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Tanfolyami felhívás

Az országban elsőként megindult műszaki könyvtári tanfolyami képzés keretében az elmúlt közel ötven év alatt könyvtárosok ezrei kaptak középfokú szakmai képesítést. Napjainkban e képzés a 11/2004 (IV.14.) NKÖM rendelet szerint 240 órás tanfolyamok keretében folyik. Az oktatás tematikája egyrészt felöleli a klasszikus tájékozódás (könyvtárpolitika, törvényi keretek, kommunikáció, PR-tevékenység, dokumentum-ismeret, állomány-feldolgozás, katalógushasználat stb.), másrészt a legkorszerűbb elektronikus információszerzés (fax, email, CD-ROM/DVD, Internet, adatbázis-használat, szövegszerkesztés stb.) témaköreit. E komplex tudásanyag tökéletesen elegendő bármely kis- és középvállalkozás információs menedzseri feladatkörének sikeres ellátásához.

A tanfolyam részvételi díja 33 000 Ft/félév + vizsgadíj, amely költséget a munkáltató az 1/2000. NKÖM-rendelet alapján kapott támogatásból elszámolhatja. A tandíját maga fizető hallgató igazolást kap, így a tandíj 30%-át személyi jövedelemadójából levonhatja. (Egyéb költség nincs, a hallgatók jegyzetellátása kölcsönzési formában történik). A tanfolyamra beiratkozás feltétele az érettségi bizonyítvány. 

Az oktatást 8 számítógépes munkaállomással felszerelt tanterem segíti, a gyakorlati tapasztalatok elsajátítását a BME OMIKK könyvtára és informatikai szolgáltatásai biztosítják. A tanfolyam szakmai színvonalát magasan képzett, nagy gyakorlattal rendelkező – belső és külső munkatársakból álló – tanári gárda garantálja. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával záruló tanfolyam sikeres befejezése után a hallgatók „Könyvtáros asszisztens” szakmai képesítést (OKJ 52 8422 01) kapnak, amely alapja lehet a további szakmai tanulmányoknak ill. előmenetelnek.
A tanfolyamra a 

BME OMIKK Tartalomszolgáltatási osztályán írásban a 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7., ill. a 1255 Bp. Pf. 207 címen, 
faxon a 457-5311-en, ill. a  MACROBUTTON HtmlResAnchor dirlibr@omikk.bme.hu e-mail címen 
lehet jelentkezni legkésőbb 2004. augusztus 31-ig. 
Tekintettel arra, hogy a felvehető hallgatók létszámát a számítógépes munkaállomások száma korlátozza, célszerű a jelentkezési szándékot előzetesen is jelezni a 457-5311 telefonszámon. (További információk ugyanezen számon kérhetők.)



Pályázati felhívás


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázatot ír ki a szervezet 70 éves történetét 
(1935-2005) feldolgozó kiadvány alapját képezõ magyar nyelvû kézirat elkészítésére.

A kiadvány célja, hogy az MKE mûködését, tevékenységét érdekes, színvonalas módon mutassa be azoknak az érdeklõdõknek is, akik nem tagjai az egyesületnek: könyvtárosoknak és könyvtárhasználóknak, társszervezeteknek, szakmai szervezeteknek, a média munkatársainak, a gazdasági és a politikai élet szereplõinek. A kiadvány magyar és angol nyelven készül.

A pályázatnak tartalmaznia kell 
a pályázó személyi és elérhetõségi adatait,
a pályázó szakmai életrajzát, 
a pályázó referenciáit, hasonló tevékenységének leírását,
a tervezett tartalom rövid leírását,
a terjedelem megjelölését (javasolt maximális terjedelem 60 kézirat oldal),
a javasolt szerkezetet, szöveg-kép arányt.

A megpályázható összeg bruttó 120.000,- Ft.

A pályázat beadás határideje 2004. szeptember 15. 

A pályázatot az alábbi címre kell postán vagy személyesen eljuttatni 3 példányban:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
1054 Budapest, Hold u. 6. 

A pályázatokat az MKE elnöksége és PR bizottsága tagjaiból kiválasztott 5 tagú zsûri bírálja el. A nyertes pályázót 2004. szeptember 25-ig értesítjük, számára megbízást küldünk.

A kézirat elkészítéséhez szükséges források felkutatását a pályázat nyertese önállóan végzi, de az MKE elnöksége és titkársága minden segítséget megad a munkához. 
A kéziratot nyomtatott és elektronikus formában egyaránt el kell készíteni.

A kézirat elkészítésének és leadásának határideje 2004. november 15.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ: Teveli Judit, 06-30-9498-841


Budapest, 2004. 08. 23.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnöksége

Beke Gabriella – Smidtné Farkas Mária (Zala Megyei Kórház Orvosi Szakkönyvtár) : Tanulmányúton Erdélyben

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 együttműködési lehetőségek, azok „feltérképezése”, az együttműködés lehetséges formái (EU-s pályázatok, projektek) alkották az utunk szakmai céljának központi gondolatát. 

A felkeresett könyvtárak és az ott szerzett tapasztalatok

Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” Cluj (Kolozsvár) 
 MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.bjc.ro 
A kolozsvári Octavian Goga Regionális Könyvtárban Doina Popa igazgatónő fogadott bennünket munkatársaival, majd bemutatta a nemrég átadott rendkívül impozáns könyvtárépületük már működő részlegeit, és beszélt későbbi terveikről. Ennek a megyei/regionális könyvtárnak az építése 1995-től 2002-ig tartott, de egyes belső terek használatbavétele jelenleg is tart. 
Az állomány (városi fiókkönyvtárakkal együtt) 710 ezer dokumentumból áll. Ennek 80%-a nyomtatott, 20%-a elektronikus formában hozzáférhető. 2003-ig kb. 530 ezer dokumentum adatait rögzítették számítógépen. 2004-ben volt az első vonalkódos segítséggel történő leltározásuk. A következő fontos lépés a könyvállomány interneten való közzététele, az online katalógusuk létrehozása. Az állomány nyelvi megoszlása (román, angol, magyar, német, olasz), a beiratkozott olvasók aránya és igénye szerint alakult. Regisztrált olvasóik száma – a fiókkönyvtárakkal együtt – 50 ezer. A beiratkozás öt évig érvényes. Az itt dolgozó 88 munkatárs 70%-a könyvtáros. 2002. óta Közösségi Tájékoztató Központot működtetnek, mely a legfontosabb közhasznú információk (tanulási lehetőségek, jogszabályok, szociális helyzetre vonatkozó adatok…) forrása. Ehhez a szolgáltatáshoz személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailen lehet hozzáférni. Külön adatbázisokat hoztak létre az Európához és a NATO-hoz kapcsolódó információkból. Havonta frissítik ezen adatbázisaikat, amik egyúttal könnyen kezelhető keresést biztosítanak a felhasználóknak. Az olvasók számára kialakítottak egy 200 dokumentumból – többnyire kötelező olvasmányok- álló virtuális könyvtárat is. 
Ez a regionális könyvtár felel a szakmai továbbképzések megyei szintű megszervezéséért, és „testvérkönyvtári” kapcsolatokat ápol a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral. 
„Lucian Blaga” Central University Library
 MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.beu.ubbcluj.ro
Erdély legnagyobb könyvtára a Központi Egyetem Könyvtára Kolozsváron. 1872-ben alapították, de csak 1920-ban volt az ünnepélyes felavatása. Jelenleg - a 39 kari könyvtárral együtt – 3.310.450 dokumentumot őriz, amiből 536 ezer folyóirat. A központi épület 8 emeletnyi raktárhelyiségeiben mintegy kétmillió dokumentumot tárolnak. A könyvtárnak 2100 férőhellyel 55 olvasóterme van. A 2001-es statisztikai adatok szerint a tényleges olvasói létszám 65 ezer fő, míg a könyvtárlátogatók száma 906 ezer fő körül van. Látogatásunk során a katalógustermet, a raktárhelyiségek egyikét, az olvasótermet, referensz-termet, kutatószobákat és a különgyűjtemények termét kerestük fel. E könyvtár igazi különlegessége az 1923-tól működő muzeális jellegű különgyűjteményi osztály, ahol 86 ősnyomtatványt is őriznek. A legrégebbi 1475-ből való, de láthattunk 1700 előtt kiadott magyar, 1830 előtti román és 1800 előtt megjelent európai könyveket is. A könyvek mellett kéziratok, térképek, metszetek, festmények és képeslapok is részét képezik a gyűjtemény ezen egységének. Miniatűr (1,5 cm) kiadású könyvek is láthatók itt, köztük itt található Európa második legkisebb könyve is. A könyvritkaságaikból évente 2-3 alkalommal tematikus kiállítást rendeznek. 
Central Library „Valeriu Bologa” University of medicine and Pharmacy
 MACROBUTTON HtmlResAnchor  http://www.bib.umfcluj.ro
Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Központi Könyvtárában Sally Wood-Lamont fogadott bennünket, aki a könyvtár informatikai részlegének a vezetője. Régebben a Főtéren volt ez a könyvtár, ami jelenleg egy kollégiumban működik. A kollégiumi szobák könyvtári célra való használata egyáltalán nem megfelelő. Az eredetileg négyágyas hálótermeknek kialakított szobák nem szolgálhatják igazán a jelenlegi funkciót. Az új – épülőfélben lévő – könyvtárépület elkészültéig marad ez az ideiglenes megoldás. 
Az informatikai/számítástechnikai háttér némileg ellensúlyozza a hátrányos környezeti feltételeket. Egy ausztrál fejlesztésű integrált könyvtári rendszert, az ALICE-t használják. A beiratkozás itt is 5 évre szól. Beiratkozáskor minden olvasó kap egy belépőkártyát, ami őt azonosítja a könyvtári integrált rendszerben. Az orvos egyetemi könyvtár állománya 5 ezer külföldi és 11 ezer román kiadású könyvből áll. Az előfizetett folyóirataik közül 110 külföldi és 30 román nyelvű. A folyóiratok nem kölcsönözhetők, az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma 10. A sok kis helyiséget kamerákkal ellenőrzik. Az EAHIL – az Európai Orvosi Könyvtárosok Szövetsége - 2006-ban Kolozsváron fogja tartani éves konferenciáját. 

A tanulmányút keretében tartott workshop helyszíne Csíkszépvíz-Kishavas panzió. Időpontja: június 19, témája pedig az együttműködési lehetőségek – elsősorban romániai magyar és magyarországi magyar könyvtárak közt, valamint az ezeknek keretet adó pályázatok, projektek. A politikából kölcsönzött – magyar-magyar -találkozón elsősorban arra kerestük a választ, hogy melyek azok az Európai Uniós projektek, pályázatok, kezdeményezések, amelyek a hazai könyvtárak mellett elősegíthetik az erdélyi magyar könyvtárak fejlesztését is. 

Kopacz Katalin (Csíkszeredai Megyei Könyvtár) a székelyföldi könyvtárak gépesítéséről beszélt. A megfelelő hardver és szoftverfeltételek után meg kellett valósítaniuk a regionális együttműködést a bibliográfiai adatcserében. Jelenleg az internet-kapcsolat kiépítése folyik, ugyanis ennek megléte elengedhetetlen feltétele az online katalógusoknak és a nagyobb közös katalógusokhoz történő csatlakozásnak. 

Billédiné dr. Holló Ibolya (Publika Magyar Könyvtári Kör) az EBITI projekteket (Publika, Pulman, Calimera) ismertette. Az Európai Bizottság Információs Társadalom Igazgatósága által támogatott projektek kifejezetten a könyvtárak elektronikus fejlesztéseire irányulnak. Jelenleg a Calimera projekt kidolgozása folyik. Ebben, a könyvtárak mellett – más kulturális örökségi intézmények -(múzeumok, levéltárak) bevonását is tervezik. Kiemelt célok: erősíteni az adott nyelvi közösséghez való tartozást, segíteni a saját nemzeti és európai történelem megismerését, kialakítani a kulturális azonosságtudatot az etnikai, vallási sokszínűség megőrzése által. 

Kovács Beatrix (ESKI - ESZCSM Könyvtára) az ELISAD Gateway projektjét mutatta be. Az Alkohol-és Kábítószer Területén Működő Könyvtárak és Dokumentációs Központok Európai Szövetsége az ELISAD, ami 1988-ban alakult non-profit szervezet. Jelenleg 41 ország vesz részt ennek munkájában. Működésük során éves értekezleteket tartanak, elektronikus levelezőlistát tartanak fenn és elektronikus folyóiratot tesznek közzé. Az első lépésként megcélzott tematikus webportál létrehozásához összegyűjtötték a témával kapcsolatos weblapokat. A 2003-ig összegyűjtött 850 angol nyelvű weboldalt kérdőívek alapján minősítették.  MACROBUTTON HtmlResAnchor www.elisad-uni.bremen.de A 2004. őszétől kezdődő 2. szakaszra a csatlakozó országok számának bővítését, a naprakész frissítések elvégzését, a többnyelvű felhasználói felület kialakítását, valamint különböző technikai finomításokat terveznek. Magyarország 1999-ben kapcsolódott az ELISAD szervezetéhez. 

Kiss Jenő (Erdélyi Magyar Könyvtárak Egyesületének elnöke) az erdélyi könyvtárak helyzetéről beszélt. Előadásából megtudtuk, hogy Romániában jelenleg nincs nemzeti könyvtár, a tudományos és szakkönyvtárakkal sem foglalkoznak szervezett formában. Még a közkönyvtári hálózat tűnik a legszervezettebbnek. Náluk 1975-től megszűnt a könyvtárosképzés. A romániai magyar könyvtárak a román könyvtáraknak járó pénzösszeg mintegy 1/3-át költhetik állománygyarapításra, miközben két nyelven kellene a dokumentumokat beszerezniük. Bővítési forrásként még leginkább a magyarországi könyvtárak adományai és a közös pályázatokon való részvételi lehetőségek jöhetnek szóba. Könyvtáraik állományainak feldolgozottság szintje sem megfelelő. 

Bobokné dr. Belányi Beáta (ELTE Könyvtártudományi Tanszék) szemléletformáló, szakmai gondolkodást alapozó előadásában – a rövidre szabott időkeret miatt - elvi síkon beszélt a pályázati technikákról. Alapgondolat: Az értelmes ember útja mindig felfele visz. Ami igaz egy ember életútjára, az ugyanúgy igaz egy adott szervezet működésére is. Nekünk, a könyvtárak működtetésével egyértelműen a következő európai értékeket kell szolgálnunk. 
a valóság, a tanultság tisztelete, az egyéniség, a személyiség elfogadása, a szabadság, a szabad akarat, szabad választás lehetősége, a szolidarítás, az értelmes élet, értelmes munka iránti vágy. Ezen értékek megvalósításához új munkaformák, új munkastílus, új munkaszemlélet szükséges. Az alapkérdés nem az, hogy éppen mi kell nekünk, hanem a mindenkori helyzet ismeretében mit szükséges és mit tudunk tenni együtt. Ezekhez – az aktuális fejlesztési elképzelésekhez – biztosítanak lehetőséget a különböző pályázatok, amiknek a konkrét megoldásában segítenek a projektek. A projektek megvalósításához elengedhetetlenek, hogy a napi rutin feladatok mellett az adott szervezetnek, az ott dolgozó személyzetnek legyenek belső tartalékai a nem napi feladatok kivitelezéséhez. Akár egy embernek, akár egy szervezetnek nagyobb a biztonsága, ha tudja mi felé törekszik. A XXI. század elején a materiális tőkéhez való viszony helyett egyre inkább az információhoz való viszony kerül előtérbe, aminek következtében egyre fontosabb szerep jut az információval foglalkozó szakembereknek. 

Az Erdélyi út fontos szakmai indíttatásai, továbbgondolásra ösztönző új ismeretei mellett e tájegység természeti, kulturális – népművészeti- értékeivel, történelmi emlékeivel való találkozás is mindannyiunk számára maradandó élményt jeltettek. 

Schmidtné Farkas Mária 							Beke Gabriella

