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MEGHÍVÓ

Kedves Kollégák! Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója

2004. december 13-án 14 órától tartja az év utolsó,
egyben az évet összegző rendezvényét
a BME-OMIKK Központi épület. I. em. 59-es termében,

melyre mindenkit szeretettel várunk.

Cím: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart 3.

Program 1. 
Előadások: 
	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
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanezen a napon 14, 30-ra ismételten összehivjuk a tagságot, ugyanezzel a programmal.

Szünet

Program 2. 
	Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész előadása a Kárpát-medence népzenéjéről
	Az Arany és Ady nyomában tanulmányút élménybeszámolói 
	Luca-napi, évadzáró baráti beszélgetés 


Kérjük a kedves kollégákat, hogy a program 2. részéhez édes és sós aprósüteményt hozzanak magukkal. Kávéról és innivalóról mi gondoskodunk.


HÍREK, BESZÁMOLÓK 

TAGSÁG – TAGSÁGI DÍJ
Ezúton értesítjük azon tagtársainkat, akik nem fizették tagdíjukat, hogy MKSZ tagságuk megszűnt. Erről meggyőződhetnek személyesen Fenyves Mártánál, tel.: 364 1059, vagy ellenőrizzék most küldött borítékunkat, s aki a címzésében egy piros pöttyet talál, az törlésre került. Bárkinek kétségei vannak tagsági viszonyával kapcsolatban, vagy fel akarja újítani tagságát, keresse szintén Fenyves Mártát, vagy írjon a Balogh.Margit@peto.hu címre.


ELSŐ TUDÓSÍTÁS
Kedves Kollégák!
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója jóvoltából egy nagyon szép, emlékezetes tanulmányúton, emléktúrán vehettem részt (Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyszalonta). Erről részletes beszámoló készül, s tudomásom szerint fényképeket is nyilvánosságra hoz valaki a résztvevők közül.
Ez az első tudósítás csupán a gratuláció és a köszönet kifejezése. Gratulálok a szekció vezetőségének és az út szervezőinek: Nagy Zoltánnak, Balogh Margitnak, Fenyves Mártának és Fazekas Gábornénak a fáradságos szervező munkáért, valamint azért, mert az út során végig kedvesen, figyelmesen kalauzolták az 50 főnyi csapatot. Köszönet a megnevezetteken kívül Boka Lászlónak, aki Nagyváradot igazi jó értelemben vett lokálpatriotaként mutatta be nekünk. Azt hiszem, a résztvevők nevében írhatom: jól éreztük magunkat, köszönjük! Nagy Aniko aniko@OSZK.HU

Budapesti Corvinus Egyetem
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem neve a 2004.évi LX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján Budapesti Corvinus Egyetemre változott. 2004 októbertől az egyetemi elérhetőségeket egységesítették. A munkatársak telefonszámai és e-mail elérhetősége a könyvtár honlapján www.lib.uni-corvinus.hu megtalálhatók

DAT Konferencia
November 8-9-én a MATÁV székházban volt a DAT konferencia, ahol az „e-kultúra – e-könyvtár”- A szolgáltató digitális könyvtár a tudástársadalomban címmel került sor a szakmai rendezvényre.
Elkészült a magyar kulturális stratégia, melyben ismételten megfogalmazódik, hogy a tudás alapú gazdaság és társadalom megvalósulásának alappillérei a jelen és jövő könyvtárai. 
Folyamatos és forradalmi technológiai fejlődés ment/megy végbe a kulturális alkotások archiválása és közvetítése területén, jelentős és előnyös (hozzáférést növelő) minőségi változások jelezhetőek előre a hang-, illetve képrögzítésben és továbbításban, valamint a digitalizálásban, amelyek a gyűjtemények számára új tárolási és visszakeresési, továbbá restaurálási lehetőségeket, a „fogyasztók” részére pedig szélesebb, könnyebb elérést biztosítanak. A kulturális örökség megőrzése digitalizált formában igen nagy feladat, mely nemzeti projektet, szabványosítás, stratégiát és állami finanszírozást igényel.

Felsőoktatási Tankönyvkiállítás és vásár – BME Központi épület november 17-18. Az igen jó forgalmat bonyolító könyvárusítás mellett, ismételten itt kerültek bejelentésre a jövő évi tankönykiadási pályázat főbb sarokszámai, Magyar Bálint oktatási miniszter úr elmondta, hogy mindössze 400 millió Ft áll majd rendelkezésre, melyből 200 millióval a hagyományos tankönyvkiadást, 200 millió Ft-tal pedig az elektronikus kiadású műveket támogatják majd.
Ugyanakkor létrejött 7 kiadó társulása a szakkönyvforgalmazás javitása érdekében.
„WEB Áruházunkat azért indítottuk, hogy egyre átfogóbb képet nyújthassunk a Magyarországon kiadott és kapható szakkönyvek terén, s mindezeket egy helyen, könnyen, gyorsan, olcsóbban meg is tudják vásárolni.” Mondják a szervezők. Cím: www.szakkonyv.hu

Konferencia a hazai tudományos CD-ROM kiadás 15 éves jubileuma alkalmából
A Magyar Tudomány Ünnepe 2004. évi rendezvénysorozatának keretében a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) 2004. november 16.-án ISMERET–TUDÁS–INNOVÁCIÓ címmel tudomány- és technikatörténeti konferenciát rendezett a Mûegyetem. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége (Hundidac) és a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) védnökségével, valamint az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával rendezett esemény jubileumi apropóját három tényezõ képezte: 15 éve, 1990-ben jelent meg az elsõ magyar tudományos CD-ROM, 10 éve alakult meg az Enciklopédia Humana Egyesület és 5 éve mûködik a BME OMIKK Tudománytörténeti Mûhelye. A BME K épületének Dísztermében rendezett konferencián az érdekelt és érintett szakterületek – alsó-, közép- és felsõfokú oktatás, szakképzés, országos és regionális ill. általános és szakkönyvtárak, médiafejlesztõk,  CD-ROM és könyvkiadók -  képviseletében részt vett 200-nál több érdeklõdõt Fonyó Istvánné, a BME OMIKK fõigazgatója, Bakos Klára könyvtárigazgató (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem), a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és dr. Mlinarics József, a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) elnöke köszöntötte. 
	A konferencia bevezetõ elõadását Bánkeszi Katalin, a Neumann János Digitális Könyvtár igazgatója tartotta „A CD-ROM kiadás jövõje – érvek és ellenérvek” címmel, aki vázlatosan ismertette a hazai CD-ROM kiadás 15 éves történetét és ennek fõbb állomásait, kiemelkedõ képviselõit és legjelentõsebb produkcióit, majd számba vette azokat az érveket, amelyek szerint a CD-ROM mûfaj még sokáig a Gutenberg-galaxis fényes csillaga maradhat. 
	Kovács Gergelyné, a Postamúzeum igazgatója „Virtuális múzeum – valódi ismeretközlés” címû elõadásában a múzeum által az elmúlt években kiadott digitális triptichon (A magyar táviratozás története, a Magyar telefónia 120 éve, A magyar rádiózás és rádió vevõkészülékek katalógusa) példáján keresztül bemutatta, hogy egy rendkívül gazdag és értékes mûtárgy-állománnyal rendelkezõ múzeum anyagát hogyan lehet az elektronikus médiumok (a CD-ROM és az Internet) segítségével a legszélesebb felhasználói körök számára is hozzáférhetõvé tenni.
	Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója „Bibliográfiák, lexikonok, tudományos alapmûvek – a CD-ROM kiadás tükrében” felsorakoztatta azokat a kiadványokat, amelyek az elmúlt években készültek és felhívta a figyelmet azokra a forrásokra, amelyek felhasználásával a nemzeti kulturális örökség gazdagításának egy újabb nagyszerû lehetõsége kínálkozik.
	„Digitalizáljunk, de mit? – misszió és üzlet” címmel Biszak Sándor, a hazai digitális könyvkiadás méltán első számú képviselője, az Arcanum Kiadó igazgatója előadásában arra kereste a választ: hogyan kapcsolható össze sikeresen a nemzeti kulturális örökség megőrzésének elkötelezett szándéka a nyereségérdekeltség kötelező megtartásával, a tartalmi gazdagságra és kitűzött minőségi színvonal az eladhatóság és rentabilitás szempontjaival.
	„Civil a pályán – 10 éves az Enciklopédia Humana Egyesület” címmel dr. Szentpéteri József, az Enciklopédia Humana Egyesület elnöke ismertette a mind kiadott művei számával, mind azok elismertsége révén a csúcson lévő társadalmi szervezet munkáját, törekvéseit, eredményeit és gondjait, s az e-Világ digitális díjversenyen nagydíjat nyert „A Budai Vár” című alkotás tartalmának bemutatásával vezette be a hallgatóságot a multimédia-szerkesztés különleges világába.
	„A magyar tudomány és technika nagyjai – sorozat mindenkinek” címmel Stubnya György főigazgató-helyettes, BME OMIKK Informatikai Igazgatóság vezetője áttekintést adott az öt éve működő Tudománytörténeti Műhely eddigi munkájáról és eredményeiről, a sorozat eddigi tagjainak tartalmáról és fő jellemzőiről, majd részleteket ismertetett a Műhely egyik legújabb alkotásából, az Állami díjjal kitüntetett Imre Lajos életét és munkásságát bemutató alkotásból.
	A konferencia utolsó előadását „Bláthy, Déri, Zipernowsky – enciklopédia CD-ROM-on” címmel Árkos Iván, a BME OMIKK Tudománytörténeti Műhelyének szerkesztője tartotta, aki szemelvényeket mutatott be a híres Triász életét és világraszóló eredményeit feldolgozó, közeli jövőben megjelenő alkotásból. A konferencia zárszavaként Mlinarics József foglalta össze az elhangzottakat, aki egyúttal azt is megfogalmazta, hogy az ilyen témájú és jelentőségű eseményekre évente többször és digitális médiumok kiadásának témakörét sokoldalúan körbejárva is szükség van. A konferenciához kapcsolódóan az Arcanum Kiadó, a Neumann János Digitális Könyvtár, a BME OMIKK és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kamarakiállítás formájában mutatta be legújabb kiadványait, információs termékeit és szolgáltatásait. A hazai tudományos CD-ROM kiadásról immár öt éve rendszeresen beszámoló Tudományos és Műszaki Tájékoztatás szakfolyóirat szerkesztősége vállalta, hogy a konferencia előadásainak anyagát 2005. év első felében hasábjain és közreadja. Árkos Iván, BME OMIKK

"Librarianship in the information age" - Bobcatsss is an annual symposium organised by students. Next symposium will be held from the 31st of January till the 2nd of February in 2005. It will be organised by students from Oslo University College and the Eötvös Lorand University in Budapest. (forrás – katalist)

Stratégiai program és cselekvési terv: együttműködés a határon túli magyar könyvtárosokkal 2004-2005 címmel munkaanyagot készített az MKE, melyet mind a hazai mind pedig a határon túli szakmai szervezetek is véleményeznek. Szekciónk támogatólag felajánlja regionális konferenciák tartását, a szakmai tanácsadást és képzést, tanulmányutak szervezését, és folytatja az együttműködésben megvalósuló programjait. Ld. Publika kör – Műszaki Könyvtáros Szekció Orvosi csoport, illetve szlovén, romániai, vajdasági, szlovák intézmények, szervezetek és a Műszaki Könyvtáros Szekció közös szervezésében megvalósuló rendezvényeket. Fontosnak tartjuk a közös szervezést, a közös munkát. (BM)

2004. november 26-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kar Elektronikus Könyvtárában tartotta közgyűlését a Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége. A közgyűlés első részében a felsőoktatási könyvtárak jövőjéről, a kiépülő Hallgatói Információs Központok rendszere és a felsőoktatási könyvtárak kapcsolatáról volt szó. Előadók: dr.Téglási Ágnes, OM: Könyvtárfejlesztés, Fonyó Istvánné: A BME OMIKK egy konkrét példa a HIK megvalósulásra, Vadné Kokovay Zsuzsanna: A Nyíregyházi Főiskola HIK épülete, majd beszélgetés volt dr. Kiss Ferenc főiskolai tanárral, az Országos Könyvtári Kuratórium tagjával.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2004. december 16-án 10.30 órától tartja év végi közgyűlését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Téma a szervezeti programok mellett: Kistérségi könyvtárak szerepe az EU fejlesztő programok működtetésében” – Dr. Hajdú Attila vezérigazgató-helyettes, Regionális Fejlesztési Holding Rt., „A felsőoktatási reform és a könyvtárak átalakuló világa”- Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter. (Forrás - IKSZ lista)

Állast keres budapesti, fõiskolai könyvtarosi és egyetemi magyar szakos végzettséggel, középfokú német és francia nyelvtudással fiatal kolléganõ. Egyetemista korában átmenetileg kolléganõnk volt, megbizható, jó munkaerõnek ismertük meg. Ha lenne szabad helyünk, felvennénk, de hát nincs. Válaszokat a gador@lib.liszt.hu cimre kérem szépen. (Forrás – MACS lista)


Erdélyi útinapló – 2.

A Műszaki Szekció idei 3 napos (2004. okt. 6-8-ig) tanulmányútja Ady Endre és Arany János nyomdokait követte. Meglátogattuk azokat a helyszíneket, ahol ez a két költőóriás élt és alkotott.
A határt elhagyva első állomásunk Nagyvárad volt. A határtól 8 km-re, a Sebes-Körös két partján található ez a szép nagyváros, melyet „Erdély nyugati kapujának” is szoktak nevezni.
Boka László kollegánk az OSZK osztályvezető helyettese, aki nagyváradi születésű, velünk jött, és vállalta csoportunk idegenvezetését és kalauzolását a városban.
Először az 1780-ban épült római katolikus Székesegyházat néztük meg. Kéttornyú barokk templom. Belseje monumentális, bazilika jellegű. Hajója 70 m hosszú, falait carrarai és vaskohi márvány borítja. Főoltárának képe Mária mennybevitele. A főbejárattól jobbra Szent László domborműbe foglalt csatabárdja látható, amely a király sírjából került ide. 
A templom galériájában egyházi témájú barokk festményekben gyönyörködhettünk. A Kincstár érdekességei közül kiemelném „Szent László hermá”-ját. A XIX. században készült ereklyetartóban a király koponyacsontjának egy darabját őrzik.
Emődi András könyvtáros a püspökség nevében fogadott bennünket. A könyvtár gyűjteményét közel 5 éve folyamatosan dolgozza fel nagy lelkesedéssel. Bemutatta a jelentős értékű régi nyomtatványok mellett a ritka ősnyomtatványokat, antikvákat, az egyháztörténeti gyűjteményeket és egyéb értékes könyveket.
Innen az Ady Endre Múzeumba mentük, ahol Tóth János igazgató várt bennünket. A Múzeum épülete egykor híres kávéház volt, ahol Ady minden nap dolgozott. A költő 1896-ban volt a Nagyváradi Napló munkatársa. Láthattuk személyes tárgyait, könyveit, íróasztalát és a kávéházi hangulatot felidéző berendezéseket.
Ezután megismerkedhettünk a városközpont századelején épült, gyönyörűen felújított szép épületeivel. A sétálóutcán végig menve kiértünk a főtérre. A tér északkeleti sarkán magasan kiemelkedett a Sas palota. Egykor itt állt a Fekete Sas szálló. Átsétálva láthattuk a három utcára nyíló üvegtetejű passzázsokat, üzleteket és a gyönyörű szecessziós építményeket. A délutáni forgalomban érzékelhettük a város forgalmas lüktetését. A felújított épületek között sétáló diákokkal is találkozhattunk. 
Késő délután indultunk szálláshelyünkre Kalotaszentkirályra. A hegyi úton haladva a táj szépsége elkápráztatott bennünket. Királyhágón pár percre megálltunk és megcsodálhattuk az ősz ezernyi színeiben pompázó tájat.
„Van egy ország: eldorádó, 
Innét a nagy Királyhágón, 
Keletig van benne minden,
Az nem is kell, ami nincsen.”	(Arany János: Eldorádó – részlet)

Már sötétedett mikor megérkeztünk Kalotaszentkirályra. A faluturizmus vezetője Vincze Kecskés István „meleg itallal”, pogácsával várt bennünket, és egy kis ízelítőt is kaptunk a helyi népviseletükből. A nap fáradalmait mindenki a „saját gazdájánál” elszállásolva pihenhette ki, ahol magyaros vendégszeretettel fogadtak mindenkit.
Másnap reggel a falu eredetileg XIII. században épült templomát néztük meg. Többször átalakították, tornya 1762-ben épült, a három harangja közül a legrégebbi 1800-ból származik.  Később lett csak református templom, a XVII. század körül. A 220 kazettából álló mennyezet 1994-ben készült, jellegzetes kalotaszegi motívumok felhasználásával. Nagyon sok érdekességet hallhattunk a falu életéről, szokásaikról és hagyományaikról. 
Kalotaszentkirály a Kalota patak partján található. A népszokások ma is elevenen élnek, megőrizték pompás népviseletüket, amit ünnepnapokon szívesen felvesznek. 
 A táj nagyon változatos, erdők, völgyszorosok, vízesések váltogatják egymást. Lakóinak száma 1200 fő, ebből mindössze 10% román nemzetiségű, a többi magyar. 
A faluban Ady Endre hársfája alatt találjuk a költő emlékművét.  Ady 1914-ben járt itt Boncza Bertával és ekkor született a „a Kalota partján” című verse. Unti Edina szavalata után csoportunk megkoszorúzta az emlékművet.
	„Pompás magyarok templomból jövet
	Mentek át a Kalota folyón
	S a hidat fényben majdnem fölemelte
	Az ölelő júniusi Nap.”	(Ady Endre: A Kalota partján – részlet)

Utunkat Bánffyhunyadon folytattuk, Kalotaszeg egyetlen városa, a régió központja. Fontos vásároshely, itt cseréli termékeit az egész környék lakossága. A város valamikor a Bánffyak birodalma volt. A vásártér közepén található Erdély leghíresebb, legszebben díszített kazettás mennyezetű református temploma. 
Kusztos Tibor lelkész mutatta be a többször újjáépített és 1772-ben végleges formát öltött templomot. Magas szentélye, alacsony hajója, zömök bástyaszerű tornya más-más században épült. A mennyezet díszítése 8 különféle mintából áll, melyek átlósan futnak keresztbe, s minden kazettát külön-külön festett meg a mester. 

A következő református templomot Körösfő n csodálhattuk meg. Messziről kiemelkedett a dombtetőre épült, a magyar népi építészet egyik legszebb formájú temploma.
A templomdomb alatt Vasvári Pál emlékére emelt kopjafát megkoszorúztuk, és így emlékeztünk az 1848-ban ezen a tájon elesett szabadságharc hősére.
A következő úticél Kolozsvár volt, mely Erdély legrégebbi városa, Kolozs megye székhelye. Az ország egyik legfontosabb ipari, kereskedelmi, pénzügyi központja. Híres iskolaváros, színházzal, operaházzal, művelődési központtal. 
Itt vendéglátónk Veress Károly, az erdélyi református püspök gazdasági helyettese szeretettel fogadta csoportunkat és segítette be buszunkat a szűk belvárosi utcákon át a Kolozsvári testvérek által alkotott híres Szent György szoborig. 

Itt a Farkas utcai református templomot néztük meg elsőként. Sípos Gábor történésztől a Református Egyház Levéltárának vezetőjétől megtudtuk, hogy 1516-ban fejezték be a templom építését. Bethlen Gábor 1622-ben adományozta a református egyháznak. Délkelet-Európa legnagyobb egyhajós gótikus csarnoktemplomaként tartják számon. Egyszerű, dísztelen falfelületeivel, és hatalmas méreteivel vált különlegessé. A szentélyben megtalálható Apafi fejedelem és családjának sírja. 
Ezután átsétáltunk a híres Házsongárdi temetőbe. Európa egyik legrégibb, több mint 400 éves sírkertje, Erdély igazi panteonja. Az erdélyi magyar kultúra jeles személyiségeinek - írók, költők, építészek, tudósok, művészek – adott örök otthont. 
Néhányuk az ismertek közül: Apáczai Csere János, Bánffy Miklós, Dzsida Jenő, Josika Miklós, Kós Károly, Reményik Sándor- sírhelyüket fel is kerestük. 

A sírkertből együtt elmentünk a főtéren található Mátyás király szobrához, ami Fadrusz János keze munkáját dicséri. Az 1896-os párizsi világkiállításon díjat is nyert ezzel az alkotásával. Kolozsvár jelképének számító bronzcsoport közepén Mátyás király, két-két oldalán Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor, Báthori István erdélyi vajda állnak.
Városnézésre kevés időnk maradt, így fakultatív programként megnéztük a Szent Mihály katolikus plébániatemplomot, Mátyás szülőházát, a régi piacot és visszasétáltunk buszunkhoz, ami szálláshelyünkre vitt.

Kalotaszentkirályon meleg kürtöskaláccsal vártak bennünket, az utolsó darabok készítését és sütését mi is megnézhettük. Harmadik nap reggel elbúcsúztunk szállásadóinktól és Vincze Kecskés Istvántól. Sokan megfogadtuk, ide visszajövünk, 
hogy még jobban megismerhessük ezt a szép vidéket. 

Csucsán megnéztük a Boncza kastélyt. A hely a reggeli harmat csillogásában még csodálatosabbnak tűnt. Az I. Világháború alatt egy ideig Ady és Csinszka (Boncza Berta) itt éltek. Ady halála után Octavian Goga román politikus és költő lett a kastély új tulajdonosa. A domboldalon épített családi mauzóleumban vannak eltemetve. A kertben sétálva egy ma is működő ortodox templomba tértünk be. Csucsát elhagyva utolsó zarándokhelyünk Nagyszalonta volt. Útba ejtettük a messze földön híres „Feketetó”-i vásárt, ahol a sok érdekes „vásárfia” mellett a népi iparművészet remekeit is árusították. Ezt minden év októberében rendezik meg, és sok külföldi turista szívesen ellátogat ide.

Megérkeztünk Nagyszalontára, ami Nagyváradtól 40 km-re található. 1556-tól az Erdélyi fejedelemséghez tartozó mezőváros magyar építészeti alkotásokkal jeleskedik. Ezek között a Csonka-toronyban, a város nagy szülöttének Arany Jánosnak az emlékmúzeuma található. A torony bejárata felett karosszékbe ülő Arany János szobor a híres szobrász, Strobl Alajos munkáját dicséri.
Zub Imre  az emlékmúzeum igazgatója  már várta csoportunkat. Röviden elmesélte a múzeum történetét. Megtudtuk, hogy Arany János fiától, Arany Lászlótól kapták ajándékba az itt látható tárgyakat, iratokat, könyveket, dolgozószobájának eredeti berendezéseit is. Az első szinten megkoszorúztuk Arany János szobrát és meghallgattuk az Erdély című versét, ismét Unti Edina előadásában.
            „Fájdalom s gyalázat! Igen, elfeledted,
	 Az idők hulláma összecsap feletted:
	 A történet elhagy s lapjain tenéked 
	 Nem szentel jövőre egy betű emléket.
	 Bocskai, Rákóczi, Bátori és Bethlen
	 Nagysága beárnyaz törpe lételedben:
	 Ah, e dönthetetlen sziklái a multnak
	 Elhunyó napodtól szégyenben pirulnak!” (Arany János: Erdély – részlet)
Elköszöntünk Zub Imrétől, a városközpontban az emlékparkon átsétálva megálltunk a főtéren, bepillantottunk a klasszicista stílusú református templomba, majd egy kis idő után, búcsút vettünk a várostól és beszálltunk autóbuszunkba, ami már hazafelé vitte csoportunkat.

Összefoglalva a három nap eseményeit megállapíthatjuk, hogy sokfelé jártunk és sok szépet láthattunk. Bár az időnk rövidsége miatt nem tudtunk mindenhova eljutni, azért jól éreztük magunkat. 
Ez köszönhető volt főszervezőnknek Nagy Zoltánnak szekciónk titkárának, Fenyves Mártának szekciónk gazdasági vezetőjének. Pastyik Endrének és Stroh Tamásnénak, akik nem jöhettek el velünk. Balogh Margitnak szekciónk elnökének, aki támogatta utunk létrejöttét. Vendéglátóinknak is sok köszönet azért, mert mindent megtettek, hogy szép és maradandó emlékekkel térjünk haza.
Budapest, 2004. november 10. 	Fazekas Judit




A Műszaki Könyvtári Szekció 2005. évi program tervezete:

A tárgyévben is folytatni kívánjuk a határainkon túl-lévő magyarlakta területek könyvtáraival és könyvtárosaival való kapcsolatépítést, szakmai fejlesztési programokat támogatásuk céljából. Ennek jegyében tervezünk egy, a helyismereti gyüjtemények, dokumentumainak, műszaki speciális gyüjteményeinek digitalizásását elősegítő konferencia megvalósítását a felvidéken a Nyitrai-Garam és Esztergom vidéki térség könyvtárosainak bevonásával.
A konferencia helye: Csuz, Magyar Kulturális Központ
Helyi fogadófél: Dr Szénéssy Árpád a KT Kiadó igazgatója / Rév-Komárom/ Szlovákia
Az MKSZ szakmai kirándulása, májusban Felvidék: Pozsony, Komárom-és környéke/ összekötteetésben a fenti szakmai konferenciával.
vagy: Prága a Cseh Nemezeti Könyvtár meglátogatésa és a Prága környéki várkastélyok/ szeptemberben/
Hazai műszaki könyvtári szakmai út 1 napos: A Paksi Atomerőmű Művelődési Központja: Könyvtár, -Információs Iroda és a Múzeum meglátogatása
A Gödöllői MKE Vándorgyülésen szakmai szekció moderálása: Folytatni kivánjuk a megkezdett digitalizálás lehetőségeiről szóló programokat. Meghivott vendég. Dr. Jiri Polosenski, a Cseh Nemzeti Könyvtár szakami igazgatója

Szervezetünk orvosi könyvtáros csoportjának szakmai rendezvényei
	Szakmai napa SE Egészségtudományi Kar Könyvtárában 

Konferencia és tanulmányút Győr - Pozsony
Szakmai nap az Egészségügyi Stratégiai Kutatóközpontban

Az MKE Müszaki Szekciójáról CD elkészítése a 34 év alatt összegyült dokumentumok alapján. 
Tudománynapi rendezvények 2005. okt. ill november hónapban
Műhelybeszélgetések – sorozat a ZMNE Központi Könyvtárában, illetve a BME-OMIKK Gyorskocsi utcai épületében - havonta.
Luca-napi évzáró rendezvény 
Várjuk további javaslataikat! Nagy Zoltán a MKSZ titkára
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