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Kedves Kollégák!

2004-ben már tapasztalhatták, hogy tájékoztatásunkban, természetének megfelelően, először elektronikus formában közöljük programjainkat, ezt követi a nyomtatott megjelenés. Ezért akik hamarabb szeretnék olvasni híreinket, íratkozzanak fel levelezőlistánkra, címe a fejlécben, illetve vegyék fel a kapcsolatot Fazekas Andreával, a lista gondozójával, az a.fazekas@richter.hu címen, és adják meg e-mail elérhetőségüket.
Ugyanakkor örömmel mondhatjuk, hogy a www.mke.oszk.hu címen folyamatosan újulnak az egyesületre vonatkozó dokumentum-oldalak a szervezetekről, a programokról. Kísérjék figyelemmel őket. Itt olvasható jól tagoltan szervezetünk eseménynaptára – a kezdetektől napjainkig. Kérem olvassák el, és aki tudja módosítani, vagy pótolni az egyes hiányos részeket, kérem írja meg nekem. Illetve, akinek vannak fotói a rendezvényekről, akár fekete-fehér is, és módja van digitalizálva megküldeni nekünk, küldje el a Balogh.Margit@peto.hu címre. (A digitalizálás nálunk is megoldható.) És előre is köszönöm segítségüket! 
Jelen híradónkban, illetve ezzel egyidejűleg közreadjuk a 2004. február 25. 10,30 OSZK – A kommunikáció dimenziói c. rendezvény meghívóját, valamint az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció ismertetőjét, benne a 2004. évi programjaink is olvashatók, illetve közreadjuk az erdélyi kirándulás jelentkezési felhívását, melyet már több helyen is olvashattak. A kirándulásra a jelentkezési határidő eredetileg február 20, de még elfogadnak jelentkezőket. 

A Szervezet teljes beszámolóját, mely a Szekció ismertetőben leírtakból, az eseménynaptárból, a  tervezett 2004-es programokból, valamint az egyes elnökségi tagok beszámolójából áll, összesítve csak elektronikusan jelentetjük meg, de részletekben folyamatosan közreadjuk a 2003.évről szóló, decemberben elhangzott beszámolónkat. 

MKE MKSZ Titkári beszámoló 
Program és esemény gazdag évet zárunk, és bízunk abban, hogy a folytatás is hasonlóan eredményes lesz az új esztendőben. Ezt már a beérkezett javaslatok is mutatják. Miután a szervezet eseménynaptárában és a Híradókban rendszeresen beszámoltunk tevékenységünkről három eseményre hívnám föl most külön a figyelmüket. 
	Fontos volt a megjelenés a Civiliada nevű eseménysorozaton, ahol az MKE is, de szekciónk képviselői is jelentős munkát végeztek el. Komoly bemutatkozás történt a hazai civil egyesületek és szervezetek között. 

	Külön említést érdemel a Chinoin Gyógyszergyárban tartott, ún. kihelyezett elnökségi ülésünk, melynek során egy kitűnő példáját láthattuk, annak, hogy egy régi gyárépület átalakításával, a régi építészeti, tárgyi értékek megőrzése mellett milyen, modern technikailag is kitűnően felszerelt könyvtárat lehetett létrehozni a gyár francia tulajdonosainak EU-s támogatásával.
	Megismételve a már Elnökségünkön is bejelentett javaslatainkat, ajánljuk elfogadásra az ún. irodalmi kirándulást.

Végül de nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden szekciótagtársunk s az MKE minden más szervezetében dolgozó kollegáink segítségét, mellyel a Műszaki Szekciót s ezen belül engem, mint új titkárt is támogattak és lehetővé tették az esemény-gazdag munkaévünk megvalósítását. 	Tisztelettel   Nagy Zoltán
Az Orvosi könyvtárosi csoport beszámolója, 2003. 
2002-es választást követően kerültem a Műszaki Szekció elnökségébe az orvosi könyvtáros csoport képviselőjeként. Azóta végzett munkámról az alábbiakban számolok be. 
A Híradóba rendszeres írtam könyvismertetőket azokról a kiadványokról, amelyeket hasznosnak ítéltem meg ahhoz, hogy minél szélesebb körben megismerjék a kollegák. Bemutattam az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium honlapját is. Hírt adtam a Magyar Könyvtáros Egyesület Nagykanizsán megtartott vándorgyűléséről, orvosi könyvtáros programjáról. Részletes beszámolót készítettem két orvostudományi tanulmányútról:
Az orvosi könyvtárosok soproni szimpóziummal egybekötött svájci tanulmányútjáról, melynek fő témája "Együttműködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban" volt. Részletesen írtam az alkohol és kábítószer területén működő könyvtárosok részére rendezett dublini konferenciáról, amelyen magam is részt vettem. A hozzá kapcsolódó európai uniós projectről is ismertetést adtam. Programjavaslatom 2004-re:
Erdélyi tanulmányút szervezése közösen a Publica Magyar Könyvtári Körrel. Tervezett téma: Nyilvános könyvtárak számára kiírt EU projectek, valamint digitalizációs lehetőségek megismertetése az erdélyi magyar könyvtárosokkal. Kábítószerügyi nemzetközi ismeretek és tapasztalatok átadása, EU projectek ismertetése az alkohol és kábítószer területén. Erdélyi könyvtárak meglátogatása, tanácskozás az ottani magyar könyvtáros kollegákkal. Az SE Egészségügyi Főiskolai Kar újonnan megnyíló könyvtárának megtekintése. 
Kovács Beatrix, a csoport vezetője
Kommunikációs tevékenységünkrõl
2002-ben választottak be a Szekció vezetõségébe. Idén januárban felállítottam az NNIF szerverén az MKE Mûszaki Szekciójának levelezõlistáját, a MUSZKON-t. "A lista célja, hogy tájékoztassa az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció tagjait az egyesület programjairol és lehetõséget adjon a mûszaki, természettudományos és orvosi könyvtárosoknak, hogy kérdéseiket, tapasztalataikat megosszák egymással." Rendszeresen részt vettem a Szekció Hírlevelének szerkesztésében és a Hírlevelet elektronikusan eljutattam a Muszkon és a Katalist tagjainak. Az idei tervek között szerepelt, hogy felmérést készítünk a vállalati könyvtárakról, ezt a feladatot sajnos nem végeztük el. Valóban érdemes lenne felmérni a vállalati könyvtárak mai helyzetét, de ez nagyobb lélegzetû munka és több idõt igényel. Szívesen segítenék mondjuk egy szakdolgozatot írónak, ha ebbõl készítené. A Hírlevélbõl rendszeresen elküldöm a Beszámolókat és a tervezett programokat az MKE honlap szerkesztõinek (és bízom benne, hogy rendszeresen felteszik).	Fazekas Andrea
Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója
Az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Ellenõrzõ Bizottságának tagjai folyamatosan tevékenykedtek, részt vettek az elnökségi üléseken, rendezvényeken és rendszeresen ellenõrizték, segítették a gazdasági felelõst. Fontosnak tartjuk kiemelni Fenyves Mártának a szervezetépítés, tagok megtartása és új tagok jelentkezése, kapcsolattartás területén végzett munkáját. A gazdálkodás rendben folyt.								Tirschlerné Lukácsy Éva
****
Programajánló	A 2004. évi Mûegyetemi Napok rendezvényeinek keretében 2004. március 2.-án 11 órakor a BME OMIKK aulájában kiállítás nyílik Petz Samu munkásságáról. A kiállítást Dr. Szögi László az ELTE Egyetemi Könyvtár fõigazgatója nyitja meg.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.				Maráczi Lászlóné, BME-OMIKK
****
MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Híradó, készült 320 pld-ban, 2004. február 17. Felelõs kiadó: Balogh Margit

