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Beszámoló a Műszaki Könyvtári Szekció 2005. évi tevékenységéről

Kedves Kollégák, kedves Tagtársak!

December 18-án lesz 35 éve, hogy megalakult a Mûszaki Könyvtáros Szekció és idén ünnepelte 70. születésnapját a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az országházban. Jubileumi évet zárunk most, és egy gazdag évet, ezt tanúsítják a különféle könyvtáros szervezetek rendezvényei, valamint az ország kisebb és nagyobb könyvtáraiban szervezett szakmai programok, amelyek egyúttal a szakmai szervezetek fontos közéleti tevékenységét, szerepét is megmutatták és megerõsítették. 
Eseménynaptárunk bemutatja, hogy szervezetünk több országos programjával, vagy a társszervezetekkel karöltve szervezett, vagy azokra „rá”szervezett rendezvényeivel mekkora részt vállalt a szakmai közéletbõl. A visszajelzésekbõl, az eseményeken megjelentek számából, az érdeklõdõk „sokaságából”, tagként újonnan vagy ismét jelentkezõk számából azt állapíthatom meg, hogy idén is jó évet zárhatunk, még akkor is, ha terveink nem maradéktalanul sikerültek. 
Néhány kiemelkedõ eseményrõl, valamint az elõttünk álló jövõ évi feladatokról külön szeretnék szólni. 
Sajnos, idén el kellett köszönnünk Ottovay Lászlótól, aki nemcsak szervezetünknek, és az Egyesületnek, de az egész könyvtáros társadalomnak fájdalmas veszteség, akinek itt és most is megköszönöm mindazt, amit értünk tett.
Ebben az évben szekciónk, társulva a Bibliográfiai szekcióval és az Egyesülettel magas állami kitüntetésre terjesztette fel Vajda Eriket, aki mindannyiunk tanítómestere is, egyben szervezetünk alapító elnöke. Vajda Erik, az Országos Mûszaki Információ Központ és Könyvtár ny. osztályvezetõje, 75. születésnapja alkalmából, a könyvtár- és információtudomány fejlesztésének és a számítástechnika területén való hazai alkalmazásában végzett kiemelkedõ munkájáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült. 
	A vándorgyûlés alkalmával vállaltuk, hogy „Készüljön magyar tudománytörténeti összefoglaló munka – a Mûszaki Könyvtáros Szekció gyûjtése alapján – a különbözõ típusú, határainkon belül és azon túl megjelent magyar és magyar vonatkozású mûvekrõl. A könyvtári szolgáltatások alkalmazása során úgy érvényesüljön a szerzõi jogok védelme, hogy – gyakorlati tájékoztató kiadvány segítségével – hasznosítható legyen könyvtári rendszerünk minden típusú intézményében.” (Gödöllõ 37.Vándorgyûlés 2005.) Ezt a feladatot idén nem kezdtük meg, jövõre, valószínûleg egy saját pályázati kiírás keretében személyeket keresünk az elvégzendõ munkára, illetve reményeink szerint más pályázati forrásokkal kiegészítve, egy folyamatos munka alapját sikerül megteremtenünk.
	Terveztük, hogy CD-én megjelentetjük a Szekció dokumentumait, ehhez is keresünk segítõtársakat, egy szerkesztõséget kívánunk létrehozni, remélhetõleg az anyagi fedezetet is biztosítani tudjuk hozzá. 
	Ezek már a tervek. A 2006-os esztendõ kiemelten fontos feladata minden könyvtár és szakmai szervezet számára, hiszen el kell készíteni a 2007-2013. évi könyvtári stratégiai tervet, melyben a munkahelyi, vállalati, illetve az általunk képviselt összes könyvtártípus stratégiai elképzeléseinek, céljainak is meg kell jelennie. 
A NKÖM Könyvtári fõosztálya által tartott tájékoztatón dr. Skaliczki Judit elmondta még, hogy feladat a könyvtárak irányelveinek elkészítése is. Fontos, hogy a szakkönyvtári irányelvek összeállításával megjelentessük szintén az általunk képviselt szakkönyvtári területet. Még egy bejelentés hangzott el, mely szerint 2006. január 1-tõl, Az információs szabadságról szóló törvény életbe lépésével, megváltozik a minisztériumok, így a NKÖM tájékoztatási rendje is, nagyobb szerepe lesz az elektronikus dokumentációnak és adatközlésnek, tájékoztatásnak. Mindezeket nekünk is figyelembe kell vennünk a szervezetekkel, illetve a hatóságokkal tartott kapcsolatunkban. Errõl Híradónk következõ évi elsõ számában részletesen beszámolunk.
Szeretném megköszönni szekciónk tagjának, Bakos Klárának, az MKE elnökének a szervezet élén kifejtett tevékenységét, és azt a figyelmet, amellyel egész évben munkánkat kísérte. Kiemelkedõ esemény a Tudomány napja alkalmából szervezett rendezvény, melyhez mi támogatásunkat adtuk, s amelyet Õ szervezett. Ezúton is további sikereket kívánunk munkájához.
Köszönjük Teveli Judit tagunknak az MKE kommunikációs menedzsereként végzett munkáját, részvételét a programok kialakításában, vezetõségünk támogatásában. A jövõ évi, elsõsorban orvosi könyvtárosok részére szervezett párizsi tanulmányút szintén õt dícséri, mintegy 30 fõ jelentkezett a meghirdetett, gazdag programra.
Az MKE Elnökségének munkáját erõsíti május 23-tól Trischlerné Lukácsy Éva, aki az Ellenõrzõ Bizottság elnökeként tevékenykedik, de továbbra is részt vesz üléseinken. Köszönjük szekciónk nyilvántartásának vezetését, ellenõrzését.
Köszönöm vezetõségünk minden tagjának közremûködését, szóbeli, írásbeli munkáját, a szervezésben való közremûködésüket, köszönöm Zsigáné Kóródy Juditnak a Mûhelybeszélgetés és a vállalati könyvtári élet kézben tartását, külön köszönöm Fenyves Mártának a kapcsolattartás és a gazdálkodás terén végzett tevékenységét, Nagy Zoltánnak, hogy a titkári feladatok mellett, két országos program: a vándorgyûlés és az októberi prágai kirándulás megszervezésére is volt energiája, mindkettõ igen sikeres volt.
Köszönöm, minden tagtársunknak az egész évi figyelmét, rendezvényeink látogatását, támogatásukat. 
Köszönöm a BME OMIKK fõigazgatójának, Fonyó Istvánnénak és munkatársának Maráczi Lászlónénak a rendezvényeinkhez nyújtott segítségét, támogatását, a lassan hagyománnyá váló Luca-napi beszámoló taggyûlés szervezésében végzett munkáját.

Budapest, 2005. december 13.				Balogh Margit, MKSZ elnök


Az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció
Ellenõrzõ Bizottságának jelentése a 2005-ben végzett munkáról

Az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció (a továbbiakban MKSZ) Ellenõrzõ Bizottsága 2005-ben elnököt váltott, mert Trischlerné Lukácsy Éva az MKE Ellenõrzõ Bizottságának lett az elnöke, helyette a vezetõség Rettich Béla póttagot bízta meg a feladattal.
Az EB tagjai rendszeresen részt vettek az MKSZ havonta tartott vezetõségi ülésein, ahol módjuk volt a feladatok megfogalmazásába és a programok szervezésébe, céljának meghatározásába betekinteni, illetve a végzett tevékenységet ellenõrizni, a róluk készült beszámolókat (melyek az MKSZ Híradókban meg is jelentek) véleményezni. A folyamatos közös munkát és a folyamatos ellenõrzést kiegészítette az MKSZ levelezési címén (1149 Bp. Pillangó park 16/d. 5.em.42.) végzett helyszíni ellenõrzés, melynek során

	Az Ellenõrzõ Bizottság betekintett a Fenyves Márta által vezetett naplófõkönyvbe, és azt rendben lévõnek és napra késznek találta. (Tagdíj, dologi költségek, személyi költségek, egyéb költségek, rendezvények, tanulmányút stb. felbontású rovatok)

Az Ellenõrzõ Bizottság átnézte a külön vezetett analitikus kartonokat, azokat rendben lévõnek és napra késznek találta.
Az Ellenõrzõ Bizottság a Szekció és az APEH közötti bizonylatolást is rendben lévõnek találta.
Megállapította, hogy a Szekció tagjainak nyilvántartása naprakész, mind az egyéni, mind pedig a testületi tagok esetében, a tagdíjfizetés korrekt, az Egyesületnek idõben történik az átutalás, a tagdíjkártyák kiállításuk után postázásra kerülnek. A testületi tagok kártyájának kérdése végül rendezõdött az Egyesületnél, kiállításukhoz az MKSZ mindvégig ragaszkodott, a kártyák ellenértékét kifizette.
A Híradók kiküldéséhez szükséges levelezési címlista folyamatosan karbantartott, postai levelezés, végzi továbbra is Trischlerné Lukácsy Éva MKE EB elnök, illetve e-formátum, végzi Fazekas Andrea MKSZ elnökségi tag. A Híradók a munkaterv szerint készültek, tájékoztatást adva a szervezet, az Egyesület és a társszervezetek programjairól, munkájáról. Mûködik a muszkon archívuma és levelezõlistája.

Összességében megállapítható hogy a szervezet az alapszabályban foglaltak megfelelõen mûködött és pénzügyi, számviteli és tagnyilvántartása rendezett, jelentési kötelezettségeinek idõben eleget tett.


Budapest, 2005-12-09.



Földi Erika sk. 						Rettich Béla sk.
MKSZ EB-tag							MKSZ EB elnök


Teveli Judit, az MKE elnökség tagja 
Beszámoló
- a január 31-i Pályázatíró workshopot szerveztem, annak tematikáját összeállítottam, a megrendezéséhez szükséges anyagi forráshoz pályázatot készítettem.
- a február 15-17-én megtartott kommunikációs tanfolyam tematikáját összeállítottam, a tanfolyamot megszerveztem, lebonyolítottam, az anyagi forrást pályázati úton szereztem meg hozzá.
- részt vettem a Könyvtári Intézet által készített országos könyvtári marketing stratégia vitaanyagának elkészítésében. 
- kidolgoztam a könyvtári marketing stratégia készítés tematikáját, azt számos könyvtárnak pályázati anyagában felhasználta. 
- a könyvtári marketingről és a könyvtárak média kapcsolatáról előadást tartottam Nógrád, Borsod, Heves, Hajdú-Bihar megyében a könyvtárosok számára.
- a honlap vezető szerkesztőjeként annak átalakításában közreműködtem. A megújult honlapon kereső, fórum, és hirdetési felület van. 
- elkészíttettem az MKE-t ismertető szórólapot és könyvjelzőt.
- .működtettem a PR Bizottságot, melynek már 28 szervezetből van delegált tagja. Az év folyamán 6 alkalommal tartottunk munkaértekezletet, ahol értékeltük az egyesület és a szervezeteik rendezvényeit, előkészültünk a központi rendezvényekre, és a résztvevők szakmai felkészítése folyt.
- megszerveztük a Civiliáda 2005. kiállításon való részvételünket.
- a Vándorgyűlés megrendezésének anyagi hátterét biztosító reklámokat, hirdetéseket és szponzorokat szereztem.
-az MKE működését biztosító pályázatok figyelésében és írásában közreműködtem.
- az egyesület munkájának média megjelenése érdekében tartottam a kapcsolatot a szaksajtóval, pl. kezdeményeztem az MKE elnökségének tagjait bemutató sorozatot a 3K-ban, rendszeres hírt adtam a Könyvtári Levelező/lapnak. Ezen kívül az országos sajtót és televíziót is rendszeresen tájékoztattam az egyesületről. Bakos Klára 3 alkalommal adott interjút a különböző tv műsorokban, a vándorgyűlés kapcán oldalas cikk jelent meg a Népszabadságban.
- Részt vettem az MKE delegáltjaként az IFLA konferenciáján Oslóban, de a költségeimet saját magam fedeztem.
- Természetesen részt vettem az MKE elnökségének mindennapi életében és munkájában, a havi rendszerességű elnökségi üléseken, a tanácsüléseken beszámoltam a PR Bizottság munkájáról.


Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Mûszaki Könyvtáros Szekció 2005. évi gazdálkodása


OTP folyószámla
Házipénztár
Összesen
Nyitó pénzeszközök 2005.01.01.
                71.423
81.183
   152.606
Testületi tagdíj 2004-ben elõre fizetve
              100.000
        - 
   100.000
Bevételek 2005 évre
           3.522.293
    3.142.770
6.665.063
Bevételek összesen
           3.693.716
    3.223.953
6.917.669
Kiadások
           3.164.001
    3.168.343
6.332.344
Egyenleg 2005.12.31.
              529.715
         55.610
   585.325
Tartós letét
              100.000
       -
   100.000
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-
Naplófõkönyv saját bevétel 2005 évre


1.206.140
Összes tagdíj bevétel 2005 évre
           1.328.400


Saját bevétel egyéni tagdíj
              674.700


Saját bevétel testületi tagdíj
              525.000


Saját bevétel támogatás
                  1.500



           1.201.200
     1.201.200

MKE-nek utalás
              127.200


2004 évrõl                           2.800



2005 évre                         127.200



13 testület után                  13.000



Hozzájárulás öszesen      143.000




           1.328.400


Bankkamat

          4.940



   1.206.140

Rendezvények támogatásai



Orvosi csoport tanulmányút
                32.500


Vándorgyûlés elõadói díjak, nyugdíjas támogatás
               135.751


Luca nap
                 32.651


Tudomány napja
                 29.753


Összesen
               230.655


Nekünk jött téves utalások vissza




               136.197




MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció
egyszerûsített mérlege a 2005. évrõl és a tervezett 2006.évi költségvetés


Bevételek
Kiadások
Nyitó pénzeszközök
   252.606

Tagdíjbefizetések
1.328.400

Tagdíjhányad utalás

  143.000
Személyi költségek, megbízási díj SZJA, EHO
     33.240
  271.269
Mûködési költségek


OTP kamat és költség
       4.940
    56.091
Folyószámlamozgás
   900.000
  900.000
Folyószámlára befizetett valuta
1.000.000
1.000.000
Tévesutalás oda-vissza
   136.197
   136.197
Telefonhozzájárulás

     83.003
Sokszorosítás

     99.555
Szállítás

     31.600
…Posta

   171.174
…Anyagbeszerzés

     28.922
…Reprezentáció

     14.333
…Koszorú

       8.000
Rendezvények


Hozzájárulás

   230.655
…Párizsi út elõleg befizetések
1.305.000

Repülõjegyek

   631.430
Elszámolásra szervezõ

   583.570
Prágai út befizetések, elszámolás
1.957.286

1.943.545
Tartós lekötés
   100.000
   100.000

7.017.669
6.332.344
Egyenleg

   685.325

7.017.669
7.017.669






MKE MKSZ tervezett költségvetés 2006. évre


Nyitó pénzeszköz
   685.325

Tagdíjbevétel
1.000.000

Bankkamat, költség
       5.000
    55.000
Személyi költség

  280.000
SZJA
    33.000

Működési költség

  600.000
Rendezvények

  250.000
Tanulmányutak

    70.000
Tanfolyam hozzájárulás

    50.000

1.723.325
1.455.000
Egyenleg

   268.325

1.723.325
1.723.325







ESEMÉNYNAPTÁR 2005.

2005. január Megjelent a 2005. 1.sz. Híradó az MKSZ 2005. évi rendezvénytervével, és bemutattuk a Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtárát. Felhívást tettünk közzé a Publika Kör TRADICIÓ ÉS VILÁGHÁLÓ című győri konferenciaelőzeteséről.

2005. február
– Részletesen kidolgozott pályázatot nyújtottunk be az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium 2005. évi pályázati felhívás 4.3, 2104 számú pályázati témájához: Regionális Konferencia az Esztergom-Komárom, Komárom / Komárno/, Győr-Sopron térség könyvtárainak helyismereti gyűjteményei film és digitális módszerekkel történő gyarapítása, forgalmazása és korszerű szolgáltatásainak megvalósítása céljából. Pályázatunk nem nyert.

2005. március Megjelent a 2005. 2.sz. Híradó, Beszámoltunk az 
	Informatika a bölcsészképzésben című konferenciáról (március 3., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Informatikai és Könyvtártudományi Intézete szervezésében) – Koltay Tibor, MKSZ vezetőségi tag
	Március 22-én a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények című egész napos szakmai programjáról – Rettich Béla, MKSZ EB
	Networkshop 2005. március 30-április 1. Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ. Első alkalommal fordult elő, hogy az összes előadást nem csak a helyszínen részt vevők hallgathatták meg, hanem élőben, mozgókép és hang formájában is megtekinthető volt. – Dr. Palotai Mária, MKSZ Orvosi Könyvtáros csoport
	Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) iroda által szervezett oktatási programról. Téma: Web of  Scienece adatbázis újdonságai és felhasználói tréning. Időpont: 2005. március 16. Helyszín: HIK – Kovács Beatrix, MKSZ Orvosi könyvtáros csoport vezetője
	A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest megyei Szervezete és Közkönyvtári Egylete pályázati felhívásáról, Alkotó könyvtárosok címmel.


2005. április 7. TRADÍCIÓ ÉS VILÁGHÁLÓ konferencia, Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr, Baross G. u. 4.) A konferencia szervezői: A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, illetve támogató szervezőként a Műszaki Könyvtáros Szekció
Résztvevők: hazai és szlovákiai magyar könyvtárosok, levéltárosok (kb 60 fő)
A „Tradíció és világháló” témakörben tulajdonképpen arra a problémára kerestek választ a szakemberek, hogy globalizálódó korunkban milyen nagy, pótolhatatlan szerepe van a helyi kulturális örökségnek, a helyi kulturális értékeknek, ezek digitalizálása miként segíti ezek közzétételét, a kisebb térséggel való azonosság megőrzését. Előadások:
Dr. Skaliczki Judit főosztályvezető (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma):
Európai és hazai könyvtári fejlesztések, együttműködések 
Dr. Ambrus Zoltán igazgató (Békés Megyei Könyvtár): Az elektronikus technológia 
felhasználása a kulturális örökség kincseinek megőrzésére és közzétételére címmel a 
LIGHT projektet mutatta be.
Dr. Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola): A 
használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései 
Ásványi Ilona könyvtárigazgató-helyettes (Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, az 
Egyházi Könyvtárak Egyesületének elnöke http://www.eke.hu/eke.html ):	
Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizálásról 
Kiss Tamás igazgató (Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár): A Győri 
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár honlapja és az egyetlen vidéken őrzött Corvina-
kódex hozzáférhetővé tétele.
Néma Sándor igazgató (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára) Digitalizált 
úrbéri térképek és a történetírás című kiadványukat ismertette. Ez a bevezető Mennyeiné Várszegi Judit osztályvezető (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár): Régi képeslapok interneten – A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár digitalizálási gyakorlata
Gellér Ferencné dr. igazgató, Burai István informatikus (Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár, Debrecen http://193.225.140.3/default.htm ): Egy megvalósított közös 
modell bemutatása. A Hortobágy modell
Áprilisban megjelentünk a Könyvfesztiválon
Nagy Zoltán: A FELVIDÉK FÜRDŐINEK LEXIKONA Kiadó: Xantusz Iroda, 2005. 
c. munkájával és a hozzá kapcsolód Gazda István tudománytörténész által tartott 
bemutatóval
	Illetve,  Az olvasó könyvtároscímmel a 12. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
Könyvtáros Klubjában elhangzott előadások rövidített változata, közreadtuk.
Három sors egy fonatban – Bátonyi Viola
Fürdő – Balogh Margit 
Meghívót küldtünk ki  A FIZIKA NEMZETKÖZI ÉVE alkalmából a Könyvtáros Klubba szervezett CD-ROM SHOW 2005-re. (ÁPRILIS 24. 10 ÓRA)

Ottovay László, az Országos Széchenyi Könyvtár Tájékoztató és Dokumentumszolgáltató Főosztály főosztályvezetője, 2005. május 1-jén, 63 évesen, a súlyos betegséggel vívott küzdelme után, tragikus gyorsasággal itt hagyott bennünket.

Az MKE Műszaki Szekció Orvosi Csoport tagjai május 10-én 14 órákor az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségpolitikai Szakkönyvtárába látogattak (volt Medinfo).Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. A közös rendezvény programja:
Dr. Surján György: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár bemutatása
Borbás Ilona: Befejezetlen történet – az egészségügyi rendszerek kutatása
Dr. Palotai Mária: Az egészségpolitikai szakkönyvtár bemutatása

Az MKE küldöttközgyűlése 2005. május 23-án volt, Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti nagyteremében. Levezető elnök: Biczák Péter alelnök
Napirend:
Szakmai előadás a Nemzeti Digitális Archívumról 
Előadó: Galambosi András IHM Nemzeti Adatvagyon Főosztály, osztályvezető
Az MKE közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása
Előadó: Bakos Klára elnök
Az MKE ellenőrző bizottsága megbízott elnökének beszámolója
Előadó: Czupi Gyula
Az Ellenőrző bizottság 3 új tagjának, ezen belül elnökének megválasztása
Felelős: Hegyközi Ilona a választási bizottság elnöke
Egyebek
A beszámoló és a jegyzőkönyv megtekinthető az MKE honlapján: www.mke.oszk.hu
A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági jelentést, valamint az MKE Ellenőrző Bizottsága megbízott elnökének beszámolóját, illetve a szóbeli kiegészítéseket. Az Ellenőrző Bizottság új elnöke Trischlerné Lukácsy Éva. 
Az MKE MKSZ Elnöksége az Ellenőrző Bizottság vezetésére Rettich Bélát kérte fel, aki póttagként eddig is a vezetőség tagja volt.

A HVG-ORAC Kiadó bemutatója a jogi információs hagyományos és elektronikus kiadványaikról május 25-én, 10 órakor volt a kiadónál, a programot Teveli Judit szervezte.

Tájékoztató volt az Interacta Kft tevékenységéről 2005. május 26. OITI Országos Idegsebészeti Intézet Orvosi Könyvtárában, mely programra meghívtuk a szekció tagjait is. Téma:
EU-s piaci környezet - változások tapasztalatai
Közbeszerzési törvény az érintetteknek
Az OITI tevékenységének rövid ismertetése
Egyéni konzultáció, kötetlen beszélgetés

TAGDÍJ, TAGKÁRTYA, EGYESÜLETI HÍREK
Az idén bevezetésre került az új MKE tagsági igazolvány, mely egy modern chipkártya. Áprilisban került sor az első nagyobb mennyiségű tagkártya szétosztására és szétküldésére, majd folyamatosan a tagdíjbefizetéseket követően küldtük a kártyákat. Remélem minden tagdíját befizetőhöz eljutott, köztük a testületi tagokhoz is.

Hírt adtunk A MAGYAR AUTÓGYÁRTÁS 100. SZÜLETÉSNAPJÁN tartott BME OMIKK rendezvényről, ahol 2005. május 31.-én „Dicső múlt – fantasztikus jövő” címmel ünnepi sajtótájékoztatón emlékeztek meg arról a száz évvel ez előtti napról, amikor a királyi József Műegyetem udvaráról próbaútjára indult Csonka János postaautója.

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtárában jártunk
Jehoda Imola könyvtárvezető és Kovács Beatrix, az Orvosi könyvtáros csoport vezetőjének meghívására június 17-én a könyvtárosok népes tábora látogatta meg az Egészségügyi Főiskolai Kar könyvtárát Budapesten a Vas u. 17-ben.

Magyar Könyvtárosok Egyesületének 37. Vándorgyűlése
2005. július 21-23.
GÖDÖLLŐ
Műszaki Könyvtáros Szekció július 22.
Könyvtárak a könyvtárakért
a Szent István Egyetem 1. sz. előadótermében 9.30–tól 12.30-ig
Az elõadások az interneten nézhetõk.
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Az előadások az interneten nézhetők.

Szolgáltatások és azok szerzői jogi háttere
/ Előadások és a szerzői jogi kérdéskörben, meghívott előadókkal. Vitafórum és ajánlás kidolgozása az MKE számára/
Levezető elnök: Nagy Zoltán, MKE Műszaki Szekció titkára
  A Nemzeti Digitális Adattár fejlesztési tervei és szerepei a könyvtári munkában
Kitzinger Dávid, miniszteri főtanácsadó, IHM
  A Szlovák Vegyészeti Könyvtár szolgáltatásai
Jozef Dzivák igazgató és Marian Holka igazgatóhelyettes, Pozsony (Bratislava)
  Az Országos Széchényi Könyvtár reprográfiai szolgáltatásai a könyvtáraknak
Zséli Lászlóné; osztályvezető helyettes, Országos Széchényi Könyvtár
  A MATI kiadványainak hasznosítása a könyvtári tájékoztatásban
Gazda István; igazgató, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest
  Kerekasztal beszélgetés a könyvtári szolgáltatások szerzői jogi vonatkozásairól szakértők és meghívott vendégek bevonásával
Vezeti: Nagy Zoltán, főosztályvezető helyettes, OSZK
  BME-OMIKK multimédia kiadványok a könyvtárak ismereteinek gazdagításáért
Árkos Iván, szerkesztő, BME-OMIKK
http://vandorgyules.gvkik.hu/

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. A vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése
BME OMIKK Tanácsterem – vezette Zsigáné Kórody Judit

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 bemutatta a legújabb „mérőeszközöket”, melyet aztán a különféle tudományterületek képviselőinek a tudományos teljesítmények mérésére tett próbálkozásai, javaslatai, eredményei egészítették ki. A tudománymetria eredményeinek ismerete fontos szakmánk számára.
Előadások
Ésszerű tudománymetria
A természettudományos alapkutatás
 minőségi és mennyiségi mérlegelésének néhány lehetőségéről
Előadó: Prof. Dr. Braun Tibor
az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár

Hány forint egy impakt faktor?
Előadó: Dr. Marton János könyvtárigazgató (SZTE ÁOK)

A Web of Science citációs adatbázis

Előadó: Dr. Konkoly-Thege Csabáné  könyvtáros (BME OMIKK)

Értékmérés a hadtudományban
Előadó: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes, egyetemi tanár (ZMNE)
A rendezvény moderátora:
Balogh Margit szekció-elnök
A rendezvény házigazdája:
Bakos Klára könyvtárigazgató

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.


2005. december 13-án Beszámoló értekezlet - 14 órától tartotta a szekció az év utolsó, egyben az évet összegző rendezvényét a BME-OMIKK Központi épület. I. em. 59-es termében. 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


