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A tárgyévben is folytatni kívánjuk a határainkon túl-lévő magyarlakta területek könyvtáraival és könyvtárosaival való kapcsolatépítést, szakmai fejlesztési programokat támogatásuk céljából. 
	Ennek jegyében tervezzük a helyismereti gyüjtemények és műszaki speciális gyüjtemények dokumentumainak digitalizását elősegítő konferencia megvalósítását a Felvidéken a Nyitrai-Garam és Esztergom vidéki térség könyvtárosainak bevonásával.

A konferencia helye: Csuz, Magyar Kulturális Központ. Helyi fogadófél: Dr. Szénássy Árpád a KT Kiadó igazgatója /Rév-Komárom/ Szlovákia.
	Az MKSZ szakmai kirándulása, májusban Felvidék: Pozsony, Komárom-és környéke. Vagy: Prága, a Cseh Nemzeti Könyvtár meglátogatása és a Prága környéki várkastélyok, szeptemberben.

Hazai műszaki könyvtári szakmai út: A Paksi Atomerőmű Művelődési Központja: Könyvtár, -Információs Iroda és a Múzeum meglátogatása
A Gödöllői MKE Vándorgyűlésen szakmai szekció moderálása: A fő program, hivatása könyvtáros, mellett folytatni kivánjuk a megkezdett digitalizálás lehetőségeiről szóló programokat. Meghivott vendég. Dr. Jiri Polosenski, a Cseh Nemzeti Könyvtár szakmai igazgatója.


	Az MKE Műszaki Szekció CD elkészítése, a 34 év dokumentumai alapján. 

Tudománynapi rendezvények 2005. okt. ill november hónapban
Műhelybeszélgetések – sorozat a ZMNE Központi Könyvtárában, illetve a BME-OMIKK Gyorskocsi utcai épületében.
Luca-napi évzáró rendezvény 

Szervezetünk orvosi könyvtáros csoportjának szakmai rendezvényei
Szakmai nap az SE Egészségtudományi Kar Könyvtárában 
Konferencia és tanulmányút Győr - Pozsony
Szakmai nap az Egészségügyi Stratégiai Kutatóközpontban


Szervezetünk beszámolóját mellékelten küldjük.


HÍREK
Meghívó a II. JÁVÁCSKA konferenciára, melyet Belépés az informatika mesés irodalmába
címmel, 2005. január 24. 10 órakor a ELTE BTK Informatikai Intézet Könyvtártudományi Tanszék, 34-es teremben (Budapest, Múzeum körút 6-8.) alatt rendez a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár és az  ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék http://www.clib.dote.hu/javacska/konf2, http://www.clib.dote.hu/javacska
A konferencia védnökei:
Dr. Professzor Lajtha György, Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter, Dr. Prószéky Gábor, Kovács Kálmán, az IHM minisztere
A konferencia programja:
10:00 – 10:20 	Dr. Sebestyén György: Az információs társadalom és az ifjúság
10:20 – 10:30 	Dr. Virágos Márta: A Jávácska projektrõl
10:30 – 10:50 	Bátfai Norbert: Fantasztikus programozás
10:50 – 11:10 	Bátfai Erika: A múlt és a legújabb kor játékai
11:30 – 11:50 	Pálnagy László: Digitelló és az UNESCO Alkotmánya?! avagy – Mit tehet 
	egy virtuális robot a jövõ generációjáért
11:50 – 12:10 	Giliczéné László Kókai Mária – Gilicze Tamás: LEGO® robotok az iskolában
12:10 – 12:40	 Dr. Takács Barnabás: Virtuális emberek: múlt, jelen, jövõ
14:00 – 14:20 	Drótos László: Elektronikus könyvtárak az oktatásban
14:20 – 14:40 	Dr. Kiss Endre: A valóság virtualitása és a mese valósága
14:40 – 15:00 	Szigeti Péter – Nagy Bea: Barátságos Internet Program bemutatása
15:00 – 15:20 	Bátfai Norbert: Iskola a jövõben
A II. Jávácska konferencia kiemelt célja a Jávácska – Internet csak gyerekeknek és a Jávácska – programozás csak gyerekeknek kezdeményezések népszerûsítése, bemutatása, az informatika tanárok, oktatásszervezõk és mentorok érdeklõdésének felkeltése. Továbbá általában foglalkozni az információs társadalom szervezésének kérdéseivel, didaktikával, információtechnológiai transzferrel. A konferencia ingyenes.

Konferencia-elõzetes A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2005 március második felében (pontos idõpont egyeztetés alatt) szakmai napot szervez "Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények" címmel. A szakmai nap célja: áttekintést adni az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala felépítésének elveirõl, a szolgáltatásokról, milyen területeken történt a harmonizáció a magyar statisztikai szolgálatnál; a KSH modernizációs programja, szolgáltatási politikája; a könyvtári statisztikában történõ változások bemutatása; a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgáltatás törekvései az állomány feltárására, szolgáltatások kiszélesítésére és az elektronizációra. A program elõadói: a KSH elnöke, elnökhelyettese, Nemzetközi és Modernizációs Programiroda munkatársai, valamint a Könyvtári Intézet és a szervezõ könyvtár vezetõi. A pontos idõpontot, a részletes programot és a jelentkezési lapot február elején küldjük meg az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció tagjainak. Érdeklõdni lehet Bátonyi Viola, Rettich Béla, KSH Könyvtára címen. (BM)

FELHÍVÁS
Kedves Kollégák! 
Az alábbi kötetbõl fölös-példányokat ajánlunk fel az igénylõ könyvtáraknak: 
Gaál, Péter: Health Care Systems in Transition: Hungary. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004. 152 p.
A kötet Internetrõl is elérhetõ: http://www.euro.who.int/Document/E84926.pdf 
Kovács Beatrix kovacs.beatrix@eum.hu 
ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár (Eü.Min.)
1051 Arany János u. 6-8.
Tel.: 301-7804, 301-7803

Elõzetes az XML mûhelybeszélgetéshez 
A TMT ez évi 10. számában olvashatjuk a következõket:
Az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb kérdése, hogy azt a hatalmas mennyiségû információt, melyet nap mint nap elõállítunk és tárolunk, vajon hogyan, milyen kezelhetõ, értelmezhetõ formában leszünk képesek átadni a jövõ nemzedékei számára?
Miben dolgozzuk fel a szövegeket úgy, hogy azok az egyes hardver- és szoftverkörnyezeteken egyaránt idõtállóak és hordozhatóak maradjanak? A digitális dokumentumokkal dolgozó könyvtárosok alapvetõen szövegfeldolgozással, adat- és információtárolással foglalkoznak. A tárolt információkat pedig legtöbbször az interneten teszik elérhetõvé felhasználóink számára. Erre jó a HTML és a PDF, amelyek azt írják le, hogy az adatoknak miként kell festeniük a képernyõn és nyomtatásban. Idõtálló, platformfüggetlen tárolási formátumokként mégsem ezeket szokták emlegetni. Ezek a formátumok ugyanis nem választják szét a tartalmat a formától. Az XML viszont igen. 
De mi is az XML? És mi az DTD, az XSLT, a CSS? 
Az alapfogalmak tisztázásán túl megkérdezhetjük az alábbiakat is.
Miként teszi lehetõvé az XML nyíltabb rendszerek létrehozását a MARC alapú zártabb könyvtári rendszerekhez képest? Igaz-e, hogy az XML alkalmazása lehetõvé teszi a bibliográfiai leírásban rejlõ lehetõségek jobb kihasználását a leírás azonosító funkciójának csorbítása nélkül?  A feltett kérdésekre egy februári mûhelybeszélgetés keretében próbálunk meg válaszolni, meghívott elõadóink segítségével. Koltay Tibor

Neves egyetemek könyvtárait digitalizálja a Google - A vállalat eddig a Stanfordi, a Harvard, a Michigani, valamint a nagy-britanniai Oxfordi Egyetemmel és a New York-i Közkönyvtárral kötött megállapodást. A projekt része a Google tudományos és kutatási keresõszolgáltató programjának. Michael A. Keller, a Stanfordi Egyetem Könyvtárának vezetõje szerint két évtizeden belül a világ tudásának jelentõs része már digitális formában is hozzáférhetõ lesz. A szakember reméli, hogy ezek az információk is ingyenesen olvashatók lesznek, mint ma a könyvek. A Google a tervek szerint a különbözõ egyetemek könyvtáraiban álló könyveket szkennelni és digitalizálni fogja, és anyagilag is támogatást akar nyújtani az intézményeknek. A megállapodás összesen 15 millió különbözõ könyvet és más dokumentumot érint. A digitalizált mûveket a hagyományos módon lehet majd megtalálni a keresõvel és a találatok kiegészítõ linkjeinél láthatók lesznek a beszkennelt oldalak, képek vagy összefoglaló írások is. A szerzõi jogi feltételektõl függõen a felhasználóknak lehetõségük lesz arra is, hogy az adott mûbe belelapozzanak, vagy abban úgy böngésszenek, mint a világhálón. A könyvtárak és a Google között megkötött szerzõdések nem exkluzívak, ami azt jelenti, hogy az intézmények más cégekkel is megállapodhatnak hasonló digitalizálási tevékenységrõl. A Google tájékoztatása szerint csak azok a mûvek és dokumentumok lesznek online is elérhetõk, amelyekre már nem vonatkoznak a szerzõi jogi jogszabályok, míg a szerzõi jog által védett könyvekrõl csak egy kisebb összefoglalást tesznek majd közzé. Szintén különbségek lesznek az egyes könyvtárak számára végzett munkák tekintetében is. Így például a Google a Stanford Egyetem nyolcmillió könyvének nagy részét és a Michigani Egyetem Könyvtárának mind a hétmillió kötetét digitalizálni fogja. Ezzel szemben a Harvard Egyetemnek csak 40 ezer, míg az Oxfordi Egyetemnek egy bizonyos meghatározatlan mennyiségû és 1900 elõtt megjelent könyve lesz digitálisan is elérhetõ. A New York-i Közkönyvtárral kötött megállapodás szerint azokat a mûveket fogják digitalizálni, amelyekre már nem vonatkozik a szerzõi és szomszédos jogok védelme, illetve amelyek érdekelhetik a tudósokat. (forrás: mediainfo.hu) (Educatio Press) 

BEMUTATKOZIK a Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtára

A Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtára életében bekövetkezett változások azzal kezdõdtek, hogy országos „reuma” szakkönyvtár helyett elõször „általános orvosi”, majd „központi” könyvtár lettünk.
Az „általános orvosi” annyit jelent, hogy az intézet kettéválása Országos Reuma és Fizikoterápiás Intézetre (ORFI) és BIK-re (Budai Irgalmasrendi Kórház), maga után vonta, hogy reumatológiai profilú szakkönyvtárból általános kórházi könyvtár lettünk, nem csak nevünkben, hanem ez gyûjtõköri bõvülést is jelentett. 
A „központi” azt jelzi, hogy hozzánk csatolták az addig szakszervezeti könyvtárként mûködõ dolgozói és beteg könyvtárat a mintegy 12 000 kötetnyi szépirodalmi mûvel, és egy 8 órás munkaidõben dolgozó könyvtárossal, akit szabadsága, távolléte alatt helyettesítünk, és leltár valamint egyéb nagyobb munkája során kisegítünk.
Ezt követte a Semmelweis Egyetem Gyógytornász Karának kérése, miszerint nálunk deponálhassák a kb. 2000 db gyógytornász szakdolgozatot, amivel egyidejûleg vállaltuk a gyógytornász hallgatók ellátását is, akik az egész országból sereglenek hozzánk. Nem csupán a szakdolgozatok kedvéért, hanem komolyan véve a feladatot, könyvtár- és adatbázis-használati oktatásban részesítjük õket, külön bibliográfia és másolat gyûjteményt készítettünk számukra a leggyakrabban keresett témáikból.
A könyvtár informatikai fejlesztése összefonódott a kórházban kialakított új, integrált beteg-nyilvántartási rendszer bevezetésével. Kaptunk 7 számítógépet, online hozzáféréssel. Impozáns méretû könyvtárunkat sikerült úgy átrendezni, hogy a kor követelményeinek és az olvasók igényeinek megfelelõen a meglévõ hagyományos kutatóasztalaink mellé, még egy 9 terminálos olvasói részt alakítottunk ki. Azóta az Informatikai Osztállyal egyetértésben itt folyik havi rendszerességgel az orvosok és egyéb kórházi dolgozók számítógépes beteg-adat-feldolgozási tanfolyama.
Kórházi vezetésünk a kórlaptár kialakításával is megbízott bennünket. Tehát helyet kellett teremteni ennek az anyagnak is, berendezést kellett szerezni hozzá, és létre kellett hozni az Országos Levéltár irányelvei alapján, a dokumentálás és archiválás szabályzatát. Erre a feladatkörre egy 8 órás könyvtárost és egy ugyancsak 8 órai munkaidõben dolgozó kisegítõ erõt kaptunk. Év elején megkezdõdött a két kórház szétválása elõtti kórlapok feldolgozása és átszállítása az ORFI-ba. A heroikus munka az év végére befejezõdik, melyet a kurrens beteg dokumentációs anyag feldolgozása fog követni.
A kórházunkba rendszeresen érkezõ reumatológus továbbképzõ tanfolyamok orvosait ellátjuk szakirodalommal. Számukra rendszeresen figyeljük és frissítjük a külön kigyûjtött másolat csomagunkat, ami a kurrens vizsgakérdéseket, különféle módszertani leveleket, differenciál diagnosztikai leírásokat, szakmai ajánlások adatait stb. tartalmazza.
A mindennapi munkánkon túlmenõen pályázatokon veszünk részt, és megragadunk minden lehetõséget, amivel könyvtárunk eszközeit és könyvállományát javítani tudjuk.
Idén részt vettünk az eMagyarország pályázaton, ahol két telephelyünkre, az Orvosi Könyvtárba, valamint a Beteg Könyvtárunk számára két-két számítógépet és egy-egy nyomtatót nyertünk.
Ennek jegyében már a nyáron jelen voltunk a Hírközlési Minisztérium egy napos tanfolyamán, majd most õsszel négy könyvtáros vett részt eredményesen az egy hetes Internet használati oktatáson.
Természetesen a munkánk megnõtt az utcáról érkezõ, az eMagyaroszág pont lehetõségeit kihasználó internetezõk körével is.
Részt vettünk, és elnyertük az ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet, a MEDINFO jogutódja) által kiírt pályázatot a „Clinical Evidence” adatbázis ingyenes használatára, itt az egy napos oktatáson egy személy vett részt.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának és a MOKSZ segítségével, az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által meghirdetett, 10, még jó állapotban lévõ használt számítógép közül egyet könyvtárunk is megpályázott és megkapott.
Az ESKI megszüntette könyvtárát, melynek anyagából 101 könyvet sikerült kiválogatnunk, és ezzel állományunkat gyarapítani.
A sok „helycsinálás” (kórlaptár és számítógépes oktatói rész kialakítása, szakdolgozatoknak hely teremtése) kapcsán könyvállományunkat át kellett rendezni. Ennek folyamán a teljes folyóirat- és könyvállományt szabad polcra helyeztük, szak szerint szétraktuk, és a mintegy 20 000 kötött egység amúgy nagyon költséges szakszerû portalanítását mi magunk elvégeztük.
A kórház tervei között szerepel, hogy átszállíttatja az Irgalmas Rend levéltári anyagát hozzánk, és ennek gondozásával minket bíz meg. Sem az anyag, sem a feladat nagyságát nem tudom még felmérni, de gondolom, hogy ez újabb helycsinálással, helyteremtéssel, feldolgozói szabályzat készítésével és sok-sok munkával fog együtt járni.
Ahhoz, hogy a könyvtárunk még szebb környezetben legyen, és, hogy egy teljes olyan emeletet hozzunk létre, ahol tudományos tevékenységet kultúrált környezetben lehessen végezni, elvállaltuk az Orvostörténeti Múzeum tulajdonában lévõ „Szent István” mûemlék patika elhelyezését. A patika most az elõterünket díszíti, melynek elhelyezéséhez a terveket mi készítettük, a szükséges munkálatokat mi irányítottuk, és a gondozása a mi feladatunk. 
Beszámolnék még külön a Beteg könyvtár tevékenységérõl is.
A Beteg könyvtár számára megnyert eMagyarország pályázat két gépét és a nyomtatót elhelyeztük és rajta a munka megindult, a betegek és az utcáról betérõ internetezõk naponta felkeresik.
A könyvtár a következõ kórházi rendezvényeknek ad helyet, a feltételeket megteremti hozzá, valamint az ott dolgozó kolléganõ két esetben a foglalkozást vezeti, illetõleg más elõadásoknál a vendéglátó háziasszonyi szerepet látja el. Az elsõ két foglalkozást a könyvtáros vezeti, a többinél orvos, gyógytornász, illetõleg lelki gondozó, vagy más szakember tartja.
	biblioterápiás foglalkozás
	életvédõ beszélgetések /önismeret/
	gyászcsoport foglalkozás
	mellmûtöttek csoportos foglalkozása
	anus prae betegek csoport foglalkozása
	RA-s betegek Egyesületének programjai
	RA-s betegek oktató programja
	lelki gondozók továbbképzése
	„gerinc iskola” oktató program
	osteoporozis foglalkozás.

Természetesen mindemellett a fõ tevékenység a betegek és dolgozók irodalommal való ellátása. 
Intézetünk vezetõségének pozitív hozzáállása lehetõvé teszi, hogy szakmailag fejlõdjünk. Engedélyezik a továbbképzéseken, kongresszusokon, tanulmányutakon való részvételünket, és az egészségügy általános nehéz helyzete ellenére biztosítják a mûködéshez és fejlesztéshez szükséges feltételeket.
Talán nem tudtam mutatós eredményeket bemutatni a könyvtárunk életében, de dolgozunk, és megpróbálunk eleget tenni az egyre bõvülõ feladatkörünknek.
Dr. Sándor Istvánné könyvtárvezetõ


ÚJ MULTIMÉDIA CD-ROM KIADVÁNYOK

A BME OMIKK „A magyar tudomány és technika nagyjai” CD-ROM sorozata – a Gábor Dénes, Millner Tivadar, Csonka János, Bay Zoltán életét és munkásságát bemutató kiadványok után – 2004. év utolsó negyedében újabb három különleges multimédia-alkotással gazdagodott. 
	A sorozat ötödik tagjaként megjelent „Wigner Jenõ 1902–1995” címû mû a Nobel-díjas fizikus életpályáját mutatja be, aki a kvantummechanikában elért eredményei alapján alapvetõen hozzájárult a modern fizika létrejöttéhez. A kiadvány a híres tudós  tudományos tevékenységét nyolc fejezetbõl álló életrajzban és a munkásságról szóló tanulmányban mutatja be. Mindezekhez életrajzi kronológia, teljességre törekvõ bibliográfia, teljes terjedelmû Wigner-írások, kéziratos dokumentumok, publikációk, szabadalmak, gazdag képanyag, film- és hangrészletek csatlakoznak.
	A sorozat hatodik tagjaként megjelent „Imre Lajos 1900–1974” címû CD-ROM a magkémiai kutatás és oktatás terén végzett alapvetõ munkásságáért, a radioaktív izotópok elõállításában elért eredményeiért Állami Díjat kapott egyetemi tanárnak kíván emléket állítani. A kiadvány gazdag dokumentum- és képanyagot tartalmaz a tudós munkásságáról,  személyes iratokból, levéltári és közgyûjteményi anyagokból. A lemezen a szemtanú hitelességével megírt életrajz mellett helyet kaptak az oktatói tevékenységet elemzõ tanulmányok, valamint az Izotóplaboratórium története is.
	A sorozat hetedik tagja „Bláthy Ottó Titusz – Déri Miksa – Zipernowsky Károly” címmel a váltakozó áramú, párhuzamos kapcsolású transzformátor-rendszert feltaláló Triász életét, munkásságát, szabadalmait, az általuk és róluk írt szakirodalmat, az egyetemes ill. a magyar elektrotechnika hõskorát és úttörõit, a hazai szakemberképzés megindulását ismerteti be öt nagy fejezetben, közel félezer fotóval és több filmrészlettel. A számos elõször publikált dokumentumot tartalmazó kiadvány különlegessége a korabeli és napjainkban megjelent katalógusok, kiadványok teljes terjedelmû közreadása.
	A kiadványokat a BME OMIKK Informatikai Igazgatóságának Marketing és értékesítési osztálya forgalmazza (1011 Bp. Gyorskocsi u. 5-7., tel: 4575-354, fax: 4575-356, e-mail: ertek@info.omikk.bme.hu).

KÉRJÜK, HOGY A TAGNYILVÁNTARTÓ LAPOKAT FELTÉTLEN KÜLDJÉK VISSZA FENYVES MÁRTÁNAK, VALAMINT A MELLÉKELT CSEKKEN MÁRCIUSIG FIZESSÉK BE TAGDÍJUKAT.
KÉRJÜK MINDAZOKAT, AKIK E-MAILBEN KÉRIK CSAK HÍRADÓNKAT, JELEZZÉK AZT FAZEKAS ANDREÁNAK: a.fazekas@richter.hu
TAGDÍJTÁBLÁZAT
SZINTEK
JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK
TAGDIJ
I.
0 - 30.000.-
1.000.-
II.
30.000 -  50.000.-
1.500.-
III.
50.000 -  70.000.-
2.000.-
IV.
70.000 - 100.000.-
3.500.-
V.
100.000 - 150.000.-
4.000.-
VI.
150.000 - 200.000.-
6.000.-
VII.
200.000.-Ft fölött
10.000.-

Tehát a tagdíjfizetés mindenkit érint, a nyugdíjasokat is. A határon túli, avagy más külföldi államban élõ magyar könyvtárosok - belépésük esetén - 1.000-Ft tagdíjat fizetnek.
KONFERENCIA ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ - A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár - a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával 


TRADICIÓ ÉS VILÁGHÁLÓ címmel konferenciát rendez Gyõrben

A konferenciához csatlakoztatva a MKE Mûszaki szekcióval közösen háromnapos tapasztalatcserét és tanulmányutat szerveznek a Vág völgyében.
 

Idõpont:  	Konferencia:  2005 április 7.
		Tanulmányút: 2005 április 8-10

A konferencia tervezett programja:

Bevezetõ, köszöntõ
* Az EU országainak közös kulturális politikája, elvek, irányok, megvalósulás. Koppenhágai nyilatkozat. 
* Szézám tárulj!
* Az elektronikus technológia felhasználása a kulturális örökség kincseinek megõrzésére és közzétételére.
* Nemzetközi és nemzeti együttmûködõ programok, Projektek. 
* Közös adattárak, szolgáltatások modelljeinek bemutatása

A tanulmányút tervezett útvonala: Bp.- Gyõr - Nyitra- Trencsén- Zsolna- Bajmóc- Besztercebánya- Gyõr - Bp.
Utazás  kényelmes, összkomfortos autóbusszal, szállás  panziókban, 2-3 ágyas szobákban, reggeli és egy fõétkezés.

Részvételi díjak:
Konferencia: 2500 Ft
Tanulmányúttal együtt: 27000 Ft 
Egyesületi tagok kedvezményben részesülnek.

Jelentkezni a mellékelt lapon lehet. ( letölthetõ: www.ki.oszk.hu/publika ) 
Jelentkezési határidõ: 2005 január 10
Visszaigazolás: 2005 január 25
Befizetési határidõ: 2005 február 20

Az érdeklõdõ kollégák jelentkezését szívesen várják a 
									Rendezõk
Információk: KK Megyei Könyvtár Szabó Imréné. Tel: e-mail 
Kovács Beatrix Egészségügyi Min. Tel.301-7804, 301-7805 kovacs.beatrix@eum.hu 
Publika MKK Tel:  1 367 2996  e-mail: bil7603@ella.hu



JELENTKEZÉSI LAP


Részt kívánok venni a Publika Magyar Könyvtári Kör és a Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete , Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a MKE Műszaki Szekció rendezvényein:
Konferencián 2005 április 7-én               	Igen			nem
Tanulmányúton 2005.április 7-10 között.	Igen		nem 

Név.............................................................................................................

Munkahely..................................................................................................

Levelezési cím.............................................................................................

Telefonszám, e-mail cím................................................................................

Dátum...............................................

Jelentkezési határidő: 2005 január 20.
Visszaigazolási határidő: 2005 január 25.
Befizetési határidő: 2005 február 20.

A jelentkezési lap webhelyről is letölthető: www.ki.oszk.hu/publika





























Budapest, 2005.01.17.MKE MKSZ Híradó megjelenik 280 pld-ban Felelős kiadó: Balogh Margit

