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. 7.sz. október


MEGHÍVÓ

A vállalati könyvtárakról

Szakmai nap a MATÁV Székházban, vendéglátó az Infotéka
2004. október 25. 10-14 óra

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvényére. Előadóink a mai társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezetben mutatják meg a vállalati könyvtárak fejlesztési, fejlődési lehetőségeit.

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
Dr. Sajó Andrea - NHH Információ és tudásmenedzsment igazgatóság: A tudásközpont, mint 
phoenix
Baka Tibor - Magyar Posta Szakirodalmi információs csoport: A postás mindig ésszel terjeszt 
- vállalati tudáselosztás a Magyar Posta Rt-nél
Kaposi Józsefné - MOL Könyvtár: Beszélgessünk a MOL Könyvtárról
Wittinghof Judit – Richter Gedeon Rt.: A műszaki könyvtár szerepe a társaság információs 
igényeinek kielégítésében

Ebédszünet
 
Horváth Zoltánné - IQSYS: A strukturált adatbázisoktól a könyvtári portálokig
Szalkai Éva - Budapest Bank: Könyvtár vagy Tudásközpont? A Budapest Bank esete. Mikulás Gábor, GM Consulting: Marketing-lehetőségek vállalati információs szolgáltatásokra


Kérjük előzetes jelentkezését a korody.judit@ln.matav.hu címen.

Helyszín: MATÁV Székház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Megközelíthető 18-as villamossal, a Déli pályaudvartól 1 megálló (Mikó utca)


___________________________________________________________________________


HÍREK, BESZÁMOLÓK

CIVILIÁDA 2004 

„Könyvtár- Esély a jövőhöz” címmel 2004. szeptember 28-29-én, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete részt vett az idei, hagyományos, civil szervezetek által létrehozott kiállításon, a CIVILIÁDÁN, a Millenáris Park D csarnokában. (Képek a www.mke.oszk.hu oldalon láthatók)
 
A kiállítást Hiller István a NKÖM minisztere nyitotta meg, és megtisztelve egyesületünk standját, néhány percet eltöltött nálunk.

A tavalyihoz képest sokkal gazdagabb, színesebb, ötletesebb prospektusokkal, kiadványokkal, névjegykártyával tudtuk a látogatókat fogadni. 

Sikeresnek mondhatjuk ezeket a találkozókat, mert minden évben lehetőség nyílik a civil szervezeteknek a bemutatkozásra, tevékenységük bemutatására a nagy nyilvánosság előtt. (Fazekas Judit)

Elkészült és nyilvánosságra hozta az úgynevezett magyar kulturális stratégia munkaanyagát, illetve az azt megalapozó átfogó felmérésekről szóló első kiadványokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Részletek a www.nkom.hu címen.
2004. október 7-én Budai Teleház néven, a széles közönség számára is használható teleházat adtak át csütörtökön az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (OMGK) és Dokumentációs Központban., az I. kerületi Attila út 93. alatt. Küldetésükről, szolgáltatásukról olvashatunk a http://www.budaitelehaz.gportal.hu/ oldalon.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kapta az Év Könyvtára címet idén. A díjat - a Magyar Rádió Könyves Vasárnap című műsorában, a Kassák Könyvtár megnyitó ünnepségén -- Koncz Erika helyettes államtitkár adta át Fodor Péter főigazgatónak. 
Ugyanakkor a Könyvtárosok napján tartotta jubileumi ünnepségét a könyvtár. A rendezvény végén a könyvtár által adományozott kitüntetéseket és elismeréseket adott át Fodor Péter főigazgató; a díjakat a könyvtári szolgáltatások megújításáért sokat tevő, hosszú időn keresztül színvonalas munkát végző szakemberek kapták. 
Gratulálunk a 100 éves jubileumát ünneplő, folyamatosan megújuló intézménynek, az ott dolgozó kollégáknak! (BM) 

Október 6-7-8-án, gyönyörû napsütéses és meleg idõben, sikeresen megtörtént a Szekció õszi kirándulása, melyrõl részletes beszámolót következõ számunkban adunk, de addig is mindazok, akik rendelkeznek internetes eléréssel láthajták az út során készitett felvételeket, melyekhez várjuk a továbbiakat. Mûszaki könyvtárosok Partiumban és Erdélyben (képekkel) címmel jelent meg az elsõ beszámoló utunkról, a KIT Hírlevélben Mikulás Gábor digitális „tollából”. Az MKE Mûszaki Könyvtárosok Szekciója kirándulásának fõbb állomásai voltak: Nagyvárad, Kalotaszentkirály, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Csucsa, Nagyszalonta. Megkoszorúztuk Vasvári Pál, Ady Endre és Arany János egy-egy emlékhelyét. Az útról képek a http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/221/index.html oldalon láthatók. Mindenkinek ajánlom figyelmébe! (BM)

Október 13-14-én, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében rendezte meg a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és az SE Központi Könyvtára Informatio Medicata cimû országos konferenciáját és szakmai tréningjét. A rendezvény kiállításán a külföldi és a hazai szolgáltatók, szoftve- és adatbázisforgalmazók, könyv- és folyóirat- stb. kereskedelem-mel foglalkozók mellett jelen volt az MKE is, valamint optikus, gyógymasszõr járult hozzá közvetlen, helyben igénybevehetõ szolgáltatásával a programhoz. A szervezõket dícséri az a szép gesztus is, hogy képzõmûvészeti és kézmûves kiállítással, valamint a Planetáriumban két remek kulturális programmal is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. (BM)

Állást keres
Egyetemi végzettségû (ELTE történelem-könyvtár szak) nyugdíjas nõ, 38 évi könyvtárosi és szabványosítási gyakorlattal, számítógépes ismeretekkel, teljes vagy részmunkaidõs állást keres Budapeset belterületén. Katus Mária Telefon: 3322-888

TAGDÍJRENDEZÉS, TAGFELVÉTEL – KERESSE FENYVES MÁRTÁT! 364 1059

KONFERENCIA ELÕZETESEK
DAT konferencia lesz 2004. november 8-9-én. Szervezi a Magyar Tartalomipari Szövetség (Forrás: MATISZ Hírlevél2004.12.sz., jelentkezés info@matisz.hu)
A könyvtári program: eKultúra – könyvtár - 2004. november 9. 9.00 -13.00
Téma: A szolgáltató digitális könyvtár a tudástársadalomban.
Elkészült a magyar kulturális stratégia, melyben ismételten megfogalmazódik, hogy a tudás alapú gazdaság és társadalom megvalósulásának alappillérei a jelen és jövõ könyvtárai. Folyamatos és forradalmi technológiai fejlõdés ment/megy végbe a kulturális alkotások archiválása és közvetítése területén, jelentõs és elõnyös (hozzáférést növelõ) minõségi változások jelezhetõek elõre a hang-, illetve képrögzítésben és továbbításban, valamint a digitalizálásban, amelyek a gyûjtemények számára új tárolási és visszakeresési, továbbá restaurálási lehetõségeket, a „fogyasztók” részére pedig szélesebb, könnyebb elérést biztosítanak.
Előadások
09.00	Köszöntő Fonyó Istvánné főigazgató, BME OMIKK
09.20	 Magyar Kulturális Stratégia–szolgáltató digitális könyvtár
dr. Skaliczki Judit főosztályvezető, NKÖM Könyvtári Főosztály
09.50	A digitalizálás módszertana Moldován István osztályvezető, OSZK MEK
10.20	A digitális könyvtár jövője Bánkeszi Katalin, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.
	Kerekasztal: Digitalizáció a könyvtári gyakorlatban

   Moderátor: dr. Ambrus Zoltán igazgató, Békés Megyei Könyvtár
Résztvevők: Billédi Ferencné dr. Publika Magyar Könyvtári Kör, Egyházy Tiborné dr. Veszprémi Egyetem Könyvtár igazgató, Dr. Dippold Péter Könyvtári Intézet igazgató, Fehér Miklós Könyvtári Intézet osztályvezető, Takáts Béla Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok, szakmai igazgatóhelyettes
Valamint könyvtárak vezetői, munkatársai és a konferencia érdeklődő résztvevői.
Témák: Digitalizáció és a közgyűjtemények, a digitális tartalom meghatározásának, kiválasztásának szempontjai, Dublin Core, szerzői jog a digitalizálásnál, a digitalizálás technológiája: újdonságok. Szemantikai web, Hungarológiai Alapkönyvtár Digitalizálási Program, egy felmérés tapasztalatai. Kérdések

2004. november 24. Meghívó Tudomány napi rendezvényünkre - programelőzetes
Kérjük részvételi szándékát jelezze a bakos@zmne.hu címen


Dátum, kezdési időpont:
  November 24. szerda 10.00 óra
Cím/alcím:
  Kulturális és könyvtári ekvivalenciák az Európai Unióban 

Műfaj:
  Országos könyvtári konferencia

Tudományági besorolás:
  Interdiszcplináris rendezvény

Tartalom (előadások stb.):
  Megnyitja: Bakos Klára, elnök (MKE)

  Köszöntő: Prof. Dr. Solymosi József, tudományos 
  rektorhelyettes (ZMNE)

  Előadások:
  Koncz Erika, Kulturális örökségi és közművelődési helyettes államtitkár (NKÖM): Kulturális stratégiai megközelítés

  Dr. Skaliczki Judit, főosztályvezető (NKÖM Könyvtári Főosztály):   Könyvtárügyi megközelítés

  Dr. Sámuel Balázs, főosztályvezető (NKÖM Jogi Főosztály): Jogi megközelítés

  Zeke László főosztályvezető (IHM): Informatikai megközelítés

Helyszín:

  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi  Könyvtár, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Szervező intézmények:


  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció, HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály

Információ
  Tel: (1) 432 90 89 Bakos Klára könyvtárigazgató

  ( MACROBUTTON HtmlResAnchor bakos@zmne.hu)
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