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Kedves Kollégák! Kedves Műszaki Szekciós tagtársak!

Az MKE Műszaki Szekció 2006. február 23-án tartott taggyűlésén döntött a szekcióban 2006-ban érvényes tagdíjakról. Az elektronikusan közzétett felhívásunkra már sokan be is fizették idei tagdíjukat, köszönjük! Részükre az érvényesítő matricát, vagy a tagkártyát, akinek még nem volt, folyamatosan megküldjük, ahogyan az Egyesület titkárságától megkapjuk. 
Ezúton kérjük a többieket, valamint a még minket választókat, hogy tagdíjukat és regisztrációs díjukat az alábbi táblázatnak megfelelően lehetőleg mielőbb fizessék be. Érdemes megjegyezni, hogy mindenkinek legalább 1 szervezetnél regisztráltatnia kell magát, ahol az MKE-nek utalandó 1000,-Ft-os tagdíjat együtt kell a regisztrációs díjjal befizetni. A tagdíj állandó, de a regisztrációs díj mértéke szervezetenként változhat, de a minimum 3000,- Ft, így döntött az MKE. Mi úgy határoztunk, hogy nálunk a másodikként, vagy harmadikként regisztrálóknak 3000,-Ft-ot kell fizetnie.
A második, harmadik stb. szervezetbe való regisztrálást és a regisztrációs díj kezelését annak a szervezetnek kell végeznie, ahová a tag másodikként vagy harmadikként regisztrál. Tehát, kedves Tagjaink, ha más szervezetbe is regisztrálni szeretnének, akkor a második regisztrációs díjukkal a másik kiválasztott szervezetet keressék fel.

A tagdíjak mértéke:
Bruttó havi jövedelem				A Műszaki szekcióban fizetendő díj, mely a
regisztrációs díj és az MKE tagdíj összege
0 - 150.000 Ft						 4.000.-
150.000 - 200.000 Ft					 6.000.-
200.000 Ft fölött						10.000.-
Nyugdíjas, tanuló,
határon túli könyvtáros díja				 2.000.-
Második regisztráció díja	  3.000.-
Testületi tagság díj min.		20.000.-

A tagdíjat átutalással az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció folyószámlára 2006 évi tagdíj megjelöléssel (OTP 11708001-20102568) vagy a Híradóhoz mellékelt csekken fizessék be. A tagdíj fizetésének ügyében fordulhatnak még
Fenyves Mártához a 
1149 Budapest, Pillangó park 16/d V.29. címen, vagy a 364-1059 telefonszámon, vagy kérjenek információt, írják meg véleményüket a muszkon@listserv.iif.hu levelezőlistánkon. Mellékelten tagnyilvántartó adatlapokat küldünk, szíveskedjenek kitöltve visszaküldeni.
Szeretettel köszöntünk és várunk mindenkit sorainkba!
							Üdvözlettel Balogh Margit, MKSZ elnök
1%!!!              Adószám: 19000895-1-41 Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1054 Budapest, Hold u 6.
HÍREK, BESZÁMOLÓK    
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a budapesti Iparművészeti Múzeumban 2006. január 30-án Dr. Bozóki András miniszter és Koncz Erika helyettes államtitkár a magyar könyvtári kultúra elméleti és gyakorlati fejlődésében elért eredményeiért, irányító, elméleti, illetve gyakorlati munkájukért Bibliotéka Emlékérem-Díjat adományozott: Dr. Arató Antalnak, az elmúlt 25 évben végzett kiemelkedő szakmai és intézményvezetői munkájának elismeréseként, Dr. Domsa Károlynénak, kiemelkedő szakmai munkásságáért, az MTA könyvtárának vezetőjeként végzett tevékenységéért, Dr.Hopp Győzőnének, a kötelespéldány szolgálat osztályvezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, Hubay Lászlónak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárügyéért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, Dr. Kiss Józsefnének, a miskolci városi könyvtári hálózat fejlesztéséért és helyismereti tevékenységéért, Ormosi Anikónak, az egyetemi oktatást segítő elkötelezett könyvtárosi tevékenységéért, Dr. Pataki Miklósnénak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálatában végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a város életében végzett kulturális tevékenységéért, Sóron Lászlónak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezeti és szakmai megújításában végzett munkájáért, Tóth Istvánnénak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakmai irányításában végzett eredményes tevékenységéért, és magas színvonalú oktatói munkásságáért, Dr. Vasas Líviának, a magyar orvosi könyvtárügyért végzett kiemelkedő tevékenységéért. Gratulálunk kollégáinknak!
2006. február 23. MKE MKSZ taggyűlés és szakmai nap. –  Helyszín: ESKI, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. Könyvtár Dr. Palotai Mária könyvtárigazgató bevezetője után, Balogh Margit elnök tájékoztatást adott az MKE küldöttközgyűléséről, majd Fazekas Andrea előterjesztette a tagdíjakra tett javaslatokat, táblázatosan összefoglalva és értékelve a különböző fizetési módokat. Ezek után hozzászólások következtek, majd szavazás, melynek eredményeképp megszületett az idei tagdíj-regisztrációs díj összege. Szakmai előadások voltak:
1. Kovács Beatrix ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár
Közérdekű adatok az egészségügy területén közfeladatot ellátó szervek honlapjain. A könyvtárak szerepe az elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazottak megismertetésében – várhatóan megjelenik a 3K-ban
2. Dr. Nemes Erzsébet főigazgató , KSH Könyvtár
Több mint statisztika. A KSH Könyvtára és Levéltára a közszolgáltatásban.
3.Süttő G. Ildikó irányító szakkönyvtáros CHINOIN Co. Ltd.
A könyvtárosság tíz parancsolata. Az etikai kódexről.

2006. március 8. MKE Bibliográfiai Szekció és Műszaki Könyvtáros Szekció – országos konferencia Helyszín: OSZK, VI. Díszterem 
"...hogyan lesz egyformán közel a világ minden pontja?"Az  információkereső nyelvek mai világáról címmel, nagy érdeklődéssel kísérten került sor a tartalmi feltáró eszközök, módszerek és rendszerek régi és új elemeinek, elvi alapkérdéseinek tárgyalására, bemutatására, új szempontok és megállapítások felvetésére. 
Ez az a terület, amely kutatási témaként remélhetőleg jelen van, vagy megjelenik az egyetemek – könyvtáros-információs szakember képző tanszékein, vagy egyéb intézmények kutatócsoportjaiban, s remélhetőleg együttműködések is születnek a felhasználói, szolgáltatói és az elméleti, oktatói csoportok között. Az elhangzottak publikálásra kerülnek, érdemes figyelemmel kísérni megjelenésüket, a Műszaki Könyvtáros Szekció, mint szervező a téma további tárgyalását tervezi.
Szőnyi Éva MKE BKSZ bevezetőjében elmondta, hogy Ottovay László emlékére és Vajda Erik szakmai köszöntésére rendeztük ezt az összejövetelt. Mindketten a szakma kiválóságai, és közösen tevékenykedtek mind a Bibliográfiai, mind pedig a Műszaki Könyvtáros Szekcióban.
Ezután Bakos Klára, MKE elnök szakmai bevezetője következett, majd moderálásában a következő előadások hangoztak el: 
Ungváry Rudolf - információs mérnök
Intuíció és szerkesztettség, avagy hogyan lesz egyformán közel a világ minden pontja.
Gondolatok az információkereső nyelvek és a könyvtárak jövőjéről 
Barátné dr. Hajdu Ágnes - Szegedi Tudományegyetem
A percepció és megjelenítés jelentősége az információkereső nyelvekben 
Horváth Zoltánné - IQSys
Taxonómia - az egyezményes nyelvek szerepe és rokonságai - útközben a szemantikus webhez 
Kifor Tamás - MTA SZTAKI
Párhuzamos keresés könyvtárak és könyvesboltok adatforrásaiban 

Az előadások után Balogh Margit a szekció nevében ajándékkal üdvözölte Vajda Eriket és az idén jubiláló Ungváry Rudolfot, és a szakma nevében is elismerő szavakkal köszönte meg a tartalmi feltárásban kifejtett eddigi munkásságukat.

2006. március 28. – MKE Műszaki Könyvtáros Szekció – MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár (1088 Budapest Múzeum u.) Műhelybeszélgetés - sorozat
Megtartották 2. Műhelybeszélgetésüket a vállalati könyvtárosok az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében. Ezúttal a MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár volt a vendéglátó, s a résztvevők a fenntartóval való kapcsolattartás kérdését járták körül. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a fenntartó szervezet felsővezetőinek támogatása alapvető feltétele a sikeres működésnek, ezért az ő megnyerésére, figyelmének, elismerésének fenntartására kiemelten kell ügyelnie a könyvtár vezetésének. 
Néhány bevált, hatékony módszer ennek elérésére: 
	a fenntartó stratégiai céljaihoz igazított új szolgáltatások proaktív kidolgozása és kínálása, 

rendszeres beszámolók készítése számára a látogatottságról, 
a hatékony költségfelhasználásról, 
új, korszerű tudásmegosztó szolgáltatási módszerek bevezetése, 
a vállalati információk megosztását célzó feladatok "bevállalása", mint pl. a belső utasítások vagy a telefonkönyv kezelése stb. 
Valamennyi módszer közös jellemzője, hogy a figyelmetlen vezetés"megvilágosodására" hiába várunk, nekünk kell kezdeményeznünk, megkeresnünk azt a módszert, ami saját környezetünkben célravezethet, ami megegyezik a vezetés érdekeivel.
A következő Műhelybeszélgetés témája a szerzői jog kezelése lesz, ami különösen fontossá vált az utóbbi időben a elektronikus dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, illetve a sajtófigyelési szolgáltatások igénybevétele terén. 									        Zsigáné Kórody Judit

A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2006. április 20-23. között kerül megrendezésre, a könyv és virág kölcsönös ajándékozásának gesztusával kapcsolódva a Könyv és a Szerzői Jog Világnapjához
A szervezők nevében Peter Weidhaas, a Könyvfesztivál tanácsadója, a Frankfurti Könyvvásár volt igazgatója, Bart István, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke és Zentai Péter László a Könyvfesztivál igazgatója invitálja a kiadókat és kiállítókat, valamint a látogató közönséget, a 2006. április 20-23. között megrendezésre kerülő XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra amely „immáron tizenharmadik alkalommal nyitja meg kapuit a több tízezernyi elkötelezett könyvbarát előtt. A tizenhármas szám a közismert babona szerint némelyeknek szerencsétlenséget, másoknak épp ellenkezőleg, jószerencsét jelent. Az elmúlt több mint egy tucatnyi év tapasztalata alapján az alapítóknak nincs okuk sikertelenségtől tartani, hiszen ha méretben, léptékben a magyarországi könyvvásár nem vetélkedhet is a legnagyobb nyelvterületek könyves rendezvényeivel, izgalmas, sokszínű kulturális kínálatával, világirodalmi rangú alkotók megtisztelő jelenlétével, a több mint 200 színvonalas kulturális rendezvényével intellektuálisan messzemenően versenyképes a földkerekség többi számontartott vásárával. 
Olaszország, Franciaország, Németország, Oroszország rendkívül sikeres díszvendég-bemutatkozása után idén a spanyol anyanyelvű kultúra kerül a fesztivál homlokterébe” – olvashatjuk a MKKE honlapján a fesztivál előzetesben. A Fesztiváliroda tájékoztatása szerint a díszvendég ebben az évben Jorge Semprun (A nagy utazás), 83 éves, Goncourt-díjas spanyol író. A kortárs spanyol irodalmat a mai spanyol próza derékhadának egyik legrangosabb alakja, a költőnek is kiváló Julio Llamazares (Farkasok ideje) képviseli majd.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál mindenki számára nyitott rendezvény, a több mint 50.000 kiállított kötet mindegyike megvásárolható, az üzleti kapcsolataikat továbbfejlesztő, s az új befektetések lehetőségét kereső szereplők számára is fontos szakmai fórum. Nevéhez híven valódi össz-művészeti rendezvény, a nyitvatartás négy napja alatt irodalmi estek, könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, film- és színházi bemutatók, tárlatok színesítik a kínálatot. 

A Könyvfesztivál rendezője: A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a Frankfurti Könyvvásárral karöltve (további információk weboldalukon, www.mkke.hu). Helyszín ebben az évben is a Kongresszusi Központ, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.
Sajtótájékoztató 2006. április 19.
Megnyitó: 2006. április 20. 15 óra
Nyitvatartás:
2006. április 20. 15.00 – 18.00
2006. április 21–23. 9.00 – 18.00
A Könyvfesztivál sikeres programjai közé tartoznak minden évben a Könyvtáros Klub keretében zajló bemutatók, konferenciák, melyek a rendezvény indulása óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében valósulnak meg. Felhívom figyelmüket az április 21-én délelőtt 10 és 12.30 között a Bartók teremben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezvényére, és itt kerülnek ünnepélyes átadásra a Fitz József-díjak, amelyeket a könyvtárosok szavazatai alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma adományoz az elmúlt év 5 legkeresettebb, legértékesebb könyvének. A Kongresszusi Központ második emeletén a Könyvtáros Klubban lesznek a további könyvtáros rendezvények. Április 21-én délelőtt hagyományosan a Magyar Periodika Kör rendezvénye az időjárásról, a golbalizáció hatásairól szól. A Nagy Könyv programmal kapcsolatos beszámolókra pénteken (ápr. 21.) délután és szombaton (ápr. 22.) délelőtt kerül sor. Balogh Margit, MKE MKSZ



Meghívó
Április 21., péntek
10.00 – 12.30 
Bartók terem
Mentorok, mecénások, szponzorok – Pódiumbeszélgetés

Résztvevők: Gondáné Fischer Zsófia kommunikációs igazgató (Raffeisen Bank), Harsányi László, az NKA elnöke, 
Lengyel László politológus, 
Redl Károly, az Országos Könyvtári Kuratórium elnöke, 
Réz András író, filmesztéta.
Moderátor: Rózsa Péter (MTV)

A Fitz József-díjak átadása.
A díjakat átadja: Péliné Bán Éva főtanácsos (NKÖM)
Moderátor: Bakos Klára, az MKE elnöke


Kedves Kollégák!

Idén is lesz standunk (319-es) a II. emeleti Könyvtáros Klub mellett. Lehetőség van a standon könyvek, szóróanyagok, PR dokumentumok elhelyezésére. Kérem, hogy aki igényt tart erre, e-mailben (mke@mke.oszk.hu) írja meg, hogy egyeztetni tudjunk (azok is, akik szóban már jelezték).
Az ingyenes belépést biztosító meghívók április 1-jétől átvehetők a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Titkárságán (Budapest, Hold u. 6.), vagy majd a Kongresszusi Központ bejáratánál.
(Postázást nem tudunk vállalni.) 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Nagy Anikó főtitkár




Budapest, 2006.03.31.         MKE MKSZ Híradó megjelenik 280 pld-ban                         Felelős kiadó: Balogh Margit     



Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Nyilvántartó adatlap/belépési nyilatkozat egyéni tagok számára

Személyi adatok
Tagkártya száma Az MKE titkársága tölti ki..:

Név

Előző név (leánykori stb.)

Születési hely és idő

Lakcím
Helység, irányítószám


Út, utca, tér; házszám

Telefon, fax
T.
F.
E-mail

Munkaviszonyra vonatkozó adatok
Beosztása:

Nyugdíjas:

Munkahely neve

Helység, irányítószám


Út, utca, tér; házszám

Telefon, fax
T.
F.
E-mail


Iskolai végzettség
Legmagasabb iskolai végzettsége			Legmagasabb szakirányú végzettsége
(aláhúzással jelölje):					(aláhúzással jelölje):
PhD						PhD
egyetem						egyetem
főiskola						főiskola
középiskola					középfokú végzettség
általános iskola
Egyéb:	

Nyelvtudásra vonatkozó adatok (aláhúzással jelölje)
Nyelv
fokozat
Angol
	alapfok	középfok	felsőfok
Német
	alapfok	középfok	felsőfok
Francia
	alapfok	középfok	felsőfok
Spanyol
	alapfok	középfok	felsőfok

	alapfok	középfok	felsőfok





Mely szervezetbe kéri regisztrálását?
(Kérjük, hogy x jellel jelölje a kiválasztott szervezetet)

Szervezetek 
MKE tagdíjat kezelő szervezet
További szervezetek, amelyekben regisztráltatja magát:
Bács-Kiskun Megyei Szervezet




Békés Megyei Szervezet




Bibliográfiai Szekció




Borsod Megyei Szervezet




Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete




Fejér Megyei Szervezet




Gyermekkönyvtáros Szekció




Hajdú-Bihar Megyei Szervezet




Helyismereti Könyvtárosok Szervezete




Heves Megyei Szervezet




Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet




Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete




Komárom Megyei Szervezet




Könyvtárostanárok Egyesülete




Közkönyvtári Egylet




Mezőgazdasági Szervezet




Műszaki Könyvtáros Szekció




Nógrád Megyei Szervezet




Olvasószolgálati Szekció




Pécsi és Baranyai Szervezet




Pest Megyei Szervezet




Somogy Megyei Szervezet




Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet




Társadalomtudományi Szekció




Tolna Megyei Szervezet




Vas Megyei Szervezet




Veszprém Megyei Szervezet




Zala Megyei Szervezet




Zempléni Könyvtárosok Szervezete




Zenei Könyvtárosok Szervezete





Kérem felvételemet a Magyar Könyvtárosok Egyesületébe. Az egyesület alapszabályát ismerem Az MKE alapszabálya elérhető az egyesület honlapján: www.mke.oszk.hu
, az abban foglaltakkal egyetértek, jogaimmal élni fogok, kötelezettségeimnek eleget teszek.



------------------------------------------------------		------------------------------------------
dátum							aláírás

