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M E G H Í V Ó 
Az MKE Műszaki Könyvtárosok Szervezete és a Timp Kiadó 

Tisztelettel meghívja Önt 
Balázs-Arth Valéria 

 
DÉLVIDÉKI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI LEXIKON 

című könyvének bemutatójára 
2008. január 30-án, szerdán 11 órára 

a Várba, az OSZK 514-es Főigazgatói  Tanácstermébe 
 

A vendégeket köszönti Nagy Zoltán, az MKSZ elnöke. 
 
A könyvet bemutatja dr. Botlik József történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
egyetemi docense, dr. Baranyi Anna művészettörténész, az MTA Zenetudományi Intézete 
Zenetörténeti Múzeumának vezetője, a könyv recenzense, Szombathy Bálint képzőművész, 
művészeti író, valamint a szerző és Solymosy Lajos, a budapesti Timp Kiadó vezetője.  
 
A könyvbemutató alatti vetítéssel a lexikon képanyagának egy része is látható lesz.  
A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.  
  
Minden érdeklődőt tisztelettel vár az MKE MKSZ elnöksége nevében Nagy Zoltán. 
 
 ___________________________________________________________________________ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 40. vándorgyűlése 
2008. július 24-26-án, Szombathelyen lesz. 

___________________________________________________________________ 

Felhívás a 2007. évi adó 1%-ának felajánlására 
2007-ben azoknak köszönhetően, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára ajánlották fel, 11 könyvtár szakos hallgató 
vehetett részt az egyesület szokásos évi vándorgyűlésén. A 2007. évi adóból az 

egyesület számára juttatott 1 % összegét idén is erre a célra kívánjuk felhasználni. 
Kérjük, hogy adója 1%-ával tegye lehetővé, 

hogy minél több fiatal vehessen részt a 2008. évi vándorgyűlésen! 
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MEGHÍVÓ 
a Bibliográfiai Szekció és a Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvényére 

 

"Új épület, új szolgáltatások..." 
Látogatás a Budapesti Corvinus Egyetemi Központi 

Könyvtárába 
 

A rendezvény időpontja: 2008. január 31. 14.00 óra 
 

A rendezvény helye: 
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára 

1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. 
I. emeleti Oktatóterem 

 
Program 

A rendezvényt megnyitja és moderálja: 
Szőnyi Éva a Bibliográfiai Szekció elnöke 

 
Köszöntőt mond: 
Alföldiné Dán Gabriella PhD főigazgató (BCE Központi Könyvtár) 
 
Előadások: 
14.20-14.40 Nagy Zsuzsanna szolgáltatási igazgató (BCE Központi Könyvtár) 
                  Átalakuló felsőoktatás - átalakuló könyvtári szolgáltatások 
 
14.45-15.15 Kégli Ferenc osztályvezető (Országos Széchényi Könyvtár) 
                  Új ikon az Országos Széchényi Könyvtár Honlapján 
 
"Sárga járda túra" - a Beiratkozástól a Raktár szintig 
 
A Történeti Kutatókönyvtár bemutatása 
 
Zárszó: 
16.30-16.40 Nagy Zoltán a Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke 
 
Kérjük a Kedves Kollégákat, hogy részvételi szándékukat mielőbb visszajelezni szíveskedjenek, 
csak korlátozott számban tudunk, kizárólag regisztrált látogatókat fogadni! 
 
e-mail: eva.szonyi@uni-corvinus.hu  tel: 482-7095 
e-mail: Monika.Bardosi@ksh.hu  tel: 345-6754 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/  
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció 
BESZÁMOLÓ - 2007 
 
Szervezeti élet 
Az elmúlt évben is folyamatosan változó, szakmánkat jelentősen érintő körülmények között 
tevékenykedtünk. A Szekció az alapszabály szellemében szakmai konferenciákkal, 
rendezvényekkel, folyamatos híradással segítette a tagság, illetve a könyvtárosok munkáját, 
felkészültségét. A vezetőség az éves munkatervnek megfelelően minden hónapban összeült és 
végezte feladatát, szervezte a programokat, irányította a szervezeti életet, kapcsolatot tartott fenn 
az egyesülettel és más szakmai szervezetekkel. Havonta összegezte a tapasztalatokat, kijelölte a 
feladatokat és a felelősöket. Munkájáról mindenki folyamatosan beszámolt. Az ülésekről 
emlékeztetők készültek, amelyeket az irattárban helyeztünk el. A híradókban rendszeresen 
közzétettük eredményeinket, programjainkat.  

Rendezvényeinkkel igyekeztük megszólítani tagságunkat. Voltak olyan programjaink 
ahol egy-egy speciális csoportot céloztunk meg, pl. a Műhelybeszélgetések a Vállalati 
Könyvtárakról, vagy az orvosi/egészségügyi könyvtárosoknak szervezett könyvtárlátogatás, 
orvosi információs konferencia.  

A határontúli magyar könyvtárak és könyvtárosok munkájának, gondjainak a 
megismerését, a kapcsolatépítés lehetőségének feltárását szolgálták a tanulmányutak.  
A tagság szakmai fejlődéséhez, képzéséhez járultunk hozzá többek között a Könyvtár 2.0 
országos konferenciánkkal, amely a téma aktualitása, valamint az előadók miatt is – igen nagy 
érdklődést váltott ki, illetve a hagyományos MKE Vándorgyűlés Műszaki Szekció ülésével.  
Az alábbi programjainkat sajnos nem sikerült megszerveznünk ebben az évben: 

Az Új Nemzeti Fejlesztési Terv lehetséges hatása a könyvtárakra témában kerekasztal 
szervezése. Könyvtáros képzés témában kerekasztal beszélgetés. Délvidéki szakmai kirándulás 
(létszám miatt). Délvidéki Képzőművészeti Lexikon bemutatója. 
Az MKE Műszaki Szekciójáról készítendő CD-hez folyik az anyaggyűjtés és az előszerkesztés. 
 
A tagság 
 2007-ben 166 tagunk volt, ebből 13 testületi tag. Sajnos 2006 óta 25 fővel csökkent a 
létszámunk.  
 
Tájékoztatás 
Nyomtatott Hírlevelet 2007-ben négyszer jelentettünk meg, amelyeket a MUSZKON levelezési 
listán (jelenleg 134 tag) elektronikusan is megjelentettünk, ezen kívül feltettük a rendezvényeink 
meghívóit, az MKE, Katalist és KIT híreit. Összesen közel 250 információs e-dokumentum 
olvasható rajta. 
 
Gazdálkodás: 
 

  OTP folyószámla Házipénztár Összesen 
Nyitó pénzeszközök 2007.01.01. 781.417 103.806  885.223 
Bevételek 2007 évre 938.671 1,180.115 2,118.786 
Bevételek összesen  1,720.088 1,283.921 3,004.009 
Kiadások 820.830 1,158.141 1,978.971 
Egyenleg 2007.12.31. 899.258 125.780 1,025.038 
 Naplóf könyv saját bevétel 2007 évre  888.171 
Összes tagdíj befizetés 2007 évre 1,025.500   
Saját bevétel egyéni tagdíj 586.000   
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Saját bevétel testületi tagdíj 299.000   
MKE-nek tagdíj hányad 140.500   
2006-ról utalás  600  
Bank kamat 3.171   
 888.171 

 
 

MKE MKSZ egyszerűsített mérlege 2007. év   
  Bevételek Kiadások 
Nyitó pénzeszközök 2007.01.01. 885.223   
Tagdíjbefizetések 1,025.500   
Tagdíjhányad utalás   141.100 
Személyi költségek, megbízási díj SZJA, EHO 37.695 404.576 
OTP kamat és költség 3.171 49.931 
Készpénzfelvétel, folyószámlamozgás 300.000 300.000 
Telefonhozzájárulás   39.763 
Sokszorosítás    27.750 
Szállítás   17.600 
Posta   36.473 
Adótanácsadás  21.600 
Fax karbantartás  26.000 
Terembérlet  27.000 
Anyagbeszerzés   8.801 
Reprezentáció   23.237 
Szlovák tanulmányi út 484.000 598.000 
Valuta visszaváltás 222.570   
Elszámolásra felvétel, visszafizetés 20.000 20.000 
Törökországi út elszámolás 25.850 55.850 
Orvosi csoport tanulmányi út hozzájárulás  40.000 
Vándorgyűlés, nyugdíjas hozzájárulás   6.700 
Debreceni tanulmányi út tárlatvezetése  10.000 
Tudomány napi hozzájárulás  19.798 
Szakmai konferencia az OSZK-ban  33.000 
Luca napi rendezvény, beszámoló taggyűlés   71.792 
Összesen 3,004.009 1,978.971 
Egyenleg 2007.12.31.   1,025.038 
   3,004.009 
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Eseménynaptár: 
A 2007. évben az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció által szervezett és megvalósult programok, 
illetve az MKE által szervezett programok, melyeken a szekció is részt vett közreműködőként: 
2007. január-február: az új MKSZ Elnökség munkájának kialakítása, programtervezés 
2007. március 28. MKE Küldöttközgyűlés 
2007. április 13-15. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - szekcióprogram 
2007. április 19-23. A Publika Magyar Könyvtári Körrel közösen szervezett workshoppal  

összekötött tanulmányi út (Délvidék, Szlovénia) 
2007. május 17. SE Közegészségtani Intézete Fodor József Emlékszoba és a Szakkönyvtár  

Különgyűjteményének meglátogatása 
2007. május 18-20. Szakmai tanulmányút a Felvidék középső része egyes fürdőinek és  

kulturális értékeinek meglátogatására 
2007. május 31. Műhelybeszélgetések a Vállalati Könyvtárakról (Richter ZRt. Műszaki  

Könyvtár) 
2007. július 12-14. MKE Vándorgyűlés (Szeged) – Szekcióprogram szeptember 20. Szakmai  

kirándulás Debrecenbe és Az igazi DaVinci kiállítás és más könyvtárak, múzeumok  
megtekintése 

2007. szeptember 25-26. Részvétel és képviselet a MOKSZ Informatio Medicata  
konferenciáján, különös tekintettel az orvosi Könyvtáros csoportra 

2007. október 26. A Könyvtár 2.0 gyakorlati alkalmazása – országos konferencia 
2007. november 28. Túl a katalóguson – Országos szakmai nap – a ZNME Könyvtárával  

közös szervezésben 
2007. november 29. Műhelybeszélgetések a Vállalati Könyvtárakról (Telecom) 
2007. december 13. Szekció beszámoló közgyűlése – Luca Nap 

 
2008. évi programelőzetes 
 
Könyvtárlátogatások, szakmai programok: 

• Szakmai Nap a Bibliográfiai Szekcióval közösen - Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtára meglátogatása, előadások (január 31.) 

• Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Könyvtárának meglátogatása 
rendezvények: 

• Délvidéki Képzőművészeti Lexikon könyvbemutatója az OSZK-ban (január 30.) 
• Műhelybeszélgetések Vállalati Könyvtáraknak (május és november hó) 
• Fiatal könyvtárosok bevonására szervezzünk vetélkedőt magyar könyvtárszakmai és/vagy 

könyvtárügyi kérdésekből. 
• Pályázat kiírására teszünk javaslatot a Könyvtár 2.0 alkalmazások versenyére.  
• A könyvtáros képzésről kerekasztal beszélgetést szervezünk az akkreditációs  

munkálatok végleges lezárulása után  
• A könyvtárak pályázati lehetőségeiről rendezvényt tartunk. 
• Digitalizálási szakmai nap az OSZK által elkészítendő országos szakmai javaslati anyag 

megvitatására és ismertetésére, felkért előadókkal. 
• A műszaki könyvtárak ma, kerekasztal beszélgetés nyomán kis tájékoztató füzet 

elkészítése. 
•  

Tanulmányi utak: 
• Békéscsabai workshoppal összekötött tanulmányi út a Moldvai Kolostorokhoz, a moldvai 

és gyimesi csángókhoz (április 18-24.) 
• Délvidéki hosszú hétvége a VAJDASÁGBA (május 22-25.) 
• Erdélyi Fürdőtúra a Székely- és Csángóföldre(október 6-12.) 
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E két utóbbi programot miután ezek az MKSZ szervezésében zajlanak –elfogadás estén 

- még 2008. év első negyedévében részletes tájékoztatók alapján meghirdetjük. Mindazon 
tagjaink, akik az éves tagdijukat már befizették, az általunk meghirdetett szakmai utakra 
való jelentkezésük esetén egy útra 5.000 Ft támogatást kapnak. 
Tagtoborzás:  

• a Könyvfesztiválon- Erre szórólapot készítenénk – kiemelt feladat a fiatalok 
megkeresése. 

Egyéb: 
• Szponzorok bevonása a rendezvényeinkbe.  
• Részvétel a Reneszánsz éve Magyarországon c. kiemelt támogatású programokban. 

 
Kiadványok: 
• A Műszaki Szekció életéről szóló CD-ROM megjelentetése. 
 Részvétel az MKE Jubileumi Kiadványának megírásában. 
• Az MKE Honlapján a Szekció munkáját bemutató rész frissítése. 
MKE rendezvények: 
• MKE Közgyűlés 
• Nemzetközi Könyvfesztivál (április) 
• MKE Vándorgyűlés Szombathelyen (július 24-26.) 
 
 
2008. évi költségvetési tervünk: 
 

 MKE MKSZ tervezett költségvetés 2008. évre     
Nyitó pénzeszköz 1,025.038   
Tagdíjbevétel 1.000.000 140.000  
Bankkamat, költség 3.000 50.000 
Személyi költség 48.000 420.000 
Működési költség   230.000 
Rendezvények   80.000 
Tanulmányutak   100.000 
Vándorgyűlés   40.000 
Tanfolyam hozzájárulás   50.000 
CD-ROM kiadás a Szekcióról  750.000 
Összesen 2,076.038 1,860.000 
Egyenleg   216.038 
  
 

 2,076038 

 
A2007.dec.13-án A BME-OMIKK -ban megtartott taggyűlésen  az elnöki, a tikári, a pénzügyi 
beszámolót valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a taggyűlés elfogadta. A 2008 évi  
munkatervezetet és a programtervet a taggyűlés megvitatta...Az ezekről készült írásos anyagokat 
teljes terjedelmükben az Elektronikus Hírlevelünk formájában a MUSZKON-on  tesszük közzé. 
.. 
Nagy Zoltán  az MKSZ elnöke, Kovács Beatrix az MKSZ titkára, Rettich Béla EB elnöke 
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HÍREK, BESZÁMOLÓK  
 
 
Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal 
 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete - a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával - 
az egész országot és az egész könyvtáros szakmát átfogó projekt megvalósítását határozta el. A 
projekt címe: Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal. Célja elõsegíteni a 
könyvtáros kompetenciák fejlesztését, alkalmassá tenni a könyvtárosok személyiségét arra, hogy 
megfeleljenek a legkorszerûbb szolgáltatási (különösen információszolgáltatási) kihívásoknak, 
ezzel hozzájárulni a könyvtáros szakma európai színvonalú hazai mûveléséhez. 
 A program nyitókonferenciával indult az OSZK konferenciatermében. Itt a fõbb témák, 
keretek felvázolására került sor (2007. szeptember 12.)  
 A könyvtárosok, a szakma szélesebb rétegeinek megszólítása és bevonása fórumsorozat, 
úgynevezett "roadshow"-k keretében történik. Hat helyszínt jelöltünk meg erre az országban: 
Kaposvárt (Roadshow - Kaposvár - tájékoztató - program - élménybeszámoló - fotók 
<http://www.mvkkvar.hu/rendezvenyek/kepek/20071112/index.html> ), Gyõrt a Dunántúlon, 
Miskolcot az északi országrészben, Békéscsabát, Debrecent az Alföldön, Gödöllõt "középen". A 
roadshow-k tervezett idõpontja 2007 november - 2008 április, egy-egy helyszínen két nap. A 
rendezvényekre a környékbeli könyvtárosokon kívül az oda kapcsolódó vagy az adott 
könyvtárral intenzív kapcsolatot ápoló határon túli magyar könyvtárosok is meghívást kapnak.  
 A roadshow-k második állomása Békéscsaba, a rendezvény idõpontja: 2008. január 28-
29. (ld. program)  
 A projekt zárása a roadshow-k tanulságait feldolgozó reprezentatív konferencia 
megrendezésével, illetve az elkészült szakmai anyagok publikálásával történik meg, a tervek 
szerint 2008 júniusában-júliusában.  
 Eredményként azt várjuk, hogy a könyvtárosok kapcsolatépítõ és szolgáltató 
kompetenciája növekszik, korszerûsödik, a könyvtári szolgáltatások társadalmi presztízse, 
megítélése javul, s maguk a könyvtárosok is mindinkább elfogadják, hogy a szolgáltatások 
versenyében, a szükséges források megszerzésében versenyezniük kell - ezáltal lesz az általuk 
nyújtott szolgáltatás is versenyképes. 
 Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
 Titkárság: Budapest V., Hold u. 6. 
 (06-1) 311-8634; mke@oszk.hu; www.mke.oszk.hu <http://www.mke.oszk.hu/>  

Forrás: http://www.mke.oszk.hu/  
 

 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából –  
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár 
Bibliotéka Emlékérem-díjat adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti 
vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra 
fejlődéséhez: 
 
CSIRMAZNÉ CSERVENYÁK ILONÁNAK, a mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatójának, 
DÉKÁNY ZOLTÁNNÉNAK, a lakiteleki Községi Könyvtár vezetőjének, 
HÖLGYESI GYÖRGYINEK, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet 
munkatársának, 
KOVÁCS ÉVÁNAK, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió igazgatójának, 
Dr. KÖRMENDY KINGÁNAK, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár tudományos 
munkatársának 
MOLDOVÁN ISTVÁNNAK, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetőjének, 
RADNAI MARGITNAK, az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársának, 
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SZABÓ JÁNOSNÉ TACZMAN MÁRIÁNAK, a jászberényi Városi Könyvtár és Információs 
Központ igazgatójának, 
VENYIGÉNÉ MAKRÁNYI MARGITNAK, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 
igazgatójának, 
Dr. VRAUKÓNÉ LUKÁCS ILONÁNAK, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár könyvtárosának. 
Gratulálunk! 
Forrás: www.okm.gov.hu és katalist 
 
 

A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár határozott időtartamra, felsőfokú végzettségű 
informatikus-könyvtárost  keres angol nyelvtudással. 
Jelentkezés: önéletrajzzal a raczneka@mav.hu e-mail címen vagy a 318-6670 telefonszámon. 
Ráczné dr. Kovács Ágnes központvezető  
 
 
Az Eötvös József Főiskola felvételt hirdet NAPPALI és  LEVELEZŐ tagozaton, BAJAI és 
BUDAPESTI képzési hellyel  informatikus-könyvtáros szakon.  A képzés 6 féléves, főiskolai 
szintű (BA).  
Jelentkezési határidő: 2008. február 15-ig a Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételekkel. 
Részletes felvilágosítás:  az EJF honlapján http://www.ejf.hu; to@ejf.hu  
telefonon az EJF Tanulmányi Osztályán 79/524-624; a budapesti képzést illetően: 
Dr. Csapó Edit 30/230-70-18; csapoe@gmail.com, Borsos Attila borsos@oszk.hu  
egyéb információk: 
http://www.ejf.hu/tanszekek/konyvtartudomanyi/konyvTansz_tanszek.php  
www.felvi.hu  
Stohl Róbert főiskolai adjunktus 
Eötvös József Főiskola Könyvtártudományi Tanszék 
6500 Baja, Szegedi út 2. +36 79 524 624 / 113 
 
Pályázati tájékoztató 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a TIOP 1.2.1. "AGÓRA - multifunkcionális közösségi 
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" 
konstrukció pályázati felhívása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. 
 A pályázati dokumentumok közül egyelőre a felhívás érhető el a Pályázatok rovatban, illetve 
közvetlenül az alábbi webcímen: 
 http://www.nfu.hu/content/1053. A teljes dokumentáció az NFÜ tájékoztatása szerint jan. 28-án 
kerül fel a honlapra. 
Balogh Anna Könyvtári Osztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Forrás: katalist 
 
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium tavaszi pályázati kiírása rövidesen, reményeim szerint 
már a hét végén olvasható lesz az NKA honlapján. 
Állományvédelmi, restaurálási pályázat most nem lesz, azt korábban is ősszel, októberi 
beérkezéssel irtuk ki. Igy tervezzük most is. 
Komlósi József 
NKA, kollégiumi elnök 
 

Forrás: katalist 
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