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Meghívó
Kedves Kollégák! Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 
előzetes értesítéséhez híven
2005. 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. 
	Elnöki beszámoló a Szekció 2005. évről – Balogh Margit

Titkári beszámoló - Nagy Zoltán
Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
– Trischlerné Lukácsy Éva, Rettich Béla
	A Szekció 2006. évi költségvetési és rendezvényterve 

Program 2. 
Vetített képes beszámoló a Prágrai tanulmányútról
Több résztvevő fénykép- és filmbemutatója
Program 3.
Népzenei program – a Sültü együttes
A Sültü zenekar hagyományos moldvai és gyimesi tánczenét játszik. Ezt a zenét mestereiktől, falusi csángó és cigány muzsikusoktól hallották és tanulták. Tagok: Benkő András - koboz, furulya, kaval, Böjthe Zoltán - dob, gardon, Ujvári Gábor - furulya, kaval. Tiszteletbeli tagok: Bajna Zsófi – tánc, Bakó Katalin - ének 
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Jelentkezésükről a vendéglátás miatt előzetes értesítést kérünk Fenyves Mártánál a 364 1059-es telefonon, vagy a Balogh.Margit@peto.hu címen.
HÍREK, BESZÁMOLÓK

2005. Szeptember 30-án Ljubljanai Egyetemen, a szlovén szakkönyvtárosok Workshop-ján, Libraries in special situation címmel Balogh Margit előadást tartott a magyar könyvtári rendszerről, különös tekintettek a szakkönyvtárakra és a szakmai szervezetekről, szerveződésükről.
2005. Október 12-16. MKE MKSZ Szakmai tanulmányút Prágába és Karlovy Varyba. Felkeresték a Cseh Nemzeti Könyvtárat, annak Európai és a Világörökség Kulturális Értékeinek Rögzítésére létrehozott képdigitalizáló központját, több múzeumot, a Strahovi Kolostor Könyvtárát. A programon több mint 50 fő vett részt.
2005. Október 17-18. A szekció elnöke részt vett az IKSZ kétnapos, jubileumi konferenciáján, mely az alábbi címet viselte: "A könyvtárak változó világa": Brit-magyar konferencia. Visszapillantás az Összefogás a könyvtárakért akció 10 éves és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 15 éves történetére. Előretekintés a hazai és a brit könyvtári fejlesztésekre. A brit közkönyvtárak fejlesztési terveiben a személyre szabott szolgáltatások csecsemőkortól felnőttkorig szóló programokként jelennek meg. 
2005. November 3. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció
Beszámoló a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéséről
2005. november 3. BME OMIKK Tanácsterem

Az elmúlt év októberében nagy érdeklődést kiváltó konferenciát rendezett a MATÁV (ma Magyar Telekom) Infotéka a vállalati könyvtárak helyzetéről, fejlesztési, fejlődési lehetőségeiről. Ennek folytatásaként 2005. november 3-án 20, elsősorban nagyvállalati könyvtáros gyűlt össze a BME OMIKK Tanácstermében, hogy felidézze és folytassa a közös eszmecserét. Az összejövetel célja most is az volt, hogy jó ötleteket kapjunk egymástól ahhoz, hogyan legyünk elismertek és nélkülözhetetlenek fenntartóink számára!
A többórás kötetlen beszélgetés közben hamar kiderült, hogy feladataink, örömeink és problémáink nagyon hasonlóak. Ugyan terveink szerint három témát is szerettünk volna alaposan körüljárni – a felhasználói igények kezelését, a szolgáltatások népszerűsítését és a fenntartóval való kapcsolatot -, de már a bemutatkozás közben olyan sok érdekes kérdés merült fel, hogy a rendelkezésünkre álló időt túllépve sem sikerült érdeklődésünket szűk csatornákba terelni.
A vállalati könyvtárak és könyvtárosok helyzetének átalakulását jelzi, hogy többen felvetették a könyvtárak elnevezése körüli sokszínűséget, pl. Dokumentációs központ és könyvtár, Műszaki könyvtár, Szakirodalmi információs csoport, Infotéka. Ugyanígy a könyvtárakban dolgozó kollégák munkaköri megnevezése is tükrözi helyzetünk változatosságát az egyes cégeknél: könyvtáros, szakinformátor, információmenedzser vagy információbróker. A Könyvtári Intézetet Fehér Miklós osztályvezető képviselte, aki felajánlotta együttműködését a pontosabb statisztikai elnevezés/besorolás kidolgozásában. Több téma felmerült, melyeket érdemes majd későbbi műhelybeszélgetéseken részletesebben körüljárni. Érdekes volt tapasztalni, hogy már az egyik legalapvetőbb kérdés, a nyitvatartási idő milyen „stratégiai” kérdéseket vet fel, hogy a leltározás terén milyen nehéz a könyvtári törvénynek megfelelni a gyorsan változó piaci helyzetben működő könyvtáraknál, milyen sajátosságokat mutat esetünkben az állományapasztás, mi várható a szerzői jogok szabályozásában, milyen módszereket használunk a teljesítményértékelésre stb. Az egyik leghosszabban tárgyalt téma az volt, hogy hogyan „vetessük észre” magunkat abban a helyzetben, amikor úgymond távol működünk a cég stratégiai vezetésétől, milyen eszközökkel tehetjük szükségessé, majd lehetőleg nélkülözhetetlenekké magunkat.
Köszönjük Fonyó Istvánné főigazgatónak és Maráczi Lászlóné főmunkatársnak a vendéglátást, és a lehetőséget a könyvtár szolgáltató helyeinek, többek között a föld alatti raktáraknak a megtekintésére.  A jó hangulatú beszélgetés végén elhatároztuk, hogy jövőre negyedévente tartunk hasonló műhelybeszélgetéseket. Legközelebb 2006. január végén találkozunk valószínűleg a MÁV könyvtárában (MÁV Rt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet, Dokumentációs Központ és Könyvtár), hogy tanulhassunk egymás értékes tapasztalataiból.											Fazekas Andrea – Zsigáné Kórody Judit
2005. november 8-9. BME Felsőoktatási Tankönyvkiállítás és Vásár
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Az Oktatási Minisztérium a 2005. évi Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási pályázatot 100 millió forinttal hirdette meg, de egy intézményi tartozás visszafizetésével lehetőség nyílt arra, hogy a támogatási összeget 50 millió forinttal megemeljük. Így ebben az évben a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium javaslata alapján 146 mű megjelentetését támogatjuk 149 812 000,- Ft értékben. A felsőoktatásban használható elektronikus tartalmak Interneten történő korlátlan és ingyenes hozzáférésének támogatására a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ír ki pályázatot 100 millió forintos kerettel. Jelentette be Magyar Bálint okatási miniszter a megnyitón elhangzott beszédében.
A kiállítás melletti konferencián a kiadók, kurátorok és könyvtárosok a felsőoktatás könyv- és tankönyvellátásáról beszéltek.

2005. november 9-10. A tartalomipar a növekedésért és a foglalkoztatásért! címmel zajlott az idei DAT, a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) XV. Konferenciája  a Magyar Telekom - Tölösi Péter Konferencia Központjában. Az előadások a www.matisz.hu honlapon olvashatók.

2005. November 9-10. Informatio medicata – A gyógyító információ címmel a SE Központi Könyvtára és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége tudományos konferenciát és kiállítást rendezett a Semmelweis Nagyvárad téri Egyetem Elméleti tömbjében. A kredit-pontos rendezvény előadásai, illetve a csatlakozó kiállítás és bemutatók alapján ismét érzékelhettük azt, hogy az orvostudomány illetve orvos-egészségügyi szakterület milyen dinamikusan fejlődő tudományterület, mely a közölt szakmai publikációk számában is mérhető. Láthattuk, hogy a különféle tartalmú információs és diagnosztikai adatbázisok, segédterületek milyen mennyiségben és a technikát milyen jól alkalmazva jelennek meg. A nemzetközi konferencia lehetőséget adott a szakterület hazai könyvtári eredményeinek, kutatásainak a bemutatására is. A konferencia nemzetközi ismertségét mutatja pl., hogy megjelent az Elsevir könyvtárosoknak szóló web-oldalán is a a rendezvények között. A konferencia után a MOKSZ beszámoló és tisztújító országos értekezletet tartott, melyen dr. Vasas Líviát, az SE KK főigazgatóját megerősítették elnöki tisztében. A szervezet megalakulását támogató és munkáját figyelemmel kísérő MKSZ nevében gratulálunk az elért eredményekhez. Balogh Margit

2005. November 22. Tudománymetria címmel tartott országos konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára és a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény fő előadója Braun Tibor akadémikus, a Scientometrics c. folyóirat főszerkesztője volt. Előadásában Ésszerű tudománymetria. A természettudományos alapkutatás minőségi és mennyiségi mérlegelésének néhány lehetőségéről címmel, bemutatta a legújabb „mérőeszközöket”, melyet aztán a különféle tudományterületek képviselőinek a tudományos teljesesítmények mérésére tett próbálkozásai, javaslatai, eredményei egészítették ki. A tudománymetria eredményeinek ismerete fontos szakmánk számára.

2005. november 25. 70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Nemzetközi szakmai konferencia a hazai és a nemzetközi könyvtárügy legfontosabb kérdéseiről a jubileum keretében. Az Országházban tartott reprezentatív rendezvényen közel 300-an vettek részt.

Bemutatkozik a Szent István Egyetem Gödöllői Tudományos Könyvtára
Könyvtárunk a Szent István Egyetem gödöllői karainak könyvtáraként egyetemi, nyilvános könyvtár. Fő gyűjtőkörünk a képzésnek megfelelően a mezőgazdasági- és környezettudományi, a gépészeti és közgazdaságtudományi, valamint az agrárkérdésekkel összefüggő társadalomtudományi szakirodalom. Könyvtárhasználóink elsősorban a gödöllői karok hallgatói, oktatói és kutató, de nyitottak vagyunk mindenki előtt. A könyvtár az egyetem régi főépületében nyert elhelyezést, amely 1950-ig a premontrei rend gimnáziuma és internátusa volt. Olvasótermünk az egykori internátusi ebédlő helyén található. A tágas olvasói teret ma is impozánssá teszi a boltíves tagolás, valamint Dudits Andornak a II. István fogadja az első premontreieket c. teljes falat betöltő freskója. Könyvtárunk 1945-ben, az Agrártudományi Egyetemmel egyidőben kezdte meg működését. Állományunkat a József Nádour Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági szakosztályának könyvtári gyűjteménye alapozta meg., amely a Mezőgazdaságtudományi Kar vidéki osztályai könyvtárainak beolvasztásával gyarapodott.  A könyvtár időközben az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági könyvtára lett. Mivel a dgödöllői egyetemen a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a legrégebbi, ezért gyűjteményünkben ma is a mezőgazdasági szakirodalom a leggazdagabb. Jelenlegi állományunk több mint 370 000 kötet, melyből a könyvek száma 286 000, a folyóiratköteteké 72 000, 0 kéziratoké pedig 17 000 egység. A könyv- és folyóiratállomány fele a központi könyvtárban, másik része a tanszéki és intézeti könyvtárakban található. A könyvtárban lévő dokumentumoknak kb. 20%-a szabadpolcon van, a többi zárt raktárakban. Évente 2-3 ezer könyvvel és 400 féle kül- és belföldi folyóirattal gyarapodik állományunk. 95 külföldi és 35 magyar cserőartnerrel tartunk fenn kiadványcsere kapcsolatot. Az újabb hazai és külföldi szakkönyvek mellett, közel 500 kötetből álló, könyvritkaságokat tartalmazó muzeális értékű gyűjteményünk is van, mely az 1890 előtt megjelent magyar és külföldi mezőgazdsági művekből áll. Több könyvritkaságunk van a 16. századtól kezdve, így pl. Hyeronimus Bock 1556-ból számazó, strassburgi kiadású Kreuter Buch c. műve. Az Egyetemtörténeti különgyűjteményünkben az egyetem életére, múltjára, a szakoktatás történetére vonatkozó dokumentumok találhatók. 
A könyvolvasótér két, egymástól elválasztott, de egymással összefüggő olvasóteremból áll. A kölcsönzővel egybeépített részben szakrend szerint, szabadpolcon vannak a legkeresetteb tan- és szakkönyvek (700 pfm, 15000 mű). A másik részben, a kutató-olvasó teremben szabadpolcos referenszkönyvtár van. Külön folyóiratolvasóban a kurrens forlyóiratok néhány éves állománya, míg a Szépirodalmi olvasóban 12000-as könyvgyűjtemény áll rendelkezésre. Az olvasói tereket a katalógustér egészíti ki, itt az 1993 előtti kiadványok cédulakatalógusai, illetve számítógépek állnak.
Az összesen 120 olvasói férőhely kevés, különösen mióta megnyitottuk a folyóiratolvasóban a 20 számítógépből álló kabinetet. Összesen 32 gép van, ebből 4 az on-line keresés céljaira. Az online katalógus címe  gaia.szie.hu:/8080/monguz/index.jsp. 
A kiadványok feldolgozása, a kölcsönzés 1993-tól TINLIB, majd 1994-től HUNTÉKA  rendszerrel történik, mintegy 80.000 dokumentum adatai érhetők el ebben a katalógusban.A hagyományos szolgáltatások mellett különféle adatbázisokhoz adunk elérhetőséget és tájékoztató segítséget, pl. EISZ, SpringerLink, EBSCO, ProQuest Agricultural Journals, Zoological Record Másolásra és nyomtatásra is van lehetőség. Rendszeres felhasználóképzést tartunk hagyományos és korszerű módon.  Megkezdtük a Mezőgazdasági Szemle digitalizálását 2003-ban, a folyóirat valamennyi száma megtalálható nálunk 1883-1919-ig. Régi könyvgyűjteményünkből több könyv olvasható már digitalizáltan, biztosítva a távolról való elérhetőséget is – Digitalizált gyűjteményünk honlapja dis.gau.hu címen érhető el. Az egyetemi képzési lehetőségek bővülésével, az önálló munkavégzésre ösztönző feladatokkal a könyvtárlátogatók száma évről évre növekszik. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy az olvasói látogatottság növekedésében a barátságos környezetnek és a könyvtárosok segítőkészségének is nagy szerepe van. Jelenlegi adataink szerint a beiratkozott olvasók száma 7640 fő. Reményeink szerint pályázati pénzforrásból a közeljövőben lehetőség nyílik a könyvtári terek növelésére, amely a szolgáltatások bővítését is lehetővé teszi majd. 
Józsa Sándorné könyvtárigazgató

A cikk az Agrárkönyvtári Hírvilág 2005.3. számában jelent meg, bővebb terjedelemben. A gödöllői Szent István Egyetem könyvtári munkatársainak a vándorgyűlés alkalmával nyújtott segítségét a  könyvtár bemutatásával is szeretnénk megköszönni, mely hozzájárul a tapasztaltak megerősítéséhez, illetve tájékoztatja azokat, akik még nem jártak a helyszínen. (BM)

Budapest, 2005.12.03. MKE MKSZ Híradó megjelenik 200 pld-ban Felelős kiadó: Balogh Margit




