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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a házigazda,
a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára,
valamint a közreműködő Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
és a MKE Csongrád Megyei Szervezete
ezúton tisztelettel meghívják Önt
a hagyományos háromnapos találkozójukra, amelynek helyszíne az SZTE József Attila Tanulmányi és
Információs Központjának (SZTE TIK Szeged, Ady tér 10.) kongresszusi terme, előadótermei és
ugyancsak az épületben található Egyetemi Könyvtár.
A Vándorgyűlés fővédnöke
Prof. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár
a Szegedi Tudományegyetem rektora
védnökei
Dr. Botka László
Szeged város polgármestere
Magyar Anna
A Csongrád megyei Közgyűlés elnöke
______________________________________________________________
HELYSZÍNEK, PROGRAM
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 6722 Szeged, Ady tér 10. http://www.bibl.u-szeged.hu
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. http://www.sk-szeged.hu

2007.július 12.
08.30-tól regisztráció
09.00-től a szakmai kiállítás megtekinthető
10.00-12.00 városnéző kulturális, ill. szakmai programok
11.45-13.15 ebédszünet
13.00 a szakmai kiállítás ünnepélyes megnyitása
13.30 "Régi híres könyvtárak, régi híres könyvtárosok" a Somogyi Könyvtár kiállításának
megnyitója
13.30-14.00 sajtótájékoztató
14.30-17.00 nyitó plenáris ülés
17.00-19.00 kulturális program az Egyetemi Könyvtárban
19.00-20.00 állófogadás a MKE meghívott vendégeinek, előadóknak, a szervezetek vezetőinek
20.00-21.30 a Molnár Dixieland Band koncertje a kongresszusi teremben

2007.július 13.
08.30-12.00 plenáris ülés
12.00-13.30 ebédszünet
13.30-15.00 szekcióülések
15.30-17.00 szekcióülések
17.00-17.30 záró plenáris ülés
18.30-19.30 a Szegedi Informatikai Gyűjtemény meglátogatása
19.30 baráti találkozó (Fehértói Halászcsárda)

2007.július 14.
08.00-18.00 fakultatív kirándulások

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ
PRORAMJA A VÁNDORGYŰLÉSEN
Partnerkapcsolataink fejlesztési lehetőségei
a Műszaki Könyvtáros Szekcióhoz kapcsolódó könyvtárak körében
2007.07.13. 13. 30 – 17. 00
Moderátor: Nagy Zoltán elnök, Műszaki Szekció
Az MTA SZTAKI bemutatója
Előadó: Király László – Tóth Kornél
Magyar statisztika a világhálón és a hazai elérések (a KSH honlapján keresztül elérhető statisztikai
információszolgáltatásokról).
Előadó: Rettich Béla (KSH Könyvtár és Levéltár osztályvezetője)
Mi fán terem az információs műveltség? Miben vagyunk partnerek?
Előadó: Koltay Tibor (Szent István Egyetem, Informatikai és Könyvtártudományi tanszék,
tanszékvezető)
Milyen kiadványokkal és szolgáltatásokkal szervezi partnereivé a könyvtárakat az OSZK? A
Múzeumok Éjszakája rendezvényének tapasztalatai.
Előadó: Somogyi Etelka (OSZK)
A Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon bemutatása
Előadó: Balázs-Arth Valéria (szerző)
Kiadványok, adattárak: 1956-os sajtó teljes gyűjteménye mikrofilmekről CD kiadványon
Előadó: Pastyik Endre (OSZK, osztályvezető-helyettes)
CD-ROM bemutatók.
Előadó: Árkos Iván (BME-OMIKK, szerkesztő)
___________________________________________________________________________
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- Szállásajánlatok

A városban többféle kategóriában kínálunk szállásokat, biztatva kedves vendégeinket,
hogy töltsék a teljes hétvégét a városban. A messziről érkezőknek lehetőségük van már a 11-i
napra is szállást igényelni. A Vándorgyűlés a Szegedi Szabadtéri Játékok idejére esik, így a
szokásosnál rövidebb ideig tudunk szállást garantálni. A Vándorgyűlés örvendetesen nagy
létszáma, illetve a szegedi szálláshelyek többségének viszonylag kis befogadóképessége miatt a
szükségesnek látszó szálláskontingens biztosításához sok szállodában és panzióban kellett
előzetesen szobákat lefoglalnunk, melyekből választani lehet. A teljes listát az alábbiakban
közöljük a következő fontos tudnivalókkal:
három kategóriába sorolhatók a szálláshelyek:
• "A" jelűek: szállodák, a legnagyobb komforttal, de a legmagasabb árral.
• "B" jelűek: panziók, vendégházak, a 3 ***-os szállodáknak megfelelő, szerényebb, de
kellemes szálláshelyek.
• "C" jelűek: kollégiumi szálláshelyek, a legszerényebb de a legköltségkímélőbb megoldás.
Az egyes szállodákban, panziókban nagyon különböző a rendelkezésre álló szobák száma, ezért
egyetlen igény bejelölése esetén az sokszor nem teljesíthető. Kérjük, hogy a lehetőségek
áttanulmányozása után szíveskedjék a jelentkezési lapra 3 szálláshelyet felírni azok prioritási
sorrendjében (természetesen igyekszünk maximálisan teljesíteni a kéréseket) ahol a szálláshely

nem biztosít reggelit, külön jeleztük, megoldási lehetőséget is kínálva a szállás árát a jelentkezési
lapon megadott költségviselőnek számlázzuk, illetve kérjük átutalását bankszámlánkra. Az árak
tartalmazzák az ÁFÁ-t, de nincs bennük a 300,-Ft/fő/éj IFA
Szállás neve, címe (honlapja), fő jellemzői, szobatípusok és árak
A/1.Novotel
Maros u. 1.
fürdőszobás, kábeltévés, erkélyes szobák (közvetlenül a Tisza-parton a 3 *-os részben)
www.novotel-szeged.hufranciaágyas szoba:
1 főre: 15.500,2 főre: 17.500,A/2.Forrás Hotel ***
Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
uszoda, szauna, ill. a szomszédos fürdő ingyenesen használható felújított zuhanyzós, TV-s,
erkélyes szobák (a Tisza túlpartján, Újszegeden található)
www.hotelforras.szeged.hu
Superior 1 főre: 21.000,Classic 2 főre: 17.900,Superior 2 főre: 23.900,Manzárd 1 főre: 9.800,Classic 1 főre: 13.800,Manzárd 2 főre: 13.200,A/3.Tisza Hotel ***
Wesselényi u. 6.
fürdőszoba, TV, telefon (patinás szálloda a belvárosban, 15 perc séta a SZTE TIK)
www.tiszahotel.hu
Classic 1 ágyas: 10.900,apartman 2 főre: 26.300,Classic 2 ágyas: 16.000,zuhanyzós 1 fő: 8.700,Superior 1 ágyas: 13.100,zuhanyzós 2 fő: 14.200,Superior 2 ágyas: 18.600,A/4.Tisza Sport Hotel
Szent-Györgyi a. u. 42.
fürdőszoba, TV, erkély (Újszegeden található, modern épület, közel a vízparthoz)
www.tiszahotel.hu
Classic 1 ágyas: 8.700,Superior 1 ágyas: 9.800,Classic 2 ágyas: 13.800,Superior 2 ágyas:14.900,A/5.Korona Hotel ***
Petőfi sgt. 4.
zuhanyzó, TV, telefon, ingyenes parkolás (a SZTE TIK közvetlen közelében van)
www.hotelkoronaszeged.hu
kétágyas 1 főre: 12.000,kétágyas 2 főre: 16.000,franciaágyas: 16.000,B/1.Alfa Hotel
Teréz u.30.
fürdőszobás, TV-s szobák, kamerás parkoló (főleg autósoknak, mert 1 átszállással lehet
eljutni a SZTE TIK-be)
www.alfa-hotel.hu
egyágyas: 10.000,kétágyas 1 főre: 12.000,kétágyas 2 főre 13.000,B/2.Familia Panzió
Szentháromság u. 71.
fürdőszobás, TV-s szobák, ingyenes parkoló (10 perces séta a SZTE TIK, reggelizés
megoldható a közeli Béke Tanszék nevű étteremben 600,- Ft/fő áron)
www.familiapanzio.hu
egyágyas: 7.700,kétágyas: 10.500,franciaágyas: 10.500,+ 1.000,- Ft/fő reggeli (nem kötelező)
B/3.Illés Panzió
Maros u. 37.
családias hangulatú panzió kétféle kétágyas szobával (a 4-es villamossal 4 megállónyira
található a helyszíntől)
www.illespanzio.fw.hu"A"
egyágyas: 7.700,-

kétágyas: 10.500,franciaágyas: 10.500,+ 1.000,- Ft/fő reggeli (nem kötelező)
B/4.Joószállás Panzió
Móra u. 10/b.
zuhanyozós, TV-s szobák, ingyenes parkolás (gyalog 5 percre a SZTE TIK-től)
www.jooszallas.hu
egyágyas zuhanyzós (WC a folyosóról, de kizárólagos): 6.500,kétágyas 2 főre: 10.300,kétágyas 1 főre: 8.000,(fürdőszoba a szobából nyílik)
B/5.Kata Panzió
Bólyai u. 20.
zuhanyozós, TV-s szobák, parkolóhasználattal (a Belvárosban található, gyalog 10 percre a
SZTE TIK-től) klímás, pollenszűrős szobák főleg allergiásoknak
www.katapanzio.hu
egyágyas szoba: 10.300,kétágyas 2 főre: 14.800,kétágyas 1 főre: 10.700,franciaágyas: 14.800,B/7.Marika Panzió
Nyíl u. 45.
közel a vasúthoz, csendes helyen, szép kertben, fürdőszobás, színes TV-s szobákkal
(kb. 10 perc sétával érhető el a SZTE TIK)
www.kronikaspark.hu
kétágyas 1 főre: 12.000,kétágyas szoba és francia ágyas: 14.000,háromágyas szoba: 16.000,B/8.Mátrix Hotel **
Zárda u. 8.
fürdő, telefon, kábel TV, fizetős zárt parkoló (belvárosi, csendes, a 4-es villamossal 4
megállóra)
www.travelport.hu/matrix
egyágyas szoba: 9.600,kétágyas szoba: 12.900,B/9.Napfény Hotel
Dorozsmai u. 4.
nagy parkkal, szabadtéri medencével rendelkező szálláshely, fürdőszobás, erkélyes TV-s
szobák
www.hotels.hu/szegednapfeny
egyágyas szoba: 8.000,kétágyas szoba: 10.400,háromágyas: 12.600,B/10.Romance Hotel
Arany János u. 5.
légkondicionált szobák, kábel TV, Internet (a 4-es villamossal 4 megállónyira a helyszíntől)
www.romancehotel.hu
kétágyas 1 főre: 10.900,kétágyas 2 főre: 14.000,franciaágyas Classic: 16.700,franciaágyas
De Luxe: 18.700,B/11.Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza
Somogyi u. 7.
fürdőszoba, TV, klíma, kontinentális reggelivel (belvárosban, parkolás fizetős, 10 perc séta a
SZTE TIK)
www.mta.hu
egyágyas szoba: 8.000,kétágyas 1 főre: 10.000,kétágyas 2 főre: 12.000,apartman 4 főre: 21.000,B/12.Szivárvány Vendégház
Zákány u. 5/a.
fürdőszobás, TV-s szobák (a SZTE TIK-hez az 1-es villamossal lehet eljutni)
reggelizési lehetőség a SZTE TIK-hez közeli Béke Tanszék nevű
étteremben 600,- Ft/fő áron

két- és háromágyas szobák: 10.000,reggeli nélkül
B/13.Tímárház Panzió
Maros u. 26.
Fürdő, TV, zárt parkoló (a 4-es villamossal 4 megállónyira a helyszíntől)
www.timarhazpanzio.fw.hu
kétágyas 1 főre: 9.000,kétágyas 2 főre: 11.000,háromágyas: 16.500,C/1.Apáthy István Kollégium

Apáthy u. 4.

diákszállónak megfelelő, szerényebb színvonal, háromágyas,
fürdős szobák, főzési lehetőséggel
(gyalog kb. 10 perc a SZTE TIK, kívánságra reggeli megoldható
a közeli Béke Tanszék nevű étteremben 600,- Ft-ért)
egy fő részére: 3.000,két fő részére: 5.000,három fő részére: 6.000,reggeli nélkül
C/2.Teleki Blanka Kollégium

Semmelweis u. 5.

felújított diákszálló, kétféle szobatípus: fürdőszobás (ebből
van kevesebb), és az igen olcsó, de komfort nélküli szobák
(kb. 5 perces séta a SZTE TIK, kívánságra reggeli megoldható a
közeli Béke Tanszék nevű étteremben 600,- Ft-ért)
2 ágyas vagy 4 ágyas saját fürdőszobás szobák: 2.000,-/fő/éj
közös előtérből nyíló 2 db 2 ágyas szoba, vizesblokk a
folyosón: 1.200,- - 1.900,-/fő/éj (+ 300,-/fő egyszeri mosatási költség)
Fontosabb tudnivalók
A Vándorgyűlésre jelentkezni elsősorban az on-line űrlap kitöltésével lehet. Akik számára ez nem
megoldható, a honlapról letölthető és hagyományosan beküldhető jelentkezési lapot biztosítunk.
A jelentkezéseket az esemény szervezője a Conference Tours várja on-line a rendezvény
honlapján ketesztül, az 1/353-0025 fax számon, vagy a 1372 Bp. Pf. 451. postacímen.
A jelentkezéseket 3 napon belül visszaigazoljuk, majd az igényeknek megfelelő számlát is
hamarosan megküldjük. A jelentkezést (és így a szállásfoglalást) véglegesnek a számlázott
összeg beérkezésével tekintjük.
A részvételi díj a szakmai programokon és az első napi koncerten való részvételt, a konferencia
anyagait, a névvel és munkahely nevével (nyugdijas könyvtárosok esetében a lakóhely nevével)
ellátott kitűzőt, a szünetekben kávét és ásványvizet foglal magában. Az egyéb programok,
étkezések és a szállás ára külön fizetendő. A fizetés történhet számla alapján vagy saját
kezdeményezésű átutalással a Conference Tours Kft. 10200964-20212636 számlájára.
Lemondást - 600,- Ft adminisztrációs díj visszatartása mellett - június 22-ig írásban történő
bejelentésre tudunk elfogadni. Ezt követően a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. A
szállásdíj esetében ugyancsak 600 Ft adminisztrációs díjjal június 1-ig beérkező lemondást
tudunk elfogadni, illetve egy nap szállásdíj visszatartásával június 22-ig. A jelentkezési lapot
mindenképpen kérjük kötelező költségvállalásnak tekintetni; a hagyományosan beküldötteket a
költségviselővel aláíratni,

A jelentkezési lap visszaküldendő: Conference Tours Kft. 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
MKE Vándorgyűlés Fax: 3530025
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JELENTKEZÉSI LAP*
Részt kívánok venni a rendezvényen.
Név (ahogy a névkitűzőn szerepeljen):………………………………………………………..........
Területi szervezet/ szekció neve:…………………………………………………………………….
MKE tagsági kártya száma:

□□□□ 2007-re a tagdíjamat befizettem: igen □ nem □

Munkahely neve, címe:………………………………………………………………………………
Értesítési cím (amennyiben az előzőtől különbözik):-………………………………………………..
Telefon:……………………. Fax:………………………e-mail:…………………………….............
Részvételi díj:
(a megfelelőt kérjük egyértelműen bejelölni)
Június 1.-ig
Június 1. után
MKE tagoknak
4.400
5.500
Nem MKE tagoknak és hozzátartozóknak
6.600
7.700
Nappali könyvtár szakos hallgatóknak és nyugdíjból élő MKE tagoknak 2.200
3.300
Napijegy

2.200

3.300

A következő szekció iránt érdeklődőm:………….…………………………………………………..
Kiállítóként szeretnénk jelentkezni, kérünk részletes tájékoztatást

□

Poszter előadást szeretnék tartani, címe:…..…………………………………………………………

□ 12 □ 13 □ 14 □ nap(ok)ra
Szállás kategória: A) Szálloda □ B) Panzió □ C) Kollégium □

Szállást kérek: július 11

Szálláshely: 1.)………………………. 2.)……………………. 3.)………………………
(a prioritás sorrendjében)
Szoba: 1 ágyas

□ 2 ágyas □ 3 ágyas □ 2+2 ágyas □

Szobatárs(ak) neve:………………………………………………………………………….

ٱ

Kérek jegyet a Molnár Dixieland július 12-i hangversenyére fő részére
Reggelit kérek 600 Ft-ért/nap a „Béke tanszék” nevű étteremben 13-án

□ 14-én □

(csak a Familia ill. Szivárvány Panzióban, az Apáthy és a Teleki Kollégiumban megszállókra
vonatkozó kérdés)

□ július 13. □ napo(ko)n
A július 13-i baráti találkozón részt veszek (3.800 Ft) igen □ nem , halászlét □ ragulevest □ kérek.
Szeretném megnézni az Informatika Történeti Gyűjteményt □
Ebédet kérek (900 Ft/nap) július 12

•

bővebb tájékoztatást a választási lehetőségekről a Felhívásban találhatnak

BESZÁMOLÓ AZ ÁPRILISI TANULMÁNYÚTRÓL
A Publika Magyar Könyvtári Körrel közösen folytattuk a környező országok magyarlakta területeinek
meglátogatását, közös workshopok szervezését. Idén Nagykanizsán, a Városi Könyvtárban tartottuk
meg a tanulmányutat megelőző workshopot. Hangodi Ágnes (OSZK): A számítógép-ismeretek
terjesztése, oktatása, képzési programok a Könyvtári Intézetben címmel tartott előadást, amit Payer
Barbara (OSZK): Elektronikus szolgáltatások közvetítése. Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT)
képzés c. előadása követte. Káldos János (OSZK) Az Európai Digitális Könyvtár kezdeményezésről
számolt be. A házigazdák a Halis István Városi Könyvtár elektronikai fejlesztése és a Nagykanizsai
Kistérségi Adatkezelő Rendszer =NAGYKAR címmel mutatták be könyvtárukat először előadás
keretében, majd körbesétáltunk az olvasói terekben is. Mielőtt továbbindultunk Muraszombatra még
egy rövid városnézést is tartottak nekünk.
Muraszombaton a Regionális Könyvtárba látogattunk el, ahol Papp József és az intézmény
igazgatónője mutatta be a könyvtárat. A városban kb. 18 ezret, a környéken összesen 50 ezer lakost lát
el a 27 könyvtáros. Napi 1000-1200 könyvtárlátogatójuk van. A központi könyvtáron kívül
működtetnek egy Bibliobuszt is a környék községeinek ellátására. Összesen kb. 200 ezer kötetük van,
évi 3 millió Ft-ot költenek könyvre, folyóiratra. 25 számítógép áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtár az egységes szlovén könyvtári rendszer tagja.
Lendván először a Két tannyelvű (szlovén – magyar) Műszaki Szakközépiskolát látogattuk meg, majd
a Városi Könyvtárat. Farkas Brigitta nemzetiségi könyvtáros ismertette a könyvtár főbb adatait, majd
vezetett körbe minket az épületben. A központi könyvtár 127 ezer kötetből áll és 12 fiókkönyvtára van
a környező községekben. 11 könyvtáros dolgozik a különböző könyvtári egységekben. Évente 1000 –
1200 magyar nyelvű dokumentumot szereznek be. Mind a két könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn az
anyaországi könyvtárakkal, a Magyar Könyvtáros Egyesülettel. Beszélgetésünkből kiderült, hogy
egyik könyvtár sem próbálkozott eddig pályázatokkal. Billédi Ibolya szorgalmazta az EU-s
pályázatokba való bevonásukat.
A tanulmányút további napjain szebbnél szebb tájakon jártunk: Bled, Bohinj környékén, a Vogel 1500
m-es fennsíkján sétáltunk, Ljubjanában és Celjén is kellemes órákat töltöttünk.
(Kovács Beatrix kovacs.beatrix@eski.hu )
2007.05. 22. MKE Küldöttközgyűlés – Napirend
1. Könyvtár 2.0 – pódiumbeszélgetés – részt vevők Bánhegyi Zsolt, Dávid Boglárka, Kokas
Károly, Mikulás Gábor – a beszélgetést moderálja Tószegi Zsuzsa
2. Az MKE közhasznúsági jelentésének és költségvetési beszámolójának megvitatása és
elfogadása – előterjesztő Bakos Klára, az MKE elnöke
3. Az MKE Ellenőrző Bizottsága elnökének beszámolója – ismerteti Nagy Anikó főtitkár
4. Egyebek – A küldöttközgyűlés felmentésének kérése munkahelyi korlátozás alól az MKE
Elnöksége két tagjára vonatkozóan
Bakos Klára az MKE elnökének kérésére egy perces néma felállással emlékeztünk meg a nemrég
elhunyt két kiváló kolléga, dr. Bakonyi Géza a Szegedi Egyetem Könyvtára és Rády Ferenc az
Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettesei emlékének adózva. Bakos Klára méltatta emberi
nagyságukat, szakmaszeretetüket, elkötelezettségüket és hitüket, helytállásukat. A megemlékezés után
azt kérte, legyenek gondolatban továbbra is velünk a megkezdett munkák folytatásában.
Ezután érdekes pódiumbeszélgetés zajlott a Könyvtár 2.0 – kérdéskörben, melynek lényege a könyvtár
és a könyvtáros feladata - az értékek megőrzése és közvetítése új technológiákra alapozott
szolgáltatásokkal a hagyományosak mellett, és folyamatos párbeszéd a szakmában és a
felhasználókkal.
A küldöttközgyűlés az előterjesztett beszámolókat és a közhasznúsági jelentést elfogadta, valamint
megadta a felmentést az OSZK KI két munkatársának, akik egyúttal az elnökség tagjai is.
(Balogh Margit balogh.margit@peto.hu )

2007. május 31. Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról –
Zsigáné Kóródy Judit
Vendéglátó a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtára
A hirtelen lezúduló felhőszakadás csak a meghirdetett laborlátogatási programot tudta elvenni a
mintegy 30 könyvtárostól, akik részt vettek a vállalati könyvtárak májusi Műhelybeszélgetésén, de
kíváncsiságukat, beszélgető kedvüket nem – egymás szájából vették ki a szót, amikor megosztották
egymással legjobban bevált módszereiket, ötleteiket az ez alkalommal központban álló témával
kapcsolatban: milyen területeken, hogyan időzítve és milyen csatornák alkalmazásával épülhetünk be
eredményesen a fenntartó cég szakmai és üzleti folyamataiba.
Beigazolódott, hogy nem véletlenül térünk vissza újra és újra a fenntartóval kapcsolatos
kérdéskörre, hiszen a vállalati könyvtárak mindegyike szembesül azzal az igénnyel, hogy
szolgáltatásainak haszna legyen átlátható, kimutatható és értékelhető – és ezáltal a könyvtár
fenntartásának szükségessége megkérdőjelezhetetlen legyen.
A vendéglátó Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtára nagyon alkalmas helyszín ahhoz, hogy
a résztvevők a gyakorlatban láthassák sok olyan jó megoldásnak a sikeres alkalmazását, amely
elfogadottá és elismertté teheti a vállalati könyvtárat a cég szervezetében, szakmai folyamataiban. Az ő
beszámolójuhoz csatlakozva az egyik jó ötlet a másik után hangzott el a többi könyvtár gyakorlatából,
pl.:
• pályázatfigyelés a cég szakmai területei számára, a pályázatok megvalósulását, sikerességét is
nyomon követve
• belső vállalati telefonkönyv kezelése és karbantartása, kompetencia adatokkal is bővítve
• a munkatársak publikációinak feldolgozása adatbázisban és évkönyv formájában való kiadása
• a vállalati projektek figyelése már a tervezéskor, és ehhez információs csomagok felajánlása
• testre szabott versenytársfigyelés elsősorban a termékfejlesztők, az értékesítők és a marketing
területek számára
• a szabadalmi joghoz kötelezően kacsolódó dokumentációk kezelésének „megszerzése”
• a belső szabályozások, utasítások terjesztése és szolgáltatása a jó visszakereshetőséget biztosító
könyvtári integrált rendszerre alapozva (az OLIB pl. még a készítés folyamatát is tudja támogatni)
• a használat, a látogatottság, az igénybevétel pontos mérése elengedhetetlen a „fontosságunk”
igazolására, de a szolgáltatási struktúra tervezésének is nélkülözhetetlen eszköze
• az információk eljuttatásához fontos a csatornákat, módszereket is testre szabni (papíron,
elektronikusan levelesládában, intraneten vagy adatbázisban elérhetően stb.), hiszen minden ügyfél
számára más a legkényelmesebben használható.
Újra szóba került persze a vállalati könyvtárak és könyvtárosok elnevezése körüli sokszínűség,
és az örök téma, a szerzői jog esetünkben alkalmazandó sajátosságai. A következő
Műhelybeszélgetésen, 2007. októberében megbeszélésünk szerint ezeket a témákat járjuk majd körül,
amiben segítségünkre lesznek a Könyvtári Intézet munkatársai is.

2007. június 4. A kulturális szakállamtitkár a könyvtárak fejlesztéséről
A kulturális tárca 2013-ig tartó fejlesztési programjainak egyik célja, hogy minden településen legyen
egy "porta", ahol a könyvtári szolgáltatások elérhetők, ez lehet akár igazi könyvtár vagy kisebb
települések esetében könyvtárbusz - közölte Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakállamtitkára hétfőn Csongrádon. Ehhez olyan szolgáltatáshálót is ki kell alakítani, amely
elérhetővé teszi a legkisebb településeken akár az Országos Széchényi Könyvtár valamely
dokumentumát is digitalizált formában - tette hozzá a kulturális szakállamtitkár a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciáján. Schneider Márta beszámolt arról, hogy 2001 és 2005 között
folyamatosan, 1,9 millióról 2,15 millióra emelkedett a regisztrált könyvtári olvasók száma.

Hangsúlyozta: a növekedést elsősorban a nagy budapesti, valamint a megyei és a városi könyvtárak
érték el, a községi tékák olvasóinak számában azonban visszaesés mutatkozott. Némileg növekedett a
könyvtári látogatások száma is; a tendencia ebben az esetben is hasonló, az emelkedés a nagyobb
könyvtárakban tapasztalható, a községekben pedig lassú csökkenés figyelhető meg - fogalmazott a
kulturális szakállamtitkár. A kölcsönzések száma az elmúlt években csökkent, viszont emelkedett a
helyben használt dokumentumok száma, és még ennél is jobban, több mint másfélszeresére növekedett
a könyvtárközi kölcsönzések gyakorisága - tudatta Schneider Márta.
A könyvtári szférában jelentős informatikai fejlesztések zajlottak le. A községi könyvtárak esetében a
látogatók számára fenntartott internet-hozzáférések száma több mint kétszeresére bővült - tette hozzá a
szakállamtitkár. (Forrás: www.okm.gov.hu)
FELHÍVÁSOK
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Könyvtári Intézet 2007. június 21-én, csütörtökön
szakmai napot rendez a mozgókönyvtári szolgáltatás gyakorlati tapasztalatainak megbeszélésére az
Országos Széchényi Könyvtárban, melyre várjuk a szolgáltatásban részvevő munkatársakat és
vezetőiket. Kérjük, hogy előzetes jelentkezésüket juttassák el a Könyvtári Intézet címére
(kint@oszk.hu). A részletes programot rövidesen közzétesszük ill. eljuttatjuk a jelentkezőkhöz.
(Forrás: katalist, Payer Barbara)
Az MKE Helyismereti Szervezetének 14. Országos Konferenciája július l8-20 között lesz
Kiskunhalason. Jelentkezési lap könyvtárunk honlapján - a www.vkhalas.hu - található, valamint a
KLL legújabb számában. Arra kérjük a listatagokat, hogy aki olvassa, adja tovább kollégáinak!
Mindenkit szeretettel vár a HKSZ vezetősége és a kiskunhalasi Martonosi
Pál Könyvtár kollektívája. Varga-Sabján Gyula igazgató
http://www.nfu.gov.hu - Forrás: Katalist
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.gov.hu) május 25-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Programjaihoz kapcsolódó kétéves akciótervek rövid összefoglalóit. Az összeállítást a Társadalmi
Egyeztetés - Partnerség menüpontban, az Akciótervek egyeztetése fejezetben lehet megtekinteni. Az
akciótervek egyre bővülő listája a szöveges bevezető rész alatt található.
A könyvtári terület fejlesztése más kulturális intézményrendszerekhez hasonlóan - az oktatási
prioritásokhoz kapcsolódva jelenik meg mind a Társadalmi Megújulás Operatív Programban
(TAMOP), mind a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban (TIOP). A jelenlegi akciótervsablonok a prioritás alatt megvalósuló valamennyi konstrukció összefoglaló adatait tartalmazzák
számos szempont szerinti bontásban: célok, indoklás, támogatható tevékenységek, kockázatok stb. Így
egy-egy konstrukció teljes áttekintéséhez az egész sablont végig kell nézni. A könyvtári konstrukciók a
következő helyeken találhatók:
TIOP - Az oktatási infrastruktúra fejlesztése c. prioritás
Konstrukciók:
Tudásdepó Expressz: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése
Regionális Tudástárak a fejlesztési pólusvárosok, társ-pólusok egyetemi központjaihoz
kapcsolódó könyvtárfejlesztések
TAMOP Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek c. prioritás
Konstrukciók:
Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése, nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Kulturális örökségi értékek digitalizálása és Egységes Szolgáltató Felület kialakítása (ez a
fejlesztés két konstrukcióban valósul meg)
Az akciótervek a 2007-2013-as programozási időszak első két évére (2007-2008) vonatkoznak,
végrehajtásuk az operatív programok Brüsszel által történő jóváhagyását követően, várhatóan a nyár
végén kezdődhet meg. A viszonylag általánosan megfogalmazott célok és támogatható tevékenységek
a végrehajtás (pályáztatás) követelményeinek megfelelően még alakulhatnak, részletesebbé válhatnak.
A pályázni szándékozóknak jó tervezést, jó munkát kívánunk!
Balogh Anna, Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály
__________________________________________________________________________________
TAGDÍJ
Kedves Kollégák, Tisztelt Tagtársaink!
A napokban kerülnek postázásra a tagságot érvényesítő bélyegek/matricák, melyeket azok
kapnak, akik befizették idei tagdíjukat. Kérjük viszont a késlekedőket elmaradt tagdíjaik
rendezésére, valamint közöljék velünk megváltozott adataikat is. Az idén is számítunk
mindenkire, rendezvényeinken, kirándulásainkon
Telefonon felvilágosítást ad Fenyves Márta, e-mailben: Kovács Beatrix kovacs.beatrix@eski.hu

Kedves Tagtársaink!
Közreadjuk a Szekció idei programjában szereplő délvidéki szakmai kirándulás útvonal tervét és
program-előzetesét:
Várható időpont 2007. október 3-7.
1. nap: Szabadka (városnézés, városi könyvtár megtekintése), érkezés délután Újvidékre, majd este
városnézés Péterváradon.
2. nap: Matica Srpskában látogatás, délután Karlóca (békekápolna) és egy Fruska Gora-i kolostor
megtekintése
3. nap: Zimony (Hunyadi-torony), Belgrád (Koronázó templom, püspöki könyvtár), Titel
4. nap: Bácsi vár, Újlak
5. nap: Óbecse, Zenta, Magyarkanizsa
Az utazás autóbusszal történik, szállás a lehetőségek szerint szállodában lesz.
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