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HÍREK, INFORMÁCIÓK

Gratulálunk!
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója MKE Emlékérem kitüntetésre terjesztette föl Nagy Zoltánt, a szekció titkárát, melyet az Elnökség egyetértésével megkapott, és az idei, kecskeméti vándorgyűlésen a többi díjazottal – Bajtai Mária, Budavári Klára, Fülöp Mária, Gloserné Szabó Györgyi, Dr. Horváth Sándor Domonkos – együtt vehetett át. 
Mindannyiuknak jó egészséget, a munkában sikereket és további hasznos közéleti tevékenységet kívánunk! 

Nagy Zoltán a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1972 óta tagja, s azóta folyamatosan részt vett a különböző szekciók munkájában, különösen a Helyismereti Könyvtárosok illetve az utóbbi tíz évben a Műszaki Könyvtárosok Szekciójában. Elsődleges érdeme a határon túli illetve a környező országok könyvtáraival és könyvtárosaival való élő kapcsolattartás, mely rendszeresnek mondható, a közösen szervezett szakmai napokkal, tanulmányi kirándulásokkal együtt. Nagy Zoltán fáradhatatlan kapcsolatépítő, segítőkész ember, aki az országban működő könyvtáraknak, könyvtárosaiknak közvetlenül is nemegyszer segítette munkáját, kezdeményezte a könyvtárosok és könyvtárak közötti együttműködést - elsősorban a munkakapcsolatokban, helyismereti gyűjtemények forrásdokumentumainak és az azokon alapuló szolgáltatásaiknak bővítésében. Kapcsolati tőkéje meghatározó szervezetünk működésében, a szakmában szerzett tapasztalatai új utak keresését segítik, mind a szervezeti mind pedig a szakmai életben. Balogh Margit, az MKE MKSZ elnöke

Szakmai közéletünk alábbi személyiségei magas állami elismerésben részesültek augusztus 20-án, gratulálunk az átadott Széchényi Ferenc-díj, Szinnyei József-díj, Trefort Ágoston-díj és Wlassics Gyula-díj kitüntetettjeinek!
Hiller István oktatási és kulturális miniszter Széchényi Ferenc-díjat adományozott
Dörnyei Sándornak, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosának,
Tóth Gyulának, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék főiskolai tanárának.
Szinnyei József-díjat adományozott
Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár igazgatójának, A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének, eredményes munkájáért és a könyvtár szakmai közéletben kifejtett tevékenységéért,
Bartos Évának, a Könyvtári Intézet igazgatójának, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége tagjának a könyvtáros-képzésben és a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásban végzett kiemelkedő elméleti és módszertani tevékenységéért,
Karbach Erikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár osztályvezetőjének, a könyvtár szociológiai gyűjteményének szervezésében és működtetésében végzett kimagasló szakmai tevékenységéért,
Krasznahorkai Gézának, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatójaként végzett több évtizedes eredményes munkájáért,
Orosz Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Kari Szakkönyvtárában végzett magas színvonalú vezetői és szervezési tevékenységéért,
Oroszlánné Mészáros Ágnesnek, a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár igazgatójának, közel három évtizedes kimagasló színvonalú szakmai munkájáért.
Trefort Ágoston-díjat adományozott
Bakonyi Gézának, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára főigazgató-helyettesének.
Wlassics Gyula-díjat adományozott
Kállainé Vereb Máriának, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatójának,
Kércsi Tibornak, az encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának.

RENDEZVÉNYEK
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Országos Idegennyelvű Könyvtárral közös szervezésben konferenciát rendezett 2006. szeptember 26-án KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN, Nyelvek Európai Napja - Nyílt nap az 50 éves Országos Idegennyelvű Könyvtárban címmel - 2006. szeptember 26-án 10-től 22 óráig. Konferencia, előadások, kiállítás, koncertek szerepeltek az előzetesen az MKE honlapján is közzétett programban.

FELHÍVÁS
Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket! 
A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy folytassuk a 2005-ben elindult kezdeményezést, amely szerint, minden év szeptember 30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját, a Népmese Napjaként tiszteljük. A Népmese Napjának 2006-os központi rendezvényét Békéscsabán szervezzük meg, de a tavalyi nagysikerű megmozduláshoz hasonlóan idén is szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 
2006. szeptember 30. szombatra esik. Kézenfekvőnek látszik, hogy ezt a véletlent tudatosan fordítsuk a magunk javára, s idén a gyerekek melletti legfontosabb "célcsoportjainkat" a leendő és gyakorló szülőket, nagyszülőket szólítsuk meg. Hívogassuk, bátorítsuk őket a csatlakozásra, a mesék élvezetes hallgatására, megtanulására, örömteli elmondására! Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.
Baráti szeretettel kérünk minden kedves, ezügyben elkötelezett kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát és e-mail címét jelezze Végh Miklósnak (vegmik@gmail.com), honlapunk (www.hunra.hu) szerkesztőjének, aki az akció létét s az e-mail, illetve az esetleges egyedi honlapok segítségével, annak tartalmát ugyancsak visszakereshetővé, megismerhetővé teszi minden érdeklődő számára. Segítsük, bátorítsuk egymást az ötletek, a módszerek nyilvánosságával!
Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!
							a Magyar Olvasástársaság tagsága
(Forrás: katalist)
Megváltozott a magyar irodalom jelzete - 811.511.141. 
A könyvtárosok munkájának megkönnyítése érdekében és azért is, hogy az újdonságokról beszámoljunk, tervezzük egy akkreditált továbbképzési tanfolyam indítását, egy kisebb ETO példatár, konkordancia- jegyzék, majd egy kétnyelvű CD kiadását is. A jelen kiadás szerkezetében és felépítésében megfelel az ETO MRF adatbázisának, ebben viszonylag kevesebb példa van a megszokott helyeken (pl. az irodalom, nyelv, földrajzi főtáblázati számok). Ilyen módon a magyar vonatkozású jelzeteket is csak a magyar kiadásban találhatjuk. További, a kiadással és változásokkal kapcsolatos kérdéseket szívesen várunk közvetlenül Fejős László sunt@oszk.hu és Barátné Hajdu Ágnes hajdu@jgytf.u-szeged.hu címére. (Forrás: katalist)

Pályázat – restaurálás
A 2006 szeptemberében megjelent NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának muzeális gyűjtemények restaurálására kiírt pályázatához nyújt segítséget a Könyvtári Intézet Könyvtárépítési-, berendezési és könyvtártechnológiai információs portálon található, könyvtárak referenciáival, jelentős szakmai gyakorlattal rendelkező restaurátor szakembereket ajánló jegyzéke. Ezt a portált a következő linken érhetik el: http://www.ki.oszk.hu/konyvtarepiteszet/index.html 
Dr. Repkényiné Nagy Edit portálszerkesztő (Forrás: katalist)

1956 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete kezdeményezi, hogy a magyar könyvtárügy is emlékezzen meg méltóképpen az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.évfordulójáról, ezért javasolja egy központi emlékülés megrendezését 2006 októberében, a "Füzéki István Emlékérem" átadásának ünnepségével egyidejűleg, az Országos Széchényi Könyvtárban.
A megemlékezés tervezett témái: könyvtárpolitika, könyvtár- és könyvtáros sorsok alakulása 1956-ban és/vagy annak következményeként. Úgy gondoljuk, hogy sok könyvtár őrzi valamilyen formában azokat az írott és szóbeli emlékeket, képeket, tárgyakat, melyek 1956-ot örökítik meg, szimbolizálják az adott település, annak könyvtára és az egykori munkatársak számára. 
Kérjük tehát egyesületi tagjainkat, a könyvtárak vezetőit és munkatársait, hogy archívumukból, helyismereti, helytörténeti gyűjteményükből, a könyvtár "legendáriumából" kiválasztva juttassák el a Könyvtári Intézethez azt a pár oldalnyi könyvtár-történelmet, melyből összegezhető lenne egy intézményrendszer, egy szakma sajátos viszonya történelmi múltjához, egyben főhajtást jelenthetne a méltatlanul feledésbe merült, hétköznapi hősök és áldozatok emléke előtt.
Beküldési cím: Bartos Éva, OSZK Könyvtári Intézet, 1827 Budapest Budavári Palota F épület Beküldési határidő: 2006. szeptember 2.
Az emlékülés időpontját és részletes programját az anyagok beérkezése után tesszük közzé. Magyar Könyvtárosok EgyesületeElnöksége
A felhívás az MKE honlapján jelent meg korábban, itt az emlékülésre hívjuk fel előzetesen figyelmüket. (BM) 

ÉRTESÍTÉS 
Az OKM Könyvtári Osztálya 2006. szeptember 22-én elköltözött a Nagydiófa utcából.
Szeptember 25-étől új címünk, telefonszámaink és e-mail címeink:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Osztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Dr. Skaliczki Judit 473-7074
főosztályvezető-helyettes
judit.skaliczki@okm.gov.hu 

Farkas Béláné 473-7074
belane.farkas@okm.gov.hu 

Balogh Anna Mária 473-7548
anna.balogh@okm.gov.hu 

Dr. Kenyéri Katalin 473-7307
vezető főtanácsos
katalin.kenyeri@okm.gov.hu  

Szabó Jánosné Richlich Ilona 473-7581

Kopcsay Ágnes 473-7313 vezető főtanácsos
agnes.kopcsay@okm.gov.hu 

Dr. Tóth Elek 473-7083
vezető főtanácsos
elek.toth@okm.gov.hu 

A Könyvtári osztály munkatársai



MEGHÍVÓ

A leíró statisztika mint a helytörténet forrása – Fényes Elek emlékülés

Fényes Elek (1807─1876) születésének közelgő 200. és halálának ez évben 130. évfordulója alkalmából a KSH Könyvtár és Levéltár, a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztály és az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete közösen konferenciát rendez.

A konferencia helye: Központi Statisztikai Hivatal, Keleti Károly terem
1024 Budapest, Keleti K. u. 5–7.

A konferencia időpontja: 2006. október 5., csütörtök
Program
1030 		Megnyitó
		Balogh Miklós, a KSH elnökhelyettese
1045 – 1115  	A könyvtárak helyismereti tevékenysége a helytörténeti kutatásban
		Bényei Miklós, nyugalmazott egyetemi docens
1115 – 1145	Leíró statisztika helytörténeti forrásokban
		Faragó Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
1145 – 1215	Fényes Elek tevékenységének megítélése Keleti Károlytól napjainkig
Heinz Ervin, nyugalmazott főtanácsos – Lakatos Miklós, a KSH Népszámlálási főosztály főosztályvezető-helyettese
Ebédszünet
1300 – 1330	Lipszky János munkássága
		Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese 
1330 – 1400 	Magyarország történeti helységnévtára (1773─1808) c. sorozat közeljövőben megjelenő Nyitra és Somogy megyei köteteinek ismertetése
Lelkes György, a KSH Könyvtár és Levéltár Statisztikatörténeti 
csoport munkatársa

A program az Összefogás a könyvtárakért Országos Könyvtári Napok 2006. évi októberi programsorozat egyik rendezvénye!

Mindenkit szeretettel várunk!



INFORMATIKA A NEMZETVÉDELMI KÉPZÉSBEN ALAPÍTVÁNY
1101. Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1581. Budapest, Pf. 15. Felnőttképzést folytató intézmény. FMK nytsz.: 01-0582-04
FELHÍVÁS
A nők vállalkozóvá válásának támogatására, a női vállalkozások megerősítésére

Tisztelt Könyvtáros Kollegina!
 	Az INKA Alapítvány HEFOP pályázat keretében vállalkozik arra, hogy a nők vállalkozás fejlesztésének és új vállalakozás beindításának elősegítésére egy komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatáscsomagot dolgoz ki, melynek elérhetőségét egy éven keresztül ingyenesen, folyamatosan biztosítani fogja. A szolgáltató csomag gerincét egy olyan képzési program képezi, ami megtanítja a résztvevőket más vállalkozások számára fontos piaci és egyéb információ szolgáltatás nyújtására. 
	A képzés keretében marketing ismereteken keresztül megtanulható, hogy főleg Internet, de más hagyományos információs források felhasználásával hogyan, honnan lehet információkat szerezni és milyen csatornákon lehet a vállalkozások számára eljuttatni. Az információk lehetnek jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, iparági információk (mint pl. törvények, rendeletek, adózási jogszabályok, számviteli előírások, vevői elvárások, vélemények, a fogyasztói szokások versenytárselemzés, szaksajtó figyelés, új technikai fejlesztések, beszerzési források, kik igénylik szolgáltatásunkat, pályázati lehetőségek, rendezvények, stb.).
A szolgáltató csomag a képzés kiegészítéseként tartalmazni fog: 
	Alapvető számítógép kezelői ismereteket; 

Internet elérést, korszerű hatékony információszerzést; 
Internet szolgáltatást (Weblap, Portál); 
Egyéni vállalkozó egyszerű könyvvitelének, pénztárkönyvének vezetését; 
Vállalkozás beindításához szükséges jogszabályi, adminisztratív és gyakorlati ismereteket;
Tréningeket a tanultak készségszintű elsajátításához. 
Folyamatos, a vállalkozással kapcsolatos tanácsadást.
A szolgáltató csomag moduljainak látogatása fakultatív lesz.
A vállalkozás beindításához a szükséges infrastruktúra és működési költség más vállalkozásokhoz viszonyítva kedvező, elég egy számítógép és Internet elérés. A vállalkozást távmunkában lehet működtetni. Jelen felhívásunkkal előzetesen szeretnénk tájékozódni az érdeklődők köréről. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Alapítvánnyal kötött partnerszerződés keretében támogatja e kezdeményezést, közreműködik a szükséglet felmérésben és a célszemélyek toborzásában, hogy ezzel is támogassa a könyvtárosok egzisztenciális lehetőségeinek bővítését. 
Kérjük tehát azokat a vállalkozó, illetve vállalkozni szándékozó könyvtárosnőket, akik a projekt keretében szívesen vennének részt a fenti képzéseken, hogy a csatolt kérdőívet - minden kötelezettség nélkül - kitöltve küldjék vissza  E-mailben az info-box@axelero.hu" info-box@t-online.hu címre, vagy faxon az MKE titkárságára (az 1-es körzet 311-8634 számra).
Az érdeklődőket elsők között fogjuk e-mailben tájékoztatni a program indulásáról. S ha szándékukat fenntartják, szívesen látjuk programunkban. Megkérjük Önöket továbbá arra is, hogy ismeretségi körükben tájékoztassák erről a lehetőségről azokat a hölgyeket is, akik piaci és egyéb információ szolgáltatás területén indítandó vállalkozással szeretnének munkalehetőséget találni. Kérjük, hogy felhívásunkat és a kérdőívet hozzájuk is juttassák el.
	A kitöltött kérdõíveket minél elõbb, - ha lehetséges, szeptember 25-ig - szíveskedjenek visszaküldeni, hogy a tényleges igények pályázatunkba bekerülhessenek! 
Budapest, 2006. szeptember 20. INKA Alapítvány és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Kérdõív

A nõk vállalkozóvá válásának támogatására, a nõi vállalkozások megerõsítésére c. HEFOP pályázathoz




Név (leánykori név is):                                                                                                           
Lakcím:                                                                                                                                
Legmagasabb iskolai végzettsége                                                                                        
Szakképzettsége                                                                                                                    
Jelenleg vállalkozó e?			Igen 			Nem                                        
Ha vállalkozó milyen szakterületen:                                                                                   
Szolgáltató csomagunk mely modulját tartaná hasznosnak saját vállalkozása szempontjából?
		 Alapvetõ számítógép kezelõi ismeretek
		 Internet elérés, korszerû hatékony információkeresés
		 Internet szolgáltatást (Weblap, Portál
		 Egyszerû könyvvitel, pénztárkönyv vezetése
		 Vállalkozás beindításához szükséges jogszabályi, adminisztratív és 
		    gyakorlati ismereteket
		 Tréningek a tanultak készségszintû elsajátításához
		 Folyamatos, a vállalkozással kapcsolatos tanácsadás

Elérhetõségei:
E-mail:                                                   
Telefon:                                                 
Fax:                                                        





Visszaküldhetõ: 
E-mailben az info-box@axelero.hu" info-box@t-online.hu címre,	
vagy faxon az MKE titkárságára (az 1-es körzet 311-8634 számra).
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