MKE MKSZ BESZÁMOLÓ 2004 – elfogadva 2004.dec.13. 
Szervezeti élet
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció egy speciális, összetett könyvtári területet képvisel, amelyre általános fogalomként leginkább a szakkönyvtári elnevezés használható, a műszaki könyvtári elnevezést nevünkben hagyománytiszteletből őrizzük. Tagjaink országos intézményekben, a felsőoktatásban, a műszaki-termelési területeken, kórházakban és egészségügyi intézményekben, különféle gazdálkodó szervezetek könyvtáraiban, információs központjaiban fejtik ki szakmai tevékenységüket szerte az országban, illetve határon túl is, hiszen egyes hazai vállalatok, intézmények működési területe több országra is kiterjed, ahol a képzésben, az orvosi ellátásban, vagy a gazdasági tevékenység egy-egy konkrét folyamatában jelenik meg értékelhető tevékenységük. A gazdasági szférában a kutatási, a gyártási, a szervezési, az irányítási informáciellátási folyamatokban vesznek részt, mukájuk eredménye a termékek és szolgáltatások árában megjelenik, hozzájárul a vállalat az intézmény eredményességéhez. 
A szekció indulása óta elsődleges feladatának tartja, hogy szakmai rendezvényekkel segítse a fenti területeken dolgozó munkatársakat, hogy fórumot teremtsen a sajátos szakmai kérdések tárgyalásának. A rendezvényeinken tárgyalt témák vagy a felsőoktatáshoz, vagy az egészségügyhöz, vagy pedig a vállalati könyvtárak csoportjába tartozók speciális szakmai igényei kerülnek napirendre. Más szempontok alapján pedig van, amikor általános társadalmi, szakma- és információpolitikai kérdéseket tárgyalunk S van, amikor szakmai módszertannal, s van, amikor konkrét gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk, amikor a tapasztalatok állnak rendezvényeik középpontjában. Ebben az évben négy, nagy, országos rendezvényünk volt, melyek a visszajelzések szerint hatással voltak szakmánk egészére. 
2004-ben kiemelten foglalkoztunk a vállalati könyvtárakkal, mert a vállalati információszervezés, -szolgáltatás magas színvonala nemcsak az egyes intézmények, vállalatok fontos érdeke, hanem a gazdaságé is. E mellett a vállalati információs, könyvtári területen jelenlévő tapasztalatok, a szakmai tudás és mindezek megismerése a tanácskozások alkalmával, egyértelműen segítik a más területeken dolgozó kollégákat. Szeretnénk, ha a vállalati illetve orvosi könyvtáros képzés megjelenne a felsőoktatásban, a mesterképzésben. 
Erdélyben illetve a Partiumban tett kirándulásaink sikeresek, mind szakmailag, mind pedig kulturálisan jelentősek voltak romániai, elsősorban magyar könyvtáros kollégáink számára, ugyanakkor hasznos tapasztalatokat jelentettek hazai kollégáinknak, segítenek a további közös munkában. Az MKE Elnöksége részére javaslatot tettünk a határon túli magyar könyvtárakkal való együttműködés módszereire. 
	Híradónkat 8 alkalommal jelentettük meg nyomtatásban, melyet 280-320 címre küldünk rendszeresen, mert tagjaink mellett, mi minden egyes könyvtári szervezetnek, a szekciótársaknak is megküldjük programjainkat, beszámolóinkat. A muszkon levelezőlistán mintegy 80 tagunkat értesítjük párhuzamosan, és megjelenünk a Katalisten, valamint az MKE honlapján is. Programjaink a tervezettnek megfelelően alakultak, a részvétel 80-100 fős volt rendezvényeinken. 
GAZDÁLKODÁS 	A tervezettnek megfelelően alakult. Időben teljesítettük kötelezettségeinket. 
TAGSÁG 	Nőtt testületi tagjaink száma, s ezáltal támogatottságunk is. Fenyves Márta állandó kapcsolatot tartott egyéni és testületi tagjainkkal. Néhányan megszüntették tagságukat, néhányan átigazoltak más szervezethez, néhány tagunknak pedig nemfizetés miatt megszüntettük tagságát.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG – folyamatosan, egész évben ellenőrizte a vezetőség és a szervezet munkáját, mind a gazdálkodás, mind a nyilvántartás, pedig a szervezeti élet szempontjából. Tanácsadással segítik a gazdasági felelőst és más szekciókat. 
MKE MKSZ ESEMÉNYNAPTÁR 2004.


2004. február 25. A kommunikáció dimenziói – országos konferencia

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége a 2004-es esztendőben kiemelten foglalkozik a kommunikáció kérdéseivel. Igy került sor az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójával közös rendezvényre is, mely A kommunikáció dimenziói címet viselte. Az országos konferencia 2004. február 25-én, az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti tanácsteremében volt, mintegy 100-120 fős résztvevővel. Bakos Klára, az MKE elnöke kíváló előadókat nyert meg a témához, a moderálásra, Balogh Margit, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke vállalkozott. 
Az előadások az általunk ismert és használt megközelítések és megfogalmazások mellett, a tudományos problémafelvetések új szempontjai szerint vizsgálták a kommunikációt, példát mutatva ezzel a mi sajátos szemszögű megközelítéseink felülvizsgálatához, az újabb szakmai vitákhoz, mind elméleti, mind pedig gyakorlati téren. Bővebb összefoglaló később jelenik meg. Az előadások a következők voltak: Horányi Özséb, BME Szociológia és Kommunikáció tanszék - A kommunikáció mint kölcsönös tudás; Pléh Csaba, BME Kognitív Tudományi Központ - Az olvasás hatása a gondolkodás szerveződésére; Z. Karvalics László, BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ - Kommunikáció - az új információkért; Tamás Pál, MTA Szociológiai Kutatóintézet - A tudományos kommunikáció. A moderátor szemszögéből nézve a konferencia tanulsága az, hogy a szakma kutatási területeit érdemes újragondolni, bővíteni, a témákhoz pedig támogatókat keresni.  (BM)


2004. február 25-27. Kommunikációs tanfolyam. A három napos tréningre szervezetünk Fazekas Gábornét küldte el, aki az MKE Kommunikációs Bizottságában szervezetünket képviseli.

2004. március 18-án, 85 éves korában elhúnyt tagtársunk, kollégánk, tanárunk, a mindig szolgálat- és segítőkész, kedves-mosolygós Babiczky Béla. Sokan ismerték őt, mert az ETO magyar nemzeti változatának egyik alkotójaként és a különféle ETO fejlesztések és kiadások gondozójaként folyamatosan jelent volt és lesz, a magyar könyvtárügyben. Szeretettel búcsúzunk! A Könyvtári levelezőlap márciusi számában, a tanítvány és kolléga, Baráthné Hajdú Ágnes emlékezett meg róla hosszabban. (bm)

2004. április 2. Tanulmányi kirándulás – Esztergom Program: látogatás az Esztergomi Suzuki gyárban, a Duna Múzeumban, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, a Balassa Bálint Múzeumban. Városnézés, séta Párkányba

2004. április  22-25. Könyvfesztivál – Könyvtáros Klub – támogattuk a rendezvény lebonyolítását, valamint szétküldtünk 300 meghívót. 

2004. május 25. MKE Küldöttközgyűlés – szekciónk képviselői jelen voltak, rajtuk keresztül elfogadtuk a szervezet közhasznúsági jelentését és Nagy Anikó főtitkári jelölését, aki megválasztásra került. 


2004.június 16-21. Tanulmányi kirándulás Erdélyben – Orvosi könyvtáros csoport
A Publika Magyar Könyvtári Kör és Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekció Orvosi Csoportjának szervezésében 33 könyvtáros vett részt a június 16-tól június 21-ig tartó erdélyi tanulmányúton. 
Az utunk során érintett jelentősebb települések: Arad, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Torda, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesek, Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Gyilkos tó, Békás szoros, Kőrösfő. 
A szakmai programjaink részben a kolozsvári könyvtárak meglátogatása, részben a Csíkszép-vízen tartott workshop révén valósultak meg. A magyarországi magyar és a romániai magyar (nem magyar) könyvtárak közötti együttmûködési lehetõségek, azok „feltérképezése”, az együttmûködés lehetséges formái (EU-s pályázatok, projektek) alkották az utunk szakmai céljának központi gondolatát.


2004. július 29-31. Vándorgyûlés
A Mûszaki Könyvtáros Szekció (BAZ Megyei Könyvtár, elõadóterem) Esélyegyenlõség megteremtése tájékoztatás és kiadványok útján a kistérségek számára címmel a 3. szekciót rendezte és vezette az MKE éves vándorgyûlésén, Miskolcon 2004. július 30-án.
Moderátor: Nagy Zoltán titkár, MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció
Elõadások:
Az MKE Mûszaki Szekció a kistérségekért - Balogh Margit elnök, MKE Mûszaki Könyvtáros
 Szekció
Az egészségügyi információ terjesztésérõl és hozzáférhetõvé tételérõl.- Dr. Surján György 
informatikai vezetõ, Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és Szondy Tamás 
irodavezetõ, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Az Esztergom-Komáromi kistérség magyar nyelvû kiadványokkal, tankönyvekkel, 
folyóiratokkal való ellátásának lehetõségeirõl - Dr. Szénássy Árpád igazgató, KT 
Kiadó, Révkomárom (Komárno), Szlovákia
A BME-OMIKK tevékenysége a mûszaki és gazdasági információellátásban. Források és 
szolgáltatások könyvtárak és vállalkozások részére - Stubnya György fõigazgató 
helyettes, BME-OMIKK
A nemzeti könyvtár szerepe a történelmi Magyarország helyismereti dokumentumainak 
feltárásában mikrofilmek, fényképek készítése és digitalizálása útján - Nagy Zoltán 
fõosztályvezetõ helyettes, OSZK és Papp József, Területi és Tanulmányi Könyvtár, 
Muraszombat (Murska – Subota), Szlovénia
A Kolozsvári térség magyar képzõmûvészetének dokumentálása, tájékoztató kiadványok 
Megjelentetése - Murádin Jenõ mûvészettörténész, Kolozsvár (Cluj), Románia
A teljes program és a készült képek megtekinthetõk a www.rfmlib.hu vándorgyûlési oldalon.

MKE Emlékérem kitüntetésben részesült Trischlerné Lukácsy Éva, EB elnökünk az MKE elnöksége döntése alapján és a „díjat” személyesen vette át a Miskolci Nemzeti Színházban tartott plenáris ülésen.

2004. október 6-7-8. Tanulmányút Ady Endre és Arany János nyomában címmel
Budapest – Nagyvárad – Kalotaszentkirály – Bánffyhunyad - Kolozsvár és környéke, majd Kalotaszentkirály –Csucsa - Nagyszalonta- Budapest.

2004. október 25. 10-14 óra A vállalati könyvtárakról . Szakmai nap a MATÁV Székházban, vendéglátó az Infotéka
Előadások:
Balogh Margit - MKE MKSZ elnök: A vállalati könyvtárak helyzetének alakulása a Műszaki 
Szekció adatainak tükrében
Kóródy Judit - Matáv Információs hálózati osztály: Infotékák, infopontok és tudásportál, mint 
a vállalati tudásmegosztás eszközei
Kaposi Józsefné - MOL Könyvtár: Beszélgessünk a MOL Könyvtárról
Dr. Sajó Andrea - NHH Információ és tudásmenedzsment igazgatóság: A tudásközpont, mint 
phoenix
Mikulás Gábor, GM Consulting: Marketing-lehetőségek vállalati információs szolgáltatásokra
Wittinghof Judit – Richter Gedeon Rt.: A műszaki könyvtár szerepe a társaság információs 
igényeinek kielégítésében
Horváth Zoltánné - IQSYS: A strukturált adatbázisoktól a könyvtári portálokig
Szalkai Éva - Budapest Bank: Könyvtár vagy Tudásközpont? A Budapest Bank esete 
Tóth Kornél, MTA SZTAKI: Open Archive Initiative: a könyvtári rendszerek 
együttműködésének korszerű megközelítése.

2004. november 24. szerda 1000 óra Kulturális és könyvtári ekvivalenciák az Európai Unióban. Országos könyvtári konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtárában. 
Rendezők: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztálya, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója
Megnyitó:
Bakos Klára könyvtárigazgató, ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár
Bevezető:
Prof. Dr. Szabó János, a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola Igazgatója
Előadások:
Ágh András főosztályvezető-helyettes KÜM Sajtó-, Kulturális és Tudományos Főosztály:
Kulturális ekvivalenciák az Európai Unióban
Dr. Skaliczki Judit főosztályvezető NKÖM Könyvtári Főosztály
Európai Unió és könyvtárügy
Dr. Sámuel Balázs főosztályvezetőNKÖM Jogi Főosztály
Európai Unió és jog
Zeke László főosztályvezető Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Európai Unió – Informatika – Kultúra
Moderátor:
Balogh Margit elnök
MKE Műszaki Könyvtáros Szekció

2004. december 13. 14 óra – Luca nap – A Műszaki Könyvtáros Szekció beszámoló taggyűlése, BME-OMIKK
Eőadások: 
Elnöki beszámoló a Szekció 2004. évi programjáról, értékelés – Balogh Margit
Titkári beszámoló - A Szekció szervezeti élete, értékelés – Nagy Zoltán
Az Ellenőrző Bizottság jelentése – Trischlerné Lukácsy Éva
A Szekció 2005. évi költségvetési és rendezvényterve
Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész előadása a Kárpát-medence népzenéjéről
Élménybeszámoló az Arany és Ady nyomában tanulmányútról
Baráti beszélgetés


