Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Műszaki Könyvtáros Szekció
A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete
Adószám: 18054509-1-42   OTP 11708001-20102568
Levelezési cím: 1149 Budapest Pillangó park 16/d V.29.Telefon: 364 1059
Elnök: Balogh Margit Tel./fax 224 1520 e-mail. Balogh_Margit@peto.hu
HÍRADÓ 2004. ÁPRILIS
meghívó
Az MKE Mezőgazdasági Szervezete, az OMgK, a Proquest Information and Learning, valamint az Info technology and Supply Ltd. Tisztelettel meghívja Önöket Az agrárium szakterületét érintő új elektronikus szolgáltatások című rendezvényére, 2004. április 21-én, szerdán 10,30-ra az OmgK Ujhelyi Imre termébe, Bp. I. ker. Attila út 93. fszt.
Kérjük részvételi szándékát előre jelezze a 489-4920, -4950-es telefonon, vagy a titkarsag@omgk.hu címen. (Lőrincz Ferenc, szervező, elnök) 

Hírek
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 emlékezik róla hosszabban. (bm)

Megjelent és nagy sikert aratott a Kiss Veronika és Nagy Zoltán által szerkesztett, a Magyar Fürdőszövetség és az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában közreadott, igen szép kivitelű Magyar Fürdőalmanach. További munkatársak többek között Csillag Katalin, Fazekas Andrea, Pastyik Endre, Cseh Mária, Nagy Ferenc, Zséli Lászlóné. Elsősorban az OSZK fénykép, képeslap, zenemű és díszletrajz gyűjteménye, valamint a korabeli sajtó anyagai alapján ismerkedhetünk meg az egykori Magyarország fürdőivel és a fürdővárosok, nevezetes fürdőhelyek életével. Ugyanakkor képet kapunk a mai fürdőkről is, megismerkedhetünk a vizek összetételével, gyógyhatásaival. Talán már a második nyomás kapható a boltokban, érdemes kézbe és otthonra is megvenni ezt az igényes munkát. Ajánlom figyelmükbe! (bm)

ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda
1054 Budapest, Arany János u. 6-8.
301-7856, 301-7857  strapi@eszcsm.hu    www.strapi.eszcsm.hu 
Új honlap jelent meg az interneten ahonnan a strukturális alapokból támogatott pályázati programokkal kapcsolatos aktuális információk érhetők el.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodája az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak felhasználását menedzselő intézményrendszer egyik szervezete. A Programiroda feladata az Operatív Program négy egészségügyi és szociális intézkedésének menedzselése az Irányító Hatóság és az ESZCSM által megszabott munkamegosztásban. A Programiroda munkatársai végzik a pályázati kiírások előkészítését és megjelentetését, a pályázatok fogadásának és értékelésének szervezését, a nyertes pályázókkal kötendő szerződések előkészítését és a végrehajtás szakmai ellenőrzését. 
A honlap felépítése: Főoldal, hírek, aktuális pályázatok, programvégrehajtás, uniós támogatások (Strukturális Alapok és az azokból Társfinanszírozott pályázatok, Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai), ügyfélszolgálat (pályázati tanácsadás), hasznos linkek, dokumentumtár (Nemzeti Fejlesztési Terv, Jogszabályok), magunkról.
Közvetlen linkkapcsolata van a Nemzeti Fejlesztési Hivatal pályázati információs oldalaihoz, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium EU támogatások weboldalaihoz, az ESZCSM honlapjához, az Euróapi Unió hivatalos honlapjához. A honlapot felhasználóbarát módon próbálták elkészíteni. Mindenki szíves figyelmébe ajánlom a honlapot. Kovács Beatrix

Könyvtári értékek 2004 
Beszámoló a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának konferenciájáról
2004. március 25 - 26.
A konferencia első napján a régi könyvek értékmegőrzésének lehetőségeihez kapcsolódtak az előadások.
Dr. Vasas Lívia „Könyvtári értékek régen és ma” című előadása előkészítette azt a kezdeményezést, aminek célja a régi könyvek megőrzése, restaurálása a könyvek „örökbefogadása” révén.
A második napon modern könyvtári szolgáltatásokkal, pl. metakereső rendszerekkel (National Library of Medicine, Washington), a National Library of Health Science, Helsinki szolgáltatásaival, az informatikának a genetika kutatására gyakorolt hatásával ismerkedtünk meg. A délutáni előadások arról szóltak, hogy a könyvtári értékeket hogyan lehet megvédeni és megtartani a műszaki diagnosztika, az új vagyonvédelmi törvény koncepciójának ismertetése és a gyakorlati könyvtári vagyonvédelem példájára támaszkodva.
A konferencia szüneteiben lehetőség nyílt frissítő mellet megbeszélni a hallottakat. Most is színvonalas, hangulatos műsorral kedveskedtek a részt vevőknek a szervezők. Kovács Beatrix


A Műszaki Szekció esztergomi kirándulása

Április 2-án, egy csodálatos tavaszi reggelen a pilisi medence városait, nemzetiségi falvait érintve indultunk az esztergomi kirándulásra.
A Suzuki gyárba érkezve egy közel 50 perces előadáson ismerkedhettünk meg a gyár történetével, feladataival, valamint módszereivel. Ezt követően megnézhettük a szigorú technológiai fegyelmet követelő gyártósorokat, láthattuk és „hallhattuk” magát a termelési folyamatot.
Még a délelőtt folyamán megtekinthettük a Dr. Fejér László vezetésével működő Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumot, ismertebb nevén: Duna Múzeumot. Itt Deák Antal András muzeológus vezetett minket. Külön köszönetet kell mondanunk Szőkéné Fekete Erzsébetnek a múzeum munkatársának, aki megszervezte a csoport ebédeltetését, stílusosan az esztergomi Hévíz étteremben.
Ebéd előtt került sor a Főszékesegyházi Könyvtár gyönyörű épületének, valamint gyűjteményében lévő Fugger-hagyatéknak és az esztergomi graduálé két kötetének megcsodálására. A Balassa Múzeumban Dr.Horváth István, az esztergomi múzeumok régész igazgatója fogadott és vezetett végig minket az államalapítástól a középkori Esztergomig című állandó kiállításon, ahol megkondítottuk az öreg harangot is.
Szerencsénk is volt, mert láthattuk Esztergom méltán újra felfedezett festőjének: Bajor Ágost festőművésznek időszaki kiállítását is, aki más-más évszakban ábrázolta az esztergomi tájakat, város- és utcaképek idézik fel a korábbi hangulatos részleteket, segítséget adva a helytörténészeknek, városépítészetnek.
A délutáni szabadprogramon egyesek a bazilikához zarándokolva megnézték az új Mellocco szobrot is, míg egy népesebb csoport a Mária Valéria hídon átgyalogolva, Párkányból nézhette a fenséges panorámát. Csak ott és akkor érezhettem meg azt a szívfacsaró, vágyakozó érzést, amit a túlparton élő magyarok, mintegy ötven éven keresztül érezhettek.
A szemet és szívet gyönyörködtető élményhez még egy kis adalék: a hídon Párkányba menet, előttünk kisiskolások ugra-bugrálva mentek haza. A híd összeköt…! Pachinger Kinga


XI.  BUDAPESTI  NEMZETKÖZI  KÖNYVFESZTIVÁL  KÖNYVTÁROS  KLUB
Budapesti Kongresszusi Központ
A teljes könyvtáros programot a mellékelt meghívóban találják. Itt egy ott nem részletezett programot ismertetünk.
 2004. április 25. vasárnap, 10 óra
tudománytörténet felsőfokon
CD-ROM SHOW 
fizika-, földrajz-, irodalom- és technikatanároknak,
könyvtárosoknak

A magyar tudomány és technika nagyjai 4. Bay Zoltán
	BME OMIKK, 2003.
A XX. század egyik legjelentősebb fizikusának, a holdradar-kísérlet megvalósítójának, és a méter fénysebességre alapozott definíciója kidolgozójának élete és munkássága.

Amiről a térképek mesélnek
	EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, 2003
A térképészet története, a leghíresebb térképek, atlaszok, glóbuszok és alkotóik, térképtervezés- és készítés, a katonai és iskolai térképek sajátosságai.

A Budai Vár – helytörténeti és építészeti emlékek
	ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET, 2003.
A Budai Vár történetének korszakai és régészeti emlékei, építésének múltja és jelene, a több mint másfélszáz műemléképület stílusjegyei és egykori tulajdonosai.

Történetek a magyar (és a külföldi) számítástechnika (h)őskorából
	MASSZI KIADÓ, 2003.
A magyar kibernetika klasszikusai, az első hazai számítógép gyártásának története, riportok a számítástechnika kiemelkedő hazai és külföldi képviselőivel.
 
Ősbemutató		A technika kincsestára – Álom és valóság Verne műveiben
				ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET
A természettudományok, az irodalomtudomány és a technikatörténet világhírű francia képviselőjének életrajza és életműve, irodalmi munkássága.


Díjmentes  belépőjegyek  igényelhetők  a  4575-374  telefon/faxszámon

A RENDEZVÉNY VÉGÉN 
KÖZÖNSÉGSORSOLÁS A BEMUTATOTT ALKOTÁSOKBÓL

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXVI. Vándorgyűlése
2004. július 29-31.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
3530 Miskolc, Görgey utca 11.
Tel: (46) 503-129   email: vandorgyules@rfmlib.hu   http://www.rfmlib.hu

Jelentkezési lap



Név:	

Területi szervezet / szekció neve:	

Munkahely neve:	

Értesítési cím:	

Elérhetőségek (tel., fax, e-mail):	


Részvételi díj

Résztvevői kategóriák
Május 10-ig
Május 31-ig
Június 15-ig
MKE tagoknak
3000 Ft
3500 Ft
4000 Ft
Nem MKE tagoknak, felnőtt hozzátartozóknak
3500 Ft
4000 Ft
4500 Ft
Nappali tagozatos könyvtárszakos hallgatóknak, nyugdíjasoknak, 16 év alatti hozzátartozóknak
2500 Ft
3000 Ft
3500 Ft
Napijegy
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft


Étkezések

Igényét kérjük jelölje x-szel!


Ft/fő
júl. 29. csütörtök
júl 30. péntek
júl. 31.    szombat
aug. 1. vasárnap
Reggeli
600
 
 
 
 
Ebéd
800
 
 
 
 
Vacsora
1500
 
 
 
 
Szállás

Igényét kérjük jelölje x-szel!

Szálláshelyek
Szobák
Ft/fő/éj
júl. 28 szerda
júl. 29. csütörtök
júl 30. péntek
júl. 31.    szombat
Jezsuita Kollégium 
3-5 ágyas
1600
 
 
 
 

Reggeli
300




Lévay József Diákotthon
2-5 ágyas
2000
 
 
 
 
Bólyai Kollégium
2 ágyas apartman
2250
 
 
 
 

2 ágyas
1500





3 ágyas
1200





4 ágyas
1000




Park Hotel
2 ágyas
4000
 
 
 
 

Reggeli
1200




Károly Hotel
(reggelivel)
2 ágyas
4500
 
 
 
 
Fortuna Panzió
1 ágyas
5000
 
 
 
 

2-4 ágyas
4400





Reggeli
600




Kikelet Club Hotel
(reggelivel)
1 ágyas
10100





2-4 ágyas
7500
 
 
 
 
Pannónia Szálloda
(reggelivel)
1 ágyas
12770





2 ágyas
7800




City Hotel
(reggelivel)
2 ágyas
8120
 
 
 
 

A kollégiumi férőhelyek feltöltése a jelentkezések sorrendjében történik.


Közös szobában kérek elhelyezést az alábbi személyekkel:

1.	

2.	

3.	

4.	



Kirándulások		(július 31.)

Szándékát kérjük jelezze x-szel!


Kirándulások
Részvételi díj
Jelölés
Ebéd
Ebéddel jelölés
Zempléni körút
 4000

2000

Abaúj és Kassa
 3000

2000

Autóbusszal a Bükk-hegységbe
 500

2000

Autóbusszal a Szlovák Karsztra
 4000

2000

Bódva-völgy – Aggteleki Karszt
 3000

2000

Dél-Borsod
 3000

2000

Bakancsos Bortúra
4500

1500


A kirándulásokat min. 30 fő részvételével indítjuk.

Baráti találkozó 		(július 30. 20 óra)
Részvételi díj 3000 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt

Barlangfürdő		(július 29. 20 óra)
Részvételi díj 1000 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt

Kulturális program	(július 29. 20 óra)
Miskolci Dixiland Band a Rákóczi udvarban
Részvételi díj 800 Ft.

		részt veszek					nem veszek részt

Kosárlabda torna 		(július 29. 18 30)

		játékosként			nézőként		nem veszek részt


Várható szekcióülések		(július 30.)

Részvételi szándékát kérjük jelezze x-szel! Több is megjelölhető!

Könyvtárostanárok Egyesülete és a Társadalomtudományi Szekció:		ٱ
Élethosszig tanulás – az esélyegyenlőség könyvtára

Műszaki könyvtáros szekció:								ٱ
Műszaki, egészségügyi, helyismereti tájékoztatás

Zenei könyvtárosok szervezete:							ٱ
Zenei élet a térség fejlesztésében

Közkönyvtári Egylet:									ٱ
Esélyteremtés – néhány társadalmi csoport helyzete

Gyermekkönyvtáros szekció:								ٱ
Mit tehetünk, teszünk a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő gyermekekért

Külföldi tapasztalatok szekciója:							ٱ
Az esélyteremtés gyakorlata a skandináv országokban

Borsod megyei szekció:									ٱ
Hátrány–ok nélkül?! : a különböző típusú közgyűjtemények szerepe és lehetősége az esélyteremtésben


Teljesítés

Kérjük szándékát aláhúzással jelölje!
________________________________________________________________
Teljesítés módja:

				átutalás				csekk

Számla
Kérjük töltse ki és aláhúzással jelezze igényét!
Számla kiállítását kérem 

…………………………...……………………………………………..................
(személy, intézmény, szervezet neve)

…………………………………………………………………………………….
(pontos címe)
 részére, a(z) 	teljes költségről
			részvételi díjról 
			baráti találkozóról
			szállásról
			étkezésről

Számla kiállítását kérem továbbá

…………………………...……………………………………………..................
(személy, intézmény, szervezet neve)

…………………………………………………………………………………….
(pontos címe)

 részére, a(z) 	részvételi díjról 
			baráti találkozóról
			szállásról
			étkezésről

Számla kiállítását kérem továbbá

…………………………...……………………………………………..................
(személy, intézmény, szervezet neve)

…………………………………………………………………………………….
(pontos címe)
 részére, a(z) 	részvételi díjról 
			baráti találkozóról
			szállásról
			étkezésről

Számla kiállítását kérem továbbá

…………………………...……………………………………………..................
(személy, intézmény, szervezet neve)

…………………………………………………………………………………….
(pontos címe)
 részére, a(z) 	részvételi díjról 
			baráti találkozóról
			szállásról
			étkezésről
Jelentkezését érvényesnek csak a részvételi díj folyószámlán történő megjelenésekor tekintjük.


Tudomásul veszem, hogy a részvételi díjat csak 2004. június 15. előtti írásbeli lemondás esetén tudják visszafizetni a szervezők. Későbbi lemondás esetén csak új résztvevő jelentkezésekor, vagy cserével lehetséges a visszatérítés.

Dátum:
							……………………………….
							jelentkező aláírása
___________________________________________________________________________


Minden további információ a www.mke.oszk.hu címen található. Mi, vagy a Műszaki Könyvtáros Szekció, ebben az évben is támogatjuk nyugdíjasainkat a részvételben, valamint a teljes programot is. 

Figyelem! 2004. másju 25-én MKE küldöttközgyűlés! Tisztelt küldötteink készüljenek! További értesítést később küldünk. (BM)

MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Híradó, 2004. április. Készült 300 példányban. Felelős kiadó: Balogh Margit

