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Tanulmányút "Ady Endre és Arany János nyomában "címmel

Tájékoztatjuk a Műszaki Könyvtáros Szekció tagjait, hogy szekciónk szakmai kirándulást szervez a Nagyvárad és Kolozsvár közötti területre, mely magába foglalja a Szilágyságot és Kalotaszeget is.

A kirándulás időpontja: 2004. október 6-7-8.
Az utazás 3 nap, két éjszakai ott alvással. Szálláshelyünk a festői szépségű Kalotaszentkirályon lesz családi házaknál, 2 ágyas szobákban, fürdőszobával, reggelivel és vacsorával.

A tervezett útvonal: Budapest – Nagyvárad – Érmihályfalva – Szilágysomlyó –Kalotaszentkirály – Bánffyhunyad - Kolozsvár és környéke, majd Kalotaszentkirály - Nagyszalonta- Budapest.

A kirándulás költsége: 11000 Ft.
Az MKE tagjai 4000 Ft támogatást kapnak (kivéve azok, akik ezt a kedvezményt egy másik kiránduláson már igénybe vették).
 
Jelentkezni telefonon vagy levélben Fenyves Mártánál 
1149 Bp. Pillangó park 16/d Tel.: 364-1059, illetve
Stroh Tamásné, Pirinél lehet, e-mail-ben, telefonon, vagy személyesen:
OSZK Mikrofilm és Fényképtár 1054 Bp. Hold u.6 
e-mail: spiri@oszk.hu 
Tel.: 331-6956 vagy 331-6957
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. Kérem adják meg útlevélszámukat is. Határidő: 2004. szeptember 27. 

Befizetés: Fenyves Mártánál és Stroh Tamásnénál (hivatalos számlát csak Fenyves Mártától lehet kérni). 
Várjuk a mielőbbi jelentkezéseket.
Üdvözlettel:
							Nagy Zoltán
							az MKSZ titkára


HÍREK, BESZÁMOLÓK

Vándorgyűlés
A Műszaki Könyvtáros Szekció (BAZ Megyei Könyvtár, előadóterem) Esélyegyenlőség megteremtése tájékoztatás és kiadványok útján a kistérségek számára címmel a 3. szekciót rendezte és vezette az MKE éves vándorgyűlésén, Miskolcon 2004. július 30-án.
Moderátor: Nagy Zoltán titkár, MKE Műszaki Könyvtáros Szekció

Az MKE Műszaki Szekció a kistérségekért - Balogh Margit elnök, MKE Műszaki Könyvtáros
 Szekció
Az egészségügyi információ terjesztéséről és hozzáférhetővé tételéről.- Dr. Surján György 
informatikai vezető, Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és Szondy Tamás 
irodavezető, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Az Esztergom-Komáromi kistérség magyar nyelvű kiadványokkal, tankönyvekkel, 
folyóiratokkal való ellátásának lehetőségeiről - Dr. Szénássy Árpád igazgató, KT 
Kiadó, Révkomárom (Komárno), Szlovákia
A BME-OMIKK tevékenysége a műszaki és gazdasági információellátásban. Források és 
szolgáltatások könyvtárak és vállalkozások részére - Stubnya György főigazgató 
helyettes, BME-OMIKK
A nemzeti könyvtár szerepe a történelmi Magyarország helyismereti dokumentumainak 
feltárásában mikrofilmek, fényképek készítése és digitalizálása útján - Nagy Zoltán 
főosztályvezető helyettes, OSZK és Papp József, Területi és Tanulmányi Könyvtár, 
Muraszombat (Murska – Subota), Szlovénia
A Kolozsvári térség magyar képzőművészetének dokumentálása, tájékoztató kiadványok 
Megjelentetése - Murádin Jenő művészettörténész, Kolozsvár (Cluj), Románia
A teljes program és a készült képek megtekinthetők a www.rfmlib.hu vándorgyűlési oldalon.

MKE Emlékérem kitüntetésben részesült Trischlerné Lukácsy Éva, EB elnökünk az MKE elnöksége döntése alapján és személyesen vette át a Miskolci Nemzeti Színházban tartott plenáris ülésen. A Szekció javaslata a kitüntetésre
Trischlerné Lukácsy Éva 1975 óta tagja az MK Egyesületének és egyúttal a Műszaki Könyvtáros Szekciónak. 1992 óta vezetőségi tag, több mint harminc éve dolgozik műszaki könyvtárosként (1971-74 OMKDK, majd Fővárosi Ingatlankezelő Vállalat, illetve Műszaki Könyvkiadó), 1980 óta és jelenleg is a Papíripari Kutatóintézetben, melynek most könyvtárvezetője.1
Trischlerné Lukácsy Évának, amint az a közölt adatokból is kiderül, élete a műszaki könyvtári területhez kötődik. Ez azért is érdekes, mert egyre kevesebben vannak, akik megmaradhattak ezen a pályán. A Papíripari Kutatóintézet és könyvtárának megléte, a mai viszonyok között, azt is mutatja, hogy ott magas szintű szakmai tevékenység folyt és folyik, bár szűkülő keretek között, és kisebb kihatással. Ennek a tevékenységnek volt részese Éva, aki kollégáival együtt komoly szerepet vállalt a műszaki könyvtári szakma rangjának megtartásában. Ugyanakkor Éva mindig is vállalt közéleti, közképviseleti szerepet, szakszervezeti vezetőként is dolgozik, és vállalta a Műszaki Könyvtáros Szekción belül is a vezetőségi munka jelentős részét, hiszen Ellenőrző Bizottsági tagként, illetve annak elnökeként hozzájárult szervezeti életünk adminisztratív oldalának folytonosságához, jó szinten tartásához, mind a nyilvántartás, mind a gazdálkodás szempontjából. Hosszantartó és kényelmetlen betegsége mellett is maradéktalanul ellátta feladatát, amit ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
Balogh Margit, a szekció elnöke
Vándorgyűlési ajánlások és gondolatok
A Könyvtár - Esély a jövőhöz konferencia elhatározása, hogy felhívja a figyelmet, mindenki figyelmét a könyvtárakról kialakult kép változásának igényére, változásaira, arra, hogy a hazai könyvtárügy stratégiájában alapelvként jelenik meg az esélyegyenlőség biztosítása az információhoz való szabad és korlátlan hozzáférés terén. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete - a hazai könyvtárügy stratégiájával összhangban - kiemelt feladatának tartja, hogy felmutassa a társadalom, az állampolgár számára az esélyteremtő, az informálódásban, művelődésben egyenlő részvételt biztosító könyvtár lehetőségeit. Vallja, hogy nyitottságával, szolgáltatásai sokszínűségével, az információhoz való sokoldalú hozzáférés biztosításával a Könyvtár - esély a jövőhöz. A konferencia célja, hogy a könyvtári szolgáltatások megújulásáról folyó eszmecsere segítségével közbeszéd tárgyává tegye: a huszonegyedik században nem beszélhetünk társadalmi, gazdasági fejlődésről esélyegyenlőség nélkül. Az esélyegyenlőség nem függhet politikától, nem függhet személyektől. Az esélyegyenlőség, az emberek hozzáállásától függ. Nem az számít, ki mekkora szerepet vállal benne és mekkora erővel teszi azt. A lényeg, hogy mindannyian tegyünk érte! (MKE Sajtóanyag)
Megpróbáltam valahol elolvasni a vándorgyűlésen megfogalmazott ajánlásokat, de az MKE honlapján, vagy a Megyei Könyvtár honlapján nem találtam rájuk, ezért nem tudtam összehasonlítást tenni, de emlékeim szerint nagyjából valóban az alábbiak fogalmazódtak meg, mint amit a KIT 2004/29.aug.11. számában olvastam (javaslom a hozzá kapcsolódó cikket elolvasni).
	'A jövõ könyvtára – a könyvtár a jövõ' szellemében az állam -- az eddigi támogatásokon túl -- a magyar szerzõk minõségi mûveinek beszerzésére növelje a könyvtárak állománygyarapítási keretét. (Kerekasztal-beszélgetés, könyvpolitika, támogatás) 
	A hozzájuk vezetõ út nem szavakkal van kikövezve… Szeretettel, mosollyal, empátiával és olvasmányélménnyel. (Gyermekkönyvtáros Szekció) 
	„A falat mindkét oldalról bontani kell.” (Péli Tamás) (Közkönyvtári Egylet)

A tudományos műszaki, gazdasági és egészségügyi információk, valamint történeti értékeink megõrzése és mindezek szolgáltatása - kiadványok és digitalizálás útján - csökkenti a kis- és nagy térségek közötti különbségeket, és segíti az esélyegyenlõség létrejöttét határainkon átívelve is. (Műszaki Könyvtáros Szekció)
A regionális tudományos kutatóműhelyek elemzõ munkássága, az oktatási intézmények tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenysége, valamint a könyvtárak korszerű kultúraközvetítõ szerepe közös nyelven hatékonyan közreműködhet a hátrányok leküzdésében. (Borsodi Szekció)
	A fejlõdõ/változó környezethez való alkalmazkodni tudás megszerzésének, az élethosszig tartó tanulásnak tartalmi infrastruktúrája a képzési és a könyvtári rendszer: mentora és közvetítõje a könyvtáros és a tanár; akik/amelyek az esélykülönbségek csökkentése érdekében dolgoznak. (Könyvtárostanár és Társadalomtudományi Szekció)
	Az informatika használata tudás, tájékozottság; az olvasás élmény - az életminõség javításához mindkettõ szükséges. (Digitalizálással foglalkozó szekció)
	A zene segít legyõzni az akadályokat (Zenei Könyvtáros Szekció)
A Műszaki Könyvtáros Szekció tanácskozásán összefoglalóan az hangzott el, hogy szervezetünk leginkább szakmai rendezvényeken keresztül szólítja meg és informálja egy-egy térség szakembereit a különféle könyvtárak és szervezetek által nyújtott információs szolgáltatásokról, kiadványokról, valamint azokról a lehetőségekről, amelyek segítségével egy-egy könyvtár az országon belül bárhol, illetve a magyarlakta területeken bárhol megőrizheti, feltárhatja a kulturális értékeket, vagy fejlesztheti műszaki-gazdasági-egészségügyi információs tevékenységét az adott településen és környezetében. A rendezvényen az a megállapodás és felajánlás született, hogy a Műszaki Könyvtáros Szekció – együttműködve (megállapodás, szerződéskötés, finanszirozási kérdések tisztázása stb.) a nagy információszolgáltatókkal – felhasználói továbbképzéseket szervez az ország egyes kistérségeiben a szolgáltatások megismertetésére és kezelésére. Mindehhez a helyszínen többen felajánlották segítségüket, illetve szolgáltatásaikhoz ingyenes hozzáférési lehetőséget. 
A Szekció vezetősége szeptember 8-án hozott határozatával megerősítette ezt a szándékot és felhatalmazta az elnököt, hogy mind az MKE-nél, mind az IKSZ-nél kezdeményezzen megbeszéléseket a felajánlás alapján, és annak megvalósulása érdekében. 

Augusztus 20. alkalmából a nemzeti kulturális örökség minisztere, dr. Hiller István, a közgyűjtemény területén dolgozó magas színvonalú szakmai munkájáért Széchényi Ferenc-díjat adományozott Dr. Horváth Tibornak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ny. igazgatójának, és a könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiváló tevékenységük elismeréseként a Szinnyei József-díjat adományozta Yamajiné Apor Évának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Keleti Gyűjtemény osztályvezetőjének, Berke Barnabásnénak, az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményfejlesztési Főosztály és Nemzeti bibliográfiai Központ irányítójának, Gellér Ferencnének, a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatójának, Pallósiné Toldi Mártának, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatójának, Redl Károlynak, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatójának, Szabó Sándornak, a British Council Könyvtár igazgatójának (BM)

Felhívás Füzéki István emlékérem adományozására 
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hősi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat alapított. Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelőző évben, években a legtöbbet tette, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén. A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyről tud, tegyen javaslatot 2003. szeptember 30-ig és küldje azt meg indoklással együtt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete címére. (1055 Budapest, Hold u. 6.) 
(A Füzéki István Emlékérem alapító okirata a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi számának 27-28. oldalán olvasható.) 	Forrás: Katalist

2004. szeptember 9-én délelőtt az Országos Széchényi Könyvtár és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium sajtótájékoztatóján bemutatásra került az országban egyedülálló számítógépes rendszer, az OPM. Az OPM jelentése Olvasói Professzionális Munkaállomások. Az új rendszer fejlesztése az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által rendelkezésre bocsátott keretből történt. A könyvtár 2004. szeptember 1-től 100 darab OPM gépet helyezett üzembe. Ennek köszönhetően az olvasók, akik eddig többnyire kényszerűségből kézzel készített jegyzeteiket otthon írták be a számítógépbe, végre számítógépeken dolgozhatnak az olvasótermekben. A hagyományos íróasztali, papír alapú munkát felváltja az elektromos szöveg- és képszerkesztés. Az íróasztaloktól közvetlenül elérhetővé válnak a könyvtár elektronikusan archivált anyagai, dokumentumai, saját illetve országos adatbázisok. Az olvasó kérésére egyéni digitalizálás végezhető és biztosított a teljes körű Internet-használat. Ezen túl minden olvasó névre szólóan 150 MB tárolóhelyet kap a központi szerveren, de elkészített dokumentumait bármilyen adathordozón haza is viheti (floppy, CD, DVD). FTP elérési lehetőséget is biztosítunk. A fentebb felsorolt szolgáltatások a másolás kivételével teljesen ingyenesek. Az OPM kifejlesztésével a magyar nemzeti könyvtár végre eljutott oda, hogy a világ jelenleg legkorszerűbb számítógépes szolgáltatásával fogadja olvasóit.
Minden további kérdésben szívesen áll rendelkezésre Tóth Ferenc Tibor, tel: (1) 22-43-768, 
e-mail: ftoth@oszk.hu	Forrás: Katalist

Rendezvények, programok - előzetes
2004. szeptember 23.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai szekciója a "Bibliográfiai műhelyek bemutatkozása" programsorozat keretében tartja Bibliográfiák adatbázisból című szakmai rendezvényét. Bemutatkozik a Petőfi Irodalmi Múzeum. A rendezvényről érdeklődni lehet Ignéczi Lillánál. Tel.: 1/212-92-20/115 Mail: lilla@neumann-haz.hu

2004. október 13-14
INFORMATIO MEDICATA 2004 címmel rendezi 2004. október 13-14-én a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége országos értekezletét és szakmai konferenciáját. A részletes program tájékoztatást ad a külföldi és hazai előadásokról. Forrás www.mke.oszk.hu Programajánló rovata, vagy a Műszaki Könyvtáros Szekció oldalon - lásd ott.

2004. október 25. A vállalati könyvtárakról – szakmai nap a MATÁV Székházban, az Infotékában. A Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye több meghívott előadóval, akik a mai társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezetben mutatják meg a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket – részletes programot és meghívót következő számunkban küldjük.

2004. november 11.
Az Európai Unió és ekvivalenciák a magyar könyvtárügyben -Konferencia aTudomány Napja alkalmából – a ZNME Könyvtára és a MKSZ rendezvénye a ZNME Könyvtárában

2004. november 16. kedd
CD-ROM ÉS DVD = TUDÁSKINCS ÉS INNNOVÁCIÓBÖLCSŐ
Felhívás szakmai rendezvényre
A BME OMIKK a 15 éves hazai CD-ROM kiadás eredményeinek, sikereinek és jelentőségének összefoglalása céljából konferenciával egybekötött szakmai bemutatót szervez a Magyar Tudomány Napja 2004 rendezvénysorozat keretében 2004. november 16.-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
Az egész napos rendezvény konferenciáján neves hazai szakemberek számolnak be a CD-ROM különböző szakterületeken történő felhasználásának tapasztalatairól és lehetőségeiről. A szakmai bemutató keretében a hazai tudományos CD-ROM kiadók negyedszáz kiemelkedő képviselője mutatja be kínálatukat és legújabb alkotásait.
A Magyar Könyvtáros Egyesület, valamint a Magyar Tartalomipari Szövetség védnökségével megrendezésre kerülő meghívásos eseményen a részvétel díjtalan. A rendezvény programjáról és a részvétel módjáról az érdeklődők a 4575-374 fax-számon, illetve az arkosi@info.omikk.bme.hu e-mail-címen kérhetnek részletes információkat.

EGYEBEK
Kedves Kollégák, kérjük mindazokat a Tagtársakat, akik még idén nem rendezték tagdíjukat a Műszaki Könyvtáros Szekcióban, fizessenek, lehetőleg postai átutalással. Fizetési kategóriák olvashatók a Híradó 2004/3. számában, illetve a http://listserv.iif.hu/archives/muszkon.html címen, illetve haladéktalanul keressék Fenyves Mártát. Szeretnénk, ha kilépési átigazolási szándékukat is bejelentenék. Köszönettel Fenyves Márta, gazd.fel. 364 1059

Tisztelt Kollégák!
Felhivom figyelmüket, hogy megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Fősztályának pályázata az "Év könyvtára" cím elnyerésére. A pályázat szövege elérhető a NKÖM honlapján - http://www.nkom.hu - a "Palyazataink" hivatkozásra kattintva.
Haralyi Krisztina NKÖM Könyvtári Főosztály – Forrás: Katalist
TMT-válogatás CD-n és az interneten

A 2003. év nemcsak azért marad emlékezetes a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat életében, mivel ebben az évben az 50. évfolyam számait adtuk közre, hanem azért is, mert az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett eVilág pályázaton elnyert támogatásból lehetőségünk nyílt arra, hogy az 50 évfolyam legértékesebb, illetve a könyvtár- és információtudomány szempontjából legfontosabb cikkeit feldolgozzuk, és a TMT Archívumában közzétegyük. Ennek a munkának a „melléktermékeként” készült a CD-ROM-kiadvány.

Az archívum számára szkenneltük az 1954−1995 között megjelent cikkeket, az egy-egy vita kapcsán megjelent írásokat, 1996-tól pedig rendelkezésünkre álltak az elektronikus kéziratok, amelyeket HTML formába alakítottunk át. Az adatbázis 1996−1998-ig az összes cikket tartalmazza, 1999-től kezdve a teljes számokat, azaz a Beszámolók * Szemlék * Referátumok rovatban, illetve a Hírek rovatban megjelent írásokat is. 

Mind a CD-n, mind az interneten lehet keresni szerző szerint, a cím szavaiban, továbbá HTML formátum esetén a teljes szövegben, a szkennelt tételeknél pedig tárgyszavakkal. Az interneten lehetőség van arra is, hogy csak egy-egy rovat anyagában keressünk (cikkek, beszámolók, hírek), és a jobb alsó részen egy pici ablak szolgál arra, ha az 1954−1998-as évek tartalomjegyzékében szeretnénk kutatni. Véleményünk szerint ez kincsesbánya azok számára, akik könyvtártörténeti kutatásokat végeznek. (Jókat mosolyogtunk a válogatás során, amikor az ötvenes évek technikájáról, a könyvtárosok gondjairól olvastunk.)

Még egy pár szót a CD-ről: befogadóképességénél fogva egy újabb válogatás várt a szerkesztőkre, az 1954–1995-ig terjedő időszak anyagából kellett (néha fájó szívvel) a cikkek majdnem felét kihagynunk. A szerkesztés kronologikus rendben támogatja a cikkek közötti mozgást, gépünknek a lemez behelyezése után automatikusan megnyíló böngészőablakában. Önálló alkalmazásként a Böngészőből átkapcsolhatunk Kereső üzemmódba. Használhatók a logikai műveleti jelek (ÉS, VAGY, DE NEM), a zárójelek; a csonkolás jele, a *. A találati ablak időrendben visszafelé rendezve jeleníti meg a cikkek címeit, a teljes szöveghez kettős kattintással lehet eljutni.

A CD-ROM felelős kiadója Fonyó Istvánné, a BME OMIKK főigazgatója, szerkesztői: Horváth Péter, Szántó Péter és Viszocsekné Péteri Éva, a technikai munkatárs Erdélyiné Holdas Klára volt.
Megrendelhető vagy megvásárolható az alábbi címen:
BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoport
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5−7.
Tel./fax: 457-5356
E-mail: ertek@info.omikk.bme.hu
Ára: 1750 Ft + postaköltség. (A TMT előfizetői a CD-ROM egy példányát ajándékba kapják.)
A TMT Archívum címe: http://tmt.omikk.bme.hu
Horváth Péter – Viszocsekné Péteri Éva
BME OMIKK
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