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Meghívó
Kedves Kollégák!
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója idén is megtartja év végi Luca napi rendezvényét a
BME-OMIKK Központi Könyvtárában, a Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet
59. szám alatti előadótermében, amelyre mindenkit szeretettel elvárunk.

Időpont:
2007. december 13-án, LUCA napján délután 13-18 óra között
Program 1.
Elnöki beszámoló a Szekció 2007. évéről - Nagy Zoltán
Titkári és tanácsi beszámoló - Kovács Beatrix, Dettai Eleonóra
Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Rettich Béla
Pénzügyi jelentés - Fenyves Márta
Program 2.
A Szekció 2008. évi költségvetési, feladat- és rendezvényterve - javaslat
Mindezek után kezdetét veszi a Luca napi évzáró programunk:
Program 3.
Svajcsik Kristóf duó (gitár, fuvola). Hangulatos téli zenei program
Dia képes beszámoló a felvidéki fürdőtúráról, képek cseréje
A 2008-as út(ak) megtervezése és elfogadása
Büfé, baráti beszélgetés
Számítunk mindenki megjelenésére!
A Szekció vezetősége nevében
Nagy Zoltán elnök

HÍREK, BESZÁMOLÓK, RENDEZVÉNYEK
Rövid összefoglaló a MOKSZ (Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) Informatio
Medicata konferencián (2007. szeptember 26.) elhangzott előadásról és az október
elejétől elérhető részletesebb programleírásról
Dr. Skaliczky Judit tájékoztatta a megjelent orvos/egészségügyi könyvtárosokat az Európa
Uniós támogatási lehetőségekről.
Összesen 20 milliárd forint kerül szétosztásra könyvtári területen a különböző operatív
programok keretében.
TÁMOP (Társadalmi Megújulást Segítő Pályázat) – 8,8 milliárd Ft
ODR fejlesztése
MOKKA és az ODR összevonása
távolról elérhető szolgáltatások fejlesztése
olvasáskultúra
könyvtáros képzés
TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) – 3,86 milliárd Ft
számítógépes infrastruktúra-fejlesztés
adatbázis fejlesztéshez szükséges hardverek beszerzése
internet használat
TIOP – 3,25 milliárd Ft
kulturális értékek digitalizálása
KMOP – 100 millió Ft
szakmai előkészítés (OSZK)
TIOP Regionális Tudástárak – 4 milliárd Ft
egyetemi könyvtárak fejlesztése
együttműködő egyetemi és önkormányzati könyvtárak
Skaliczky Judit elmondta, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium elkészítette az
Operatív Programokat. Kiírja a pályázatokat, október végétől előkészítő megbeszéléséket tart
a pályázatíráshoz. Kihangsúlyozta, hogy több könyvtárnak célszerű együtt pályázniuk.
Kérdésre elmondta, hogy nincs különbség a nyilvános és nem nyilvános könyvtárak pályázási
lehetőségei között. Különböző fenntartású könyvtárak is pályázhatnak együtt. Ugyanakkor
felhívta a figyelmet arra, hogy az EU nem veheti á t a fenntartó szerepét a könyvtárak
állománygyarapításában, stb.
A könyvtárfejlesztési programokról az alábbi címen lehet tovább tájékozódni:
Könyvtári Fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Terv segítségével címen (október 3-án
tették fel!)
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1503&articleID=229932&ctag=articlelist&iid=1
Elérési útvonal: Oktatási és Kulturális Minisztérium főoldala / Kultúra / Közgyűjtemények /
Könyvtár / Könyvtárszakmai programok
Felhívom a kedves Kollegák figyelmét arra, hogy aki nem tudja interneten megtekinteni a
részletes programot, az OSZK Hold u. 6. alatt Nagy Zoltán osztályvezető, ill. Pastyik Endre
uraknál elérhetik, naponta 9-14 óra között.
Kovács Beatrix
kovacs.beatrix@eski.hu

DEBRECEN A KÖZÉPPONTBAN
Agrárkönyvtári Hírvilág, 2007/4
Mostanában több szempontból is középpontba került Debrecen. Számunkra az elsődleges indok, hogy
megnyílt az új megyei könyvtár. Kulturális szempontból pedig a Leonardo Da Vinci kiállítás okán volt
hangos a média Debrecen nevétől.
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója szervezésében szeptember 20-án reggel vonatra szálltunk,
Debrecenben pedig Hadháziné Beszteri Éva kolléganőnk várt minket, aki fantasztikus kalauzunk volt
egész nap, köszönet érte így utólag is. Első utunk a Méliusz Juhász Ferenc Megyei Könyvtárba
vezetett – amely Gellér Ferenc kiváló tervei alapján épült –, itt az új igazgató, Szilágyi Irén
köszöntötte csoportunkat.
A szép, de már szűkössé vált műemlék épület után tágas, napfényes terekbe költözhetett a könyvtár.
Különösen hangulatos a gyermekkönyvtár és a helyismereti gyűjtemény. Ahogy az osztályvezetők
bemutatták részlegüket, látszott, hogy a könyvtár munkatársai a szívüket-lelküket is beleadják a
munkájukba, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy a hivatásukba. Öröm volt végigjárni az új épületet,
Csikai Elvira lelkesen mutatott meg nekünk minden zugot.
Hogy még mindig a szakmánknál maradjunk, a Református Kollégium Nagykönyvtárát látogattuk meg
ezután, amely 1538 óta folyamatosan működik, és a bölcseleti, teológiai és jogi fakultással is
rendelkező főiskola szolgálatában áll. Az épületben működik az iskolatörténeti és az egyházművészeti
múzeum, valamint itt található az az oratórium is, ahol több országgyűlés is zajlott 1849-ben, illetve
1944–-ben.
Innen a 2006-ban átadott, Kováts András tervei alapján épült modern képzőművészeti központba, a
MODEM-be (Modern és Kortárs Művészeti Központ) siettünk, hogy megnézzük Az igazi Da Vinci
című kiállítást. Az épület előtt állították fel a Leonardo Da Vinci által tervezett, megálmodott
impozáns ló kolosszust. A kiállítás roppant érdekes volt, sok-sok kisfilmmel mutatták be a művész
zseniális szerkezeteit, terveit, tanulmányait. Számomra döbbenetes volt szembesülni Da Vinci
alaposságával, ötleteivel, polihisztor mivoltával, jóllehet sok mindent olvastam már róla az elmúlt
évek során.
A következő programpont a Kölcsey Központban a XX. századi nagy magyar fotóművészek
kiállítása volt. Brassai, Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László és Munkácsi Márton képei
sajátos keresztmetszetét adják az elmúlt évszázad történelmének. Ezt az épületet is Kováts András
tervezte, és szintén 2006-ban adtak át a nagyközönségnek. Tetőteraszáról kilátás nyílik egész
Debrecenre.
A sok látnivaló után levezetésképpen jól esett kicsit meditálni a Nagytemplomban a Kossuthrelikviák árnyékában, majd sétálni a szépen felújított városközpontban.
Igazán szép nap volt, köszönet érte a szervezőknek!
Benczekovits Beatrix
Ábraaláírások
A Méliusz Juhász Ferenc Megyei Könyvtár
A Helyismereti gyűjtemény
A Református Kollégium Nagykönyvtára
Leonardo Da Vinci ló kolosszusa

ÖSSZEFOGLALÓ AZ MKE MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ ÁLTAL SZERVEZETT „A

KÖNYVTÁR 2.0 GYAKORLATI ALKALMAZÁSA” CÍMŰ RENDEZVÉNYÉRŐL (OSZK, 2007.
OKTÓBER 26.)
A Könyvtár 2.0 lehetőségeiről és azok könyvtári megvalósíthatóságával kapcsolatos
tapasztalataikról, ötleteikről beszéltek az előadóink. Az elméleti alapokat egyrészt Ládi
László előadásából szerezhettük meg, másrészt még többet megtudhatunk a témáról az alábbi
honlapon:
A Könyvtár Információ Társadalom (KIT) Hírlevél oldalán a tematikus hírcsokrok között a
Könyvtár 2.0 http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=hircsokrok&id=1
Mi a Könyvtár 2.0 ?
„A 'könyvtár 2.0' természete a könyvtár alapvető hagyományára és küldetésére alapul: a
társadalom szereplői által előállított információhoz való hozzáférés, megosztás és felhasználás
a társadalom céljai szerint. Így a 2.0-ás könyvtár valóban a demokrácia alappillére.”
forrás: KIT Hírlevél
Fiatal kollegáinknak előadásaikban sikerült bemutatniuk az általuk használt könyvtár 2.0-ás
szolgáltatások technikai eszközeit és a gyakorlati megvalósításukat.
Cikkük a témában :Takács Dániel, Paszternák Ádám, Mikulás Gábor. “Könyvtár 2.0, avagy
közösen vagyunk tudásbirtokosok” Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007. szeptember (16/9): p.
10-23.
Internetes elérése az alábbi wiki oldalon olvasható: http://konyvtar20.pbwiki.com/
A rendezvényt Nagy Zoltán a MKE Műszaki Könyvtárosi Szekció Elnöke nyitotta meg. A
moderátor Fazekas Andrea a Richter Gedeon Zrt. Műszaki Könyvtár munkatársa, vezetőségi
tag volt.
Alább felsorolom, az előadásokat linkekkel, hogy akit érdekel önállóan tudja nézegetni. A
Műszaki Szekció tervezi, hogy az előadásokat összegyűjti és megjelenteti. Sajnos nem volt
időnk már az előadásokhoz kapcsolódó gondolataink megosztására az előadókkal és
egymással, erre szeretnénk majd egy másik program keretében sort keríteni.
Ládi László (KI): Könyvtár 2.0 - Helyzetkép a magyar könyvtárakban http://ki.oszk.hu
Takács Dániel (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára): Nyílt szoftver - nyílt
könyvtár http://ek.klog.hu
Fiatal kollegánk a blognyílt forráskódu szoftverekkel
Koroknai Sándor – Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Balmazújváros, http://www.lmvk.hu
Web 2.0 bevetésen - tapasztalatok egy közművelődési könyvtárban
Paszternák Ádám – Országos Idegennyelvű Könyvtár, http://fiksz.klog.hu
Elsősegély csomag – Webes könyvtári gyűjtemények és kezelésük
Kardos András – Könyvtári Intézet: közösségi katalógus kutatócsoport, http://konyvtar.info
Az UTCA fejlesztése - új lehetőségek az együttműködésben
Matolcsi Zoltán – Eszterházy Károly Főiskola, http://infoteria.extra.hu
Az InfoTéria Projekt
Kovács Beatrix
kovacs.beatrix@eski.hu

MKE Műszaki Könyvtárosi Szekció

Rövid beszámoló a "Felhasználóbarát könyvtár - könyvtáros" címmel tartott szakmai
napról (BME OMIKK, 2007. november 5.)
A házigazda és a moderátor Fonyó Istvánné, a BME OMIKK főigazgatója volt.
Bánkeszi Katalin (OSZK): Hogyan lehet egy könyvtár "felhasználóbarát"?
Kulcsmondatok az előadótól: A könyvtár épülete, belső tere is hívogató legyen! Közösségi
térként is funkcionáljon a könyvtár! A hagyományos feladatok mellett új szemléletre van
szükség: nyitottság, olvasói igények jobb kielégítése, gyorsaság, távhasználat kielégítése, teret
kell adni a közösségi tevékenységeknek, könyvtár nak 2.0-ás szolgáltatásokat is nyújtania
kell.
Az előadó beszélt arról, hogy milyen legyen a könyvtár internetes megjelenése (gazdag
tartalom, könnyű kezelhetőség, áttekinthetőség, folyamatos frissítés, megbízható források,
kapcsolat-felvételi lehetőség), az elektronikus szolgáltatásai (katalógusok, tematikus
weboldalak, digitális szövegek, képek, multimédia), távolról elérhető szolgáltatásai
(másolatrendelés, kölcsönzés, tájékoztatás terén).
Hangsúlyozta a kapcsolatteremtést pl. RSS, chat, fórum, skype, e-mail, hírlevél, blog révén.
Fontos, hogy az olvasó hozzászólási lehetőséghez jusson! Közösségépítő szolgáltatásokat
nyújtson a könyvtár, pl. az iwiw-n. Tudásmegosztás lehetősége a felhasználóval wiki-s
felületen.
Nagy Nikolett (Jászberény, Városi Könyvtár és Információs Központ): "Az ügyfél nem
fél ügy" - Ügyfélkapcsolati menedzsment (CRM = Customer Relationship Management)
könyvtári területen
A kolleganő először a CRM fogalmát tisztázta. A lényeg, hogy a CRM filozófia és technika
együtt – szoftveres ügyfélkapcsolat nyilván/karbantartása. A CRM meglévő ügyfelekre épít,
azok megtartását, elégedettségét tűzi ki célul. Az ügyfél lehet pl. az olvasó, de a munkatárs is.
Az ügyfélmegtartás része a lemorzsolódás elemzése és csökkentése, illetve az ügyfélelégedettség folyamatos mérése. Fontos a munkatársak elégedettségének a mérése is. Az
ügyfélhűség megszerzésének egyik lehetősége pl. a jubileumi könyv- és tárgyjutalom,
törzsolvasói jegy, örökös tagság. Kiemelten fontos az ügyfélpanasz megfelelő kezelése. Az
ügyfelek csoportosításának (jövedelmezőség, érték szerint) eredménye pl. a személyre szabott
szolgáltatások (ajánlójegyzék, meghívó, lejárati figyelmeztetés). A kommunikáció az ügyfél
és munkatárs között meghatározó. Az ügyfélszolgálatban résztvevő munkatárs és vezető
felelőssége a legnagyobb az ügyfél megtartásában és elégedettségében. Milyen technológia
kell a CRM-hez? A mai közös integrált könyvtári rendszerek kisebb fejlesztés után
alkalmasak lennének egy olyan adatbázis létrehozásában, amelyben az ügyfelek minden olyan
adata rögzítésre kerül, amely a vele való kapcsolatteremtéshez szükséges. Profilokat lehet az
adatbányászat segítségével készíteni egy-egy célcsoportról, kampány szervezéséhez ad
támpontokat, lemorzsolódás elemzéseket, forgalom- és költségelemzéseket lehet belőle
végezni.
Az előadó témába vágó cikke a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) 2007. júliusi
számában olvasható.

Naszádos Edit (EX-LH Kft.): "Az olvasó mint ügyfél?!"
Az előadó először az ügyfél fogalmát próbálta tisztázni, majd a már előzőleg bemutatott CRM
ügyfélkapcsolati menedzsmentet mutatta be röviden, könyvtári környezetben. Kiemelte a
lemorzsolódás elemzés (chum-elemzés) szükségességét. Ezen kívül elemzéseket kell készíteni
például a kevésbé forgó állományról, elhasználódott, kivonandó állományról, a meg nem
válaszolt referensz kérdésekről, a kölcsönzés és könyvtárhasználat egyéb formáinak időbeni
megoszlásáról. Ezek elkészítésében nyújt segítséget a CRM alkalmazása. Az előadó 9
kérdésből álló kérdőívet küldött ki különböző típusú könyvtáraknak, amely alapján felmérte, a
könyvtárak jelenleg milyen ügyfélkapcsolatot tartanak fenn, ill. milyen terveik, lehetőségeik
vannak a fejlesztésre. Reméljük, hamarosan megjelenik ez a felmérés valamelyik szaklapban,
mert nagyon hasznos lenne a könyvtárak ügyfél/olvasókapcsolati munkájában.
A szakmai előadások után a házigazda BME OMIKK Könyvtár munkatársai mutatták be a
régi/új szolgáltatásaikat:
Bakó Katalin, Emmertné Szerőczei Dóra, Ézsiás Anikó, Wünschné Vajna Éva (BME
OMIKK): "Felhasználó-barátság" a BME OMIKK-ban
A könyvtár alábbi szolgáltatásait mutatták be a kollegák: A 2007. szeptemberben megújult
honlapot (http://www.omikk.bme.hu/), a Hírlevelet, az olvasószolgálat felhasználóbarát
szolgáltatásait, az új olvasójegyet, a rendezvényeiket és a „Hungarikumok a BME OMIKK
muzeális gyűjteményében” című elektronikus kiadványt (http://www.omikk.bme.hu/tudtort/28/).
A honlap a Minerva projekt ajánlásai alapján készült el, felhasználó-központúság jellemzi.
Az olvasószolgálat a helyben nyújtott szolgáltatások mellett a távhasználat lehetőségét is
megteremtette sok területen.
A könyvtár saját fejlesztésű szoftverével és aránylag olcsó hardver háttérrel saját maga készíti
el az olvasójegyeket. Lehetőség van egyéni olvasójegyek készítésére is.
A Hírlevél 2005-ben indult, a honlapon lehet feliratkozni rá. A felhasználó egy rövid
összefoglalót kap a hírlevélből, a teljes szöveg a honlapon olvasható. Az olvasói
visszajelzések eddig pozitívak.
Minden évben egyre több rendezvényt (kiállítás, koncert, előadások, stb.) szervez a könyvtár
együttműködve az egyetemmel. Közösségi térré is vált a könyvtár az elmúlt években. Idén az
Ünnepi Tanévhez (1782-2007) kapcsolódnak a rendezvények.
A Könyvtár legújabb elektronikus kiadványát a honlapon keresztül lehet megnézni. A
muzeális értékű könyvekről egy rövid leírást olvashatunk, link kapcsolaton keresztül
tudhatunk meg többet a szerzőről, a mű bibliográfiai részletes leírását láthatjuk, képeket
nézegethetünk a művekből. Különböző mutatók egészítik ki a tartalmi művet.
A szakmai nap igen tartalmas volt, köszönjük a szervezőknek és az előadóknak. Ígéretet
kaptunk, hogy a könyvtár honlapján megjelentetik az előadásokat. Kérem a kedves
kollegákat, hogy figyeljék.
Kovács Beatrix
kovacs.beatrix@eski.hu

MKE Műszaki Könyvtárosok Szekciója

Országos szakmai nap – 2007. november 28. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Központi Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Eegyesülete Műszaki Könyvtáros
Szekciója rendezésében
Helyszín: ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár
Megnyitó:
Dr. BAKOS KLÁRA (ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár Igazgató)
A szakmai nap az információs társadalom szerkezetét, társadalmi szerepét tárgyalja.
Nem csak szakmailag, hanem társadalompolitikailag is körüljárja a témát, az olvasóért,
könyvtárhasználóért.
1. Dr. CSEPELI GYÖRGY (GKM központi igazgatója)
Az információs társadalom rétegeződése:
• tudástársadalom
• az információ mint a túlélés eszköze
• elektronikus ökológia
• verseny és harc (hatalom, vagyon, tudás, identitás)
• új versenypálya
• wiki-tudás (a központosítás alkonya – interaktivitás – csere – osztozás)
• kreatív osztály – kreatív clusterek
• plurarkia (mindenki hatalommal bír, az internet a közjót szolgálja)
• netokrácia ( újra tanulás – készenlét – soha nem pihenés)
• az információs társadalom közönsége (feltölt-letölt; korai internetező; Heavy user;
szakmai felhasználó; tájékozódó)
• akik a körön kívül vannak, kik használják az internetet? (iskolai végzettség, kor, nem,
város-falu stb.)
KÖNYVTÁR NÉLKÜL
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM HALÁLRA VAN ÍTÉLVE!
2. RAMHÁB MÁRIA (Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét)
A hatékonyság és szakszerűség együttes lehetőségei a KSZR-ben (Közösségi
Szolgáltató Rendszer)
Kistérségi teljeskörű gyűjteményszervezés:
retrospektív állományleválogatás
kurrens állománygyarapítás
Szakszerű gyors – hatékony.
AKI OLVAS RENDÜLETLEN, NEM LESZ SOHA MŰVELETLEN!
3. BÁNKESZI KATALIN (címzetes igazgató, OSZK)
Lehetséges megoldások: közös katalógusok, átjárható katalógusok
Adatbázis-kezelő rendszerek:
• hatékonyság
• meg lehessen találni valamennyi adatot
• adatok közötti kapcsolat

•
•

redundancia menteség
adatvédelem

Könyvtári adatbázisok:
tematikus bibliográfia
filmográfia
lelőhely katalógusok
tematikus adatbázis

olvasói igények
tájékozódás
hozzáférés (digitális formában is)
távoli elérés (hely- és idő független)
kölcsönzés, másolatkérés

Mit lehet elvárni?
Teljes körű feldolgozottság
szabványos leírás
pontos, megbízható adattartalom
szabványos adatcsere formátumok
egységesített névalakok
tárgyszavak, tezauruszok
analitikus feltárás

Igények, lehetőségek:
adatbázisok feltöltése (retrospektív)
lelőhely, státusz
közös katalógus – könyvtárközi
nyomtatott és digitális gyűjtemények
összekapcsolása
távoli hozzáférés

Hozzáférés: könyvtári igények
állomány feltérképezése
közös katalogizálás
könyvtárközi kölcsönzés
tájékoztatás

Célok:
felhasználói kör szélesítése
jobb kiszolgálás
új, korszerű szolgáltatás
nagyszámú digitalizálás
egyenlő esély alanyi jogon
távoli hozzáférés

ÉLETMINŐSÉG, KULTÚRA, TUDÁS, SZAKMAI TUDÁS.
4. TÓSZEGI ZSUZSANNA Phd. (Magyar Szabadalmi Hivatal)

A megjelenési formák sokrétűsége a tartalomszolgáltatásban
Project Gutenberg 1971.
MEK 1994.
Neumann János Multimédiás Könyvtár és Multimédia Központ Kht. 1997.
CD-ROM
Google (10 éves!)
Farenheit 451 – digitalizálás – könyvégetés!
Digitális Irodalmi Akadémia 2006.
Magyar könyvtári szakirodalom ON-LINE
• TMT
• Könyvtári Figyelő
• Könyvtári Intézet OSZK kiadványai
• MEK
a tudományos irodalom on-line hozzáférése
• fizetős adatbázis
• szerzői jogok
• digitális dokumentumok katalogizálása
• metaadat szabványok
az elektronikus információszabadságról szóló 2005-ös törvény
társadalmi szoftverek

CIVIL FORRADALOM AZ INTERNETEN!
World wide world! (web helyett!)
5. NÉMETH BENCE és BEREK LÁSZLÓ
A puding próbája…
A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtárának bemutatója
OLIB- fejlesztés.
6. HORVÁTH ZOLTÁNNÉ ( IQSYS Zrt.)
Trendek és prognózisok az OLIB „anyarendszerben”
Beszámoló címszavakban, készítette: Dettai Eleonóra - Budapest, 2007. december 3.

Beszámoló a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéséről
2007. november 29. Magyar Telekom Infotéka

Jól jött, hogy a novemberi műhelybeszélgetés résztvevőinek többsége korábbról már ismerte a Magyar
Telekom Infotékáját, mert a könyvtár bemutatására alig maradt időnk – főleg a szerzői jogok
kezelésével kapcsolatos beszélgetésnek nem akaródzott véget érnie.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a szerzői jogi problémák a vállalati könyvtárak esetében
általában nem a szerzőkkel, hanem szinte kizárólag a jogtulajdonosokkal (könyvkiadókkal,
lapkiadókkal, adatbázis forgalmazókkal) kapcsolatban lépnek fel. A kiadók sokszor eléggé egyénien
értelmezik a szerzői jogi törvényt, és évről-évre újabb és újabb hozzáférési megszorításokkal, emellett
pl. az adatbázisok esetében szinte korlátlan áremelésekkel lépnek fel. Ez a vállalati könyvtárak
fenntartóit jelentősen sújtja, hiszen esetükben legalábbis megkérdőjelezhető a törvény szinte minden
fejezetében olvasható elvárás, hogy a könyvtár csak akkor és csak „belső intézményi célra a célnak
megfelelő módon és mértékben készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja ”. A belső intraneteken, tudásportálokon való
megjelenítés esetében annyiban biztató a helyzet, hogy a törvény megengedi ezt zárt hálózatokon
belül, adott célokkal, de erre is vonatkozik az idézett korlátozó megállapítás.
Amberg Eszter, a Könyvtári Intézet munkatársa értő magyarázatokkal ismertette velünk a törvény
idevágó paragrafusait, aminek alapján sajnos, csak azt állapíthattuk meg, hogy kevés lehetőségünk van
érdekeink érvényesítésére – zúgolódhatunk tehát, de a törvény nem a felhasználókat, hanem a
jogtulajdonosokat védi.
Másik témánk ismét a vállalati könyvtárak és könyvtárosok elnevezése körüli sokszínűség volt, amiről
már az első műhelybeszélgetés során is beszéltünk. A téma megtárgyalásában segítségünkre volt a
Könyvtári Intézet másik munkatársa, Fehér Miklós. A részvevők elmondása alapján rendkívül
változatos a kép nemcsak a könyvtárak (szakkönyvtárak, műszaki könyvtárak, információs központok,
dokumentációs központok stb.) és a könyvtárosok (könyvtár informatikusok, informatikus
könyvtárosok,
információs
könyvtárosok,
információmenedzserek,
információkutatók,
dokumentátorok, szakinformátorok stb.) elnevezése terén, hanem abban is, hogy a vállalaton belül
mely szervezethez tartozik a könyvtári tevékenység (jogi igazgatóság, oktatási terület, stratégia, EF,
dokumentációs központ stb.). Nem volt célunk, hogy a témának végére járjunk, de megállapíthattuk,
hogy nagyon is érdekel bennünket ez a kérdéskör, és továbbra is napirenden tartjuk.
A következő Műhelybeszélgetést 2008. májusára tervezzük, amikor a Magyar Posta Könyvtára lát
majd minket vendégül az addigra átadott új, óbudai központi épületben. Ez alkalommal terveink
szerint a könyvtár szolgáltatásainak intranetes megjelenítési lehetőségeiről fogunk beszélgetni.
Kóródy Judit

Az MKE MKSZ vezetőségi ülés emlékeztetője - 2007.11.09.
Résztvevők: Fenyves Márta, Nagy Zoltán, Emmertné Dóra, Földi Erika, Pastyik Endre, Kovács Bea,
Dettai Nóra
1. Az októberi rendezvényeink és események értékelése (A Könyvtár 2.O gyakorlati alkalmazása)
Feladat: Tagtoborzási hozadéka lehet. Levelet írunk a résztvevőknek
Felelős: Nagy Zoltán
2. A novemberi rendezvényeink előkészítése
Vállalati könyvtárak műhelybeszélgetés (helyszín, időpont, meghívó)
előterjesztő: Koródy Judit (telefonban)
Feladat: Koródy Judit Nagy Zoltánnak megküldi a végleges adatokat, meghívó tervezetet.
Határidő: 2007.11.12.
Délvidéki Képzőművészeti Lexikon könyvbemutató az OSZK-ban: Art Valéria (Időpont: nov.
22-én óra: cca 11 h. OSZK Díszterem, vagy a 8. emeleti Klubterem)
felelős: Pastyik Endre
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem + MKSZ közös szervezésű tudomány napi
rendezvénye (Időpont: nov. 28 de 10 óra, -Időpont, helyszín stb. pontosítása Bakos Klárival)
feladat: Megjött a program e-mailben, ha mind a három program véglegesítve lesz, Nagy Zoltán
elküldi Kovács Beának, aki megküldi Fazekas Andreának az elektronikus hírlevélhez, aki felteszi azt.
felelős: Nagy Zoltán, Kovács Bea, Fazekas Andrea
3. Decemberi rendezvények előkészítése (Kiemelten a Luca napi évzáró rendezvényünk)
Időpontot (2007.dec.13.13,00 óra), témát (beszámoló), programot (Nagy Zoltán javaslata) egyeztettük.
Büfét megbeszéltük (Mit vesz Maráczi, mit mások – 30.000,-Ft).
Felelős: Nagy Zoltán Marácziné, Fenyves Márta
4. Gazdasági ügyek
Fenyves Márta 100.000,-Ft készpénzt vett fel a programokra. 156 tagunk van, plusz 53 nem fizető
tagunk van. Levelet küldünk nekik.
Felelős: Fenyves Márta, Nagy Zoltán
5. Egyéb ügyek
MKE MKSZ weboldal frissítése
Felelős: Nagy Zoltán
Hírlevélbe anyaggyűjtés
Feladat: beszámolók (Debrecen – Benczekovics Beáta, Könyvtár 2.0 – Kovács Bea, Felhasználóbarát
– Kovács Bea) megküldése Balogh Margitnak a nyomtatott Hírlevélhez
Felelős: Kovács Bea
Határidő: november 12-i hét
Novemberi programok megküldése a Hírlevélhez
Felelős: Nagy Zoltán
Beszámolók elkészítése Luca napra – minden vezetőségi tag
Felelős: Nagy Zoltán, Kovács Bea
Határidő: december 5.
Jubileumi CD kiadása
Felelős: Nagy Zoltán
Határidő: jövő év
Jövő évi programjavaslatok (Vajdaság, Erdélyi Fürdőtúrák, könyvtárlátogatások –Corvinus, Pécs)
Felelős: Nagy Zoltán, Kovács Beatrix
Határidő: december 5.
Következő vezetőségi időpont: 2007. december 05.
Készítette: Kovács Bea, átnézte: Dettai Eleonóra

MKE MKSZ Híradó 2007/4. sz. készült 50 nyomtatott, 200 e-pld-ban Felelős kiadó: Nagy Zoltán elnök

