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MEGHÍVÓ 
 

Beszélgetés a könyvtárosképzésről 
 

dr. Tóvári Judit (EKF) és dr. Koltay  Tibor (SZIE) főiskolai tanárokkal. 
 
 

A Műszaki Könyvtáros Szekció tisztelettel meghívja a kollegákat az új 
bolognai képzésről tartandó tájékoztatóra és beszélgetésre. 

 
 

Az új rendszer szerint a hároméves  alapképzésben résztvevők először jövő tavasszal 
végeznek, 2009. szeptemberétől pedig indulnak a mesterképzések. A könyvtáros szakma 
számára számos kérdés vetődik fel. A beszélgetés ezeket válaszolja meg és talán 
félreértéseket is eloszlat. 
 
Helyszín: OSZK (Budavári Palota F. ép.) VIII. em. Társalgó 
Időpont: 2008. november 13. (csütörtök) du. 14,00 óra 
Büfét biztosítunk. 
 
Visszajelzést kérünk november 11-ig a znagy@oszk.hu vagy telefonon Fenyves Mártánál: 
1-364-1059 
 
Nagy Zoltán 
MKE MKSZ vezetősége nevében 
 
 



MEGHÍVÓ 
 

Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról 
2008. november 20-án 14.30-kor 

 
Vendéglátó az Országgyűlési Könyvtár 

 
Kedves Könyvtárosok, Munkatársak! 

 
Júniusban, a legutóbbi műhelybeszélgetésünkön a könyvtári szolgáltatások intranetes 
megjelenítési lehetőségeiről osztottuk meg tapasztalatainkat egymással. Nagyon érdekes, a 
vállalati tudásmegosztó kultúrába jól beépült megoldást láttunk, többek között olyan 
szolgáltatásokra is, amelyek az integrált könyvtári rendszer és az intranet egymásra 
épülésének előnyeire alapul. 
 
Most az Országgyűlési Könyvtár ad helyet a rendezvényünknek. Ez alkalommal a 
dokumentum beszerzési költségek kezelése, megosztási gyakorlata lesz a témánk, ami 
éppen most, a következő évi költségtervezés időszakában remélhetőleg sokakat érdekel 
majd. Beszélgetésünkön részt vesz a vendéglátó könyvtár fő igazgató-helyettese, dr. Pintér 
Katalin, akinek a könyvtári pénzügyi tervezésre 
– ideértve a gyarapítást is – rálátása van. A műhelybeszélgetés előtt Haraszti Pálné, a 
Képviselői Kutatószolgálat vezetője ismerteti tevékenységüket. 
 
Kérem, készüljetek saját gyakorlatotok bemutatásával, gyűjtsétek össze kérdéseiteket!  
 
A műhelybeszélgetés 
 
helyszíne: Országgyűlési Könyvtár ENSZ különgyűjtemény olvasóterme             
 
időpontja:  2008. november 20. csütörtök, 14.30-17 óra között 
 
moderátora: Kóródy Judit (korody.judit@telekom.hu) 
 
Találkozunk az Országház ún. déli sorompójánál (Kossuth tér, Metró felőli bejárat), vagy 
rossz idő esetén a MTESZ székház árkádja alatt 14.00 és 14.15 között.  
 
A személyi igazolványát mindenki hozza magával!  
 
Kérjük szíves visszajelzéseteket részvételi szándékotokról a korody.judit@telekom.hu címre 
legkésőbb november 16-ig. Mivel az Országház épületébe ellenőrzőrendszeren keresztül 
lehet csak belépni, személyi igazolványotok számát is küldjétek meg!  
 
Szívesen lát minden érdeklődőt az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója! 



Műszaki és természettudományi  
könyvtárak a kutatás szolgálatában  

  
 

Szakmai nap a BME OMIKK ünnepi éve alkalmából  
2008. november 19-én 10 órától 

 
Bővebb információ letölthető a BME-OMIKK honlapjáról 
http://www.omikk.bme.hu/ .  
 
 
 
 
 
 

Idén a Tudomány Napja alkalmából  
a ZMNE Központi Könyvtára  

a Műszaki Könyvtáros Szekcióval  
közösen szakmai napot tart 

  
A könyvtár szerepe a  

tudományos tájékoztatásban  
címmel. 

 
Helyszín Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi 
Központi Könyvtár  
 
1101 Budapest, X. Hungária körút 9-11. 
 
Időpont: 2008. november 27. 10,00 óra 
 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 



 

MEGHÍVÓ  
Kedves Kollégák!  

 
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója idén is megtartja év végi 

Luca napi rendezvényét, amelyre mindenkit szeretettel elvárunk. 
 
Helyszín: BME-OMIKK Központi Könyvtárában, a Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

K épület 1. emelet 59. szám alatti tárgyalójában 
 

Időpont:  
2008. december 11-én, csütörtök délután 14 -18 óra között  

 
Program 1.  

Beszámolók, megvitatásuk és elfogadásuk 
Program 2.  

A Szekció 2009. évi költségvetési, feladat- és rendezvényterve - javaslat  
Program 3.  

Hangulatos téli zenei program. Közreműködik a Homo Cantans Énekegyüttes 
Dia képes beszámoló a tanulmányutakról, képek cseréje  
Büfé, baráti beszélgetés  
 

Tekintettel a hivatalos programra (beszámolók elfogadása, jövő évi program megvitatása) 
visszajelzést kérünk e-mailben kovacs.beatrix@eskihu , vagy telefonon Fenyves Mártánál, 1-
364-1059 december 8-ig. 
 
Számítunk mindenki megjelenésére!  
 
 
A Szekció vezetősége nevében  
Nagy Zoltán elnök  
 
 



 
HÍREK, BESZÁMOLÓK, ESEMÉNYEK  
 
Beszámoló a „160 éves a Műegyetem könyvtára - 125 éves az OMIKK” ünnepi szakmai 
napról 
2008. május 19-én a BME-OMIKK könyvtára kiállítást és szakmai napot rendezett a kettős 
évforduló tiszteletére. 
A "Könyvtárak a műszaki felsőoktatás és a kutatás szolgálatában" című kiállítás a könyvtár 
aulájában nyílt meg, amely bemutatja az elődintézmények történetét is, könyvtári és levéltári 
dokumentumok, könyvek, fotók, valamint érdekes tárgyak segítségével. 
„A felsőoktatási könyvtárak helyzete és jövője Magyarországon” címmel tartott szakmai 
napon egyetemi könyvtárigazgatók átfogó képet adtak a felsőoktatási könyvtárak helyzetéről, 
fejlesztésükről és jövőjükről. Moderátor Bakos Klára (ZMNE Egyetemi Könyvtár) és Fonyó 
Istvánné (BME OMIKK) volt. 
Dr. Virágos Márta (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) tágabb értelemben 
nézte át a felsőoktatási könyvtárak helyzetét. A felsőoktatásban érvényesülő megatrendeket, 
azok hatását a könyvtárakra, az új kihívásokat, a finanszírozás problémáit járta körül 
előadásában. Részletesen beszélt a Portál program feladatairól felsőoktatási könyvtári szinten. 
Pl. tanulási központ kialakítása, részvétel az elektronikus tananyagok előállításában, digitális 
technológiák ismeretek és alkalmazásuk, bekapcsolódás a szakképzési programok 
szervezésébe. Beszélt a könyvtárak információellátásának összehangolására irányuló 
törekvésekről, az új EISZ program jelenlegi állásáról. 
Barki Katalin (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár) a főiskolai 
könyvtárak helyzetét és fejlesztésének irányait mutatta be a volt Berzsenyi Dániel Főiskola 
szemszögéből. SWOT analízist végzett a főiskolai könyvtárak körében és annak tapasztalatait 
osztotta meg velünk. Kiemelte a minőségmenedzsment és a könyvtáros 
kulcskompetenciájának fontosságát. 
Dr. Mader Béla (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár) igen szellemes stílusban 
járta körül a felsőoktatási könyvtárak jövőjét. Beszélt az egyetemi könyvtárak átmeneti 
helyzetéről a papíralapú és az elektronikus könyvtárak között. Ő is kiemelte a digitális 
anyagok létrehozását az oktatás segítésére, tanulóközpontként való működést, digitális 
hallgatói portfoliók létrehozását, kezelését, indexelését és integrálását a könyvtár egyéb 
információs forrásaihoz, digitális dokumentumok menedzselését pl. portálok létrehozásával. 
Dr. Egyházy Tiborné (Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár) a digitális könyvtár jelenéről és 
jövőjéről először általánosságban beszélt, majd részletesebben a könyvtárakról szerzői jogi 
szemmel, a plágiumról a felsőoktatásban. Létezik plágium kereső program, lásd SZTAKI 
honlapja. Megemlítette a haszonkölcsönzési jogot (kölcsönzött művek után szerzői jogdíjat 
kell fizetni), amelyet nálunk még nem vezettek be.  
Dr. Szögi László (ELTE Egyetemi Könyvtár) a felsőoktatási integrációról, annak hatásáról a 
felsőoktatási könyvtárakra és a felsőoktatás jövőjéről beszélt. Problémákat és eredményeket 
sorolt fel. Fontosnak tartja az egyetemi identitás kialakítását.  
A büféebéd után megnézhettük a könyvtárépületét a pincétől a padlásig. Köszönet a 
programért. Kovács Beatrix főkönyvtáros (ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár) 
 
Beszámoló a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéséről 
Vállalati szakkönyvtári szolgáltatások intranetes megjelenítési lehetősége  
2008. június 11. Magyar Posta Központi Szakkönyvtára 
A Magyar Posta új központi irodaházában tartott műhelybeszélgetésünket a fontos témának és 
a gyönyörűen kialakított új könyvtárnak köszönhetően a szokottnál is nagyobb érdeklődés 
kísérte. A résztvevők között a vállalati, intézményi könyvtárak sok területe képviseltette 



magát, mint pl. a vendéglátó Postán kívül a Richter, a Chinoin, az EGIS, a KSH, az MNB, a 
Magyar Telekom, az NHH, a VÁTI, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Országgyűlési 
Könyvtár munkatársai.  
A Magyar Posta Központi Szakkönyvtára, a Richter Gedeon Szakkönyvtára és az INFODOK 
Kft. által üzemeltetett Magyar Telekom Infotéka ötletes, a vállalati tudásmegosztó kultúrába 
jól beépült megoldásokat mutatott be, kitérve a belső portálon való megjelenés technikai és 
szervezési hátterére is. Láttunk pályázatfigyelő (és annak eredményességét is nyilvántartó!) 
adatbázist, konferenciafigyelő, cikkrendelő, saját terminológiai szótár megoldásokat, 
valamennyit a könyvtár szervezésében, sokszor az integrált könyvtári rendszer és a belső 
intranet „összeházasításával”. Kitűnőnek találtuk az előfizetett adatbázisok használatát segítő 
útmutatók, ingyenes próbalehetőségek elérését biztosító ügyfélbarát szolgáltatást is. 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy nem lehet eléggé (és elég sokszor) hangsúlyozni, 
hogy mennyire sokat jelent az intranetes megjelenés a könyvtárak (el)ismertsége, és 
szolgáltatásainak mérhető kihasználtsága szempontjából. A siker egyik fő eszköze a könyvtár 
vezetőjének és munkatársainak politikus igazodása a vállalati kultúrához, illetve a részvétel 
lehetőségének megszerzése ennek alakításában. Nagyon fontos a megfelelő kapcsolat 
kialakítása a kulcsterületekkel, mint a HR, a Kommunikáció és az IT, a velük való viszonyon 
nagyon sok múlik!  
A résztvevők nagyon sok hasznos információra tettek szert, hiszen bár a vállalati 
szakkönyvtárak szolgáltatási profilja sok esetben hasonló, de a fenntartó IT környezete, 
kulturális sajátosságai eltérnek egymástól, így mindig lehet ötleteket meríteni új 
szolgáltatások bevezetésére, megoldások modernizálására másoktól.  
Az őszre tervezett következő műhelybeszélgetés témája a dokumentum beszerzési költségek 
kezelése, megosztási gyakorlata lesz, ami főleg a következő évi költségtervezés időszakában 
remélhetőleg sokakat érdekel majd.  Kóródy Judit 
 
Informatio Medicata 2008 (2008. szeptember 25-26)  
Idén 5. alkalommal rendezte meg a SE Központi Könyvtára az Informatio Medicata 
konferenciát orvosi/egészségügyi könyvtárosoknak és orvosoknak. A magyar előadók 
gyógyszer-információval, tudománymetriával, képzéssel, pályázati lehetőségekkel foglalkozó 
előadásai megtalálhatóak a Központi Könyvtár honlapján (www.lib.sote.hu) a Konferenciák 
rovat alatt. Ugyanitt megtekinthetőek a külföldi és magyar kiállító cégek bemutatkozó 
előadásai is. A MOKSZ (Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) közgyűlésére is a 
konferencia keretében került sor.  Kovács Beatrix 
 
A 2008. május 22–25. közötti vajdasági utunkról Tolnai György írt egy képes beszámolót 
a Könyvtári Levelezőlap 2008. évi 8. számában.  
Mindenki szíves figyelmébe ajánljuk a cikket.  
http://web.interware.hu/tolnaiy/index.htm 
 
BARANGOLÁS BORVIZEK, HÉVIZEK ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK KÖZÖTT 
SZÉKELYFÖLDÖN ÉS KÖRNYÉKÉN 
Szakmai kirándulás a Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében  
2008. október  
A kirándulásról részletes élménybeszámolót legközelebbi számunkban adunk közre. 
___________________________________________________________________________ 
MKE MKSZ Híradó  
készült 60 nyomtatott, valamint e-formátumban megjelenik a muszkon és a katalist levelező listákon 
Felelős kiadó Nagy Zoltán 


