja
nak a főtitkárhoz. 

Pénzügyi források - Az EBLIDA (European Bureau of Library, Informa
tion and Dokumentation Associacion) összeállította azoknak a lehetséges forrá
soknak a listáját, amelyekhez a közép- és kelet-európai könyvtárak támogatásért 
fordulhatnak. Az MKE titkársága a listát a Könyvtári és Informatikai Kamara 
rendelkezésére bocsátotta. Az érdeklődők másolatot az MKE titkárságán kap
hatnak róla. 

PHARE program - Megkeresés érkezett az MKE-hez a Holland Könyvtári 
és Olvasási Központtól. Ebben egy ötödik partnert keresnek egy közös PHARE 
program (kísérleti közművelődési könyvtári szolgáltatások) lebonyolításához az 
essexi Megyei Könyvtár, a kolozsvári Városi Könyvtár, a verlai (Görögország) 
Városi Könyvtár és a HKOK mellé Magyarországról. A Somogyi Könyvtár (Sze
ged) késznek mutatkozik a részvételre. 

Who's who - Előkészületben van a Who's who in the European Informati
on World második kiadása. A szerkesztőség kéri azokat a magyar szakembereket, 
akik kérdőívet kapnak, mielőbb töltsék ki és küldjék vissza. 

III. Budapesti Nemzetközi Könyvtári és Információs Szimpózium - Igen 
nagy érdeklődés mutatkozik meg máris a fontos rendezvény iránt, amelyre 1995. 
január 15-18-án kéről sor az Országos Széchényi Könyvtárban. Ezért a szervezők 
arra kényszerülhetnek, hogy válogatniuk kell az előzetes jelentkezések elfogadá
sában. Ezért előre is elnézést kérünk. Több magyar szakember előadással is hoz
zá akar járulni a szimpózium sikeréhez. 

Ismét norvég diákcsoport - Az Oslói Főiskola Újságíró, könyvtáros és in
formatikai szakának hallgatói idén is hazánkba látogatnak: 1994. október 2-tól 
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7-éig. Programjukban az OSZK, az FSZEK, az egyetemi tanszék, az egri Megyei 
Könyvtár és egy iskolai könyvtár meglátogatása szerepel. 

Látogatók Albániából - Az Albán Könyvtáros Egyesület elnöke azzal a 
megkereséssel fordult hozzánk, lehetséges volna-e, hogy négy albán könyvtáros 
tanulmányutat tegyen Magyarországon. Természetesen készséggel vállalkoztunk 
a látogatás megszervezésére. 

Libtech International *94 - A rendezvényen részt vevő magyar könyvtáros 
csoport tagjai szerint sikeresen zajlott le ez a fontos konferencia és kiállítás. 
Reméljük, hogy a hazai szaksajtóban is.olvashatunk beszámolókat róla, s még 
inkább, hogy a tapasztalatokat kollégáink napi munkájuk során is hasznosítani 
fogják. 

Konferencia Grazban - A Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare meghívására az MKE -t Papp István képviselte az 1994. szep
tember 13-17-én Grazban megrendezett 23. osztrák könyvtárosnapon. A rendez
vényen egyébként szép számmal vettek részt magyar könyvtárosok, így Poprády 
Géza, Mezey György, Horváth József, Timon László, Dömötör Lajosné és még 
mások. A konferencia alkalmából kerekasztal-megbeszélést folytattak a szom
széd országokból érkezett könyvtáros egyesületi képviselők az együttműködés 
további lehetőségeiről. 

IFLA Képzési szeminárium - Az UNESCO, az IFLA és az EUCLID kö
zösen szemináriumot rendez Pozsonyban az információs szakemberek képzésé
ről Kelet-Európában és az Európai Közösségben. Az MKE Pálvölgyi Mihály, 
Bánhegyi Zsolt és Nagy László meghívását javasolta a szervezőknek. 

Meghívás Horvátországból - A Horvát Könyvtáros Egyesület 1994. szep
tember 22-24-én tartotta 29. konferenciáját, melynek témája a horvátországi 
könyvtári állományok helyzete volt. Az MKE-t Fülöp Ágnes képviselte. 

Meghívás Lengyelországból - A Lengyel Könyvtárosok Egyesülete nem
zetközi konferenciát rendez 1994. október 19-20-án Szczecinben ezzel a címmel: 
a könyvtárak, mint a business információs központok. A konferenciára meghív
ták az MKE küldöttét is. Az elnökség Murányi Pétert javasolta. 

Meghívás Romániából - A Román Oktatási Könyvtárosok Egyesülete 
1994. október 20-22-én tartja 5. országos konferenciáját Kolozsvárott. A szívé
lyes meghívásra az MKE-t Ambrus Zoltán alelnök fogja képviselni e jelentős 
rendezvényért. 

Meghívás Szlovéniából - A Szlovén Könyvtári Egyesület 1994. október 10-
11-én tartja éves konferenciáját Bledben. Az elnökség Engli Katalint kérte fel, 
hogy a rendezvényen képviselje az MKE-t. 

II. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - A Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése jelzi, hogy jövőre ismét megrendezik a nemzetközi 
könyvfesztivált. Szívesen vesznek minden kapcsolódó ötletet, elképzelést, amely 
segíti, hogy a fesztivál - nemzetközi jellegét megőrizve - a magyar kultúra fontos 
rendezvényévé váljon. Jelentkezni lehet Csizmadia Mariannái, Buday Martinnál, 
és Kazinczy Paulánál a 1184-651-es telefonon vagy a 1184-561-es faxon. Cím: Bp., 
V., Vörösmarty tér 1. 1051. 
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Megjeknt! 

Megjekntl 
Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek CD! 

Hosszas fejlesztőmunka eredményeképpen az Országos Széchenyi Könyvtár és az Arcanum 
Databases közös goudozásában 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, cs megteremtettük a lehetőségét 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 ncv. nyelv illetve 
tárgycsoport kódra. A program kezeli a rckordkapcsolatokat 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 termeket megrendeli, egy Biblia CD-t kap ajándékba. 

Látogasson meg minket a COMPFAIR-e/i október 11-15. között a A pavilon 113-as standján. 
illetve november H. között a DAT '94kiállításon a ThermalHotelHeliaban. 

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

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

EJrcanum 






