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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! 

______________________________________________________________________ 

HÍREK, BESZÁMOLÓK  
 
2008. január 30-án, szerdán 11. az OSZK Főigazgatói Tanácstermében volt az MKE Műszaki 
Könyvtárosok Szervezete és a Timp Kiadó közös szervezésében Balázs-Arth Valéria: 
DÉLVIDÉKI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI LEXIKON című könyvének bemutatója. 
A vendégeket Nagy Zoltán, az MKSZ elnöke köszöntötte. A könyvet  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 mutatták be a közönségnek. A 
könyvbemutató alatti vetítéssel a lexikon képanyagának egy része is látható lesz. A könyv a 
helyszínen kedvezményesen megvásárolható.  
A lexikon a XX. Századi délvidéki magyar képzőművészetet összegzi. Délvidéki, azaz a 
történelmi Magyarország első világháború után leválasztott déli részein, majd a volt Jugoszlávia, 
később Szerbia, főképp a Vajdaság, Horvátország és Szlovénia területén született, élt vagy ma is 
ott élő, illetve onnan származó és pályájukat külföldön folytató magyar képzőművészek 
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, keramikusok, iparművészek, grafikai formatervezők, 
díszlet- és jelmeztervezők, divattervezők, fotográfusok, stb.) életét és pályáját, valamint a 
délvidéki magyar képzőművészettel foglalkozó művészettörténészeket, művészeti írókat, 
képzvőművészeti filmek rendezőit mutatja be, 402 részletes szócikkben. A kötetet Tolnai Ottó 
esszéje vezeti be.  (BM) 
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2008. január 31. 14.00 óra (Corvinus Egyetem) az MKE Bibliográfiai Szekció és a Műszaki 
Könyvtáros Szekció közös rendezvényén "Új épület, új szolgáltatások..." címmel látogatást 
tettünk a Budapesti Corvinus Egyetemi Központi Könyvtárába. Megnyitó és moderálás: Szőnyi 
Éva a Bibliográfiai Szekció elnöke. Köszöntőt mondott 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 

 
 
Pályázati tájékoztató 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatok folyamatosan jelennek meg, és az eddig 
kihirdetettek a www.nfu.hu címen olvashatók. 
 
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium tavaszi pályázati kiírása olvasható 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 
1. Könyvtári innovációs projektek  
Altéma kódszáma: 2139 
1.1. „Könyvtári minőségfejlesztés 21” 
1.2. A használói elégedettség vizsgálata 
2. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése 
Altéma kódszáma: 2140 
3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése 
Altéma kódszáma: 2112 
4. Szakmai programok kötelező önrésszel 
Altéma kódszáma: 2108 
5. Szakmai programok 
Altéma kódszáma: 2104 
5.1. Országos, regionális és megyei rendezvények 
5.2. Szakmai továbbképzések 
6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 
Altéma kódszáma: 2105 
A pályázat 2008. február 28-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA 
Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok 
érvénytelenek.  
Forrás:  www.nka.hu 
 
Tanfolyam: 
A Könyvtári Intézet (FMK nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2008 tavaszára - frissített 
tartalommal - újra meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját A kulturális örökség 
védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. 
(PLM 124) címmel. 
A tanfolyam időpontja: 2008. március 10-11., 17-18., jelentkezési  
határidő: 2008. február 25. Részvételi díj: 30.000,- Ft  
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KÖNYVTÁRI BARANGOLÁS A DÉLVIDÉKEN 2008.  MÁJUS 22-25.  
 
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója tanulmányi kirándulást szervez a Vajdaságba, a 
bácskai, bánáti, szerémségi városok, tájak természeti és kulturális értékek megtekintésére. 
Ezeken belül nevezetes és kiemelkedő értékű könyvtárakat és muzeális gyűjteményeket találunk 
és kívánunk meglátogatni. Így a város főterét is meghatározó Szabadkai Városi Könyvtárat, az 
Újvidéken működő Matica Srpska Bibliotékát, a Zentán működő Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézetet és az Újlakon lévő Ferences Könyvtárat és Múzeumot. 
E tájakat járva megállunk a híres palicsi fürdőnél, a karlócai békekötés színhelyénél, Titelnél a 
Duna és a Tisza összefolyásánál, kirándulunk a Fruska Gora, hegységbe, majd a Tisza völgyében 
barangolva megnézünk szép tájakat és kisvárosokat. Az ottani kulturális életbe is betekintünk 
múzeumok, könyvtárak, kulturális központok révén. Természetesen utunk során folyamatosan 
találkozni kívánunk magyar kollegáinkkal, ismerősökkel, barátokkal. 
Gondolunk arra is, hogy a kulturális és a táji szépségek mellett belekóstolunk a híres délvidéki 
ételkülönlegességekbe, helyi specialitásokba. 
Szokásunkhoz híven ezen az utunkon is lenne helyi kalauzunk és vezetőnk Pastyik László 
hungarológus személyében, aki sokunknak már régi ismerőse az elmúlt években velünk közösen 
kifejtett szakmai tevékenysége alapján. 
   
Időpont Tanulmányutunkat 3 éjszakával 4 naposra tervezzük 2008. május 22-25. között  
Indulás: 2008. 05. 22-én reggel 06. 30 kor a Corvin Áruház előtti parkolóból 
Érkezés: 2008. 05. 24-én a késő esti órákban 20 – 22 óra között 
Elhelyezés: Újvidéken / Novi Sad/ a Hotel DUGA (Szivárvány) –ban 2-3 ágyas fürdővel 
(zuhanyzós fürdővel) ellátott szobákban 
Ellátás: reggeli a szállodában 
Utazás: Panorámás autóbusszal, amelyet a Romcar cégtől bérlünk 45- 50 férőhellyel. 
Útvonal Budapest – Szeged, Palics fürdő - Szabadka, Újvidék, Újlak, Karlóca Újvidék, Óbecse, 
Zenta, Magyarkanizsa megtekintése után a Tisza mentén vissza Budapestre cca 800- max1000 
km út megtételét tervezzük 
  
Naponkénti részletes útitervet is készítünk, amit a jelentkezőknek megküldünk. 
 Költségek: 34. 000 Ft / fő 
Az MKSZ tagoknak: 29. 000 Ft/ fő 
  
Jelentkezni lehet: 
Fazekas Gábornénál (Jutka) 
OSZK 1054 Budapest Hold utca 6 
Telefon: 3323-760 vagy 
Email: fazekas.jutka@citromail.hu 

Kovács Beatrixnál 
Telefon: 354-5372 
Email: kovacs.beatrix@eski.hu 
 

 
Fenyves Mártánál 
Bp. 1149 Pillangó park 16/d V. em. 29. 
Telefon: 3641-059 
 Jelentkezési határidő: 2008. március 1. 
Befizetési határidő: részletfizetés esetén az első részlet befizetésének határideje: március 10. 
Második részlet fizetése: május 5. (vagy egy összegben szintén ekkor) 
  
Várjuk tagjaink minél nagyobb létszámú jelentkezését. 
Az Elnökségünk nevében üdvözletét küldi: 
 Nagy Zoltán, az MKE MKSZ elnöke 
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Jelentkezési lap 

az MKE-MKSZ 2008. május 22-25. közötti délvidéki tanulmányútjára 

 
 
 

Név: 
 

Anyja neve: 
 

Születési hely, idő: 
 

Útlevélszám: 
 

Elérhetőség: 
(mobil, otthoni, munkahelyi telefon) 
 
Fizetési mód: 

• Készpénzzel, személyesen 
• Átutalással intézménytől vagy egyéni bankszámláról: MKE Műszaki Könyvtáros 

Szekció, OTP: 11708001 – 20102568 
Abban az esetben, ha valaki készpénzfizetési- vagy átutalási számlát kér, kérem, jelezze 
Fenyves Mártának. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________________

MKE MKSZ Híradó 2008/2. sz. készült  e-formatumban Felelős kiadó: Nagy Zoltán elnök 


