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HÍRADÓ 2009/2.  
 

Kedves Tagtársak! 
Az alábbiakban közreadjuk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának 

összesített beszámoló jelentését 2008-ban végzett tevékenységéről.  
A beszámolókat a 2008. december 11-i taggyűlés elfogadta.  

 
AZ MKE MKSZ 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE 
 
Helyzetkép 
Nehéz időkben mindig eszembe jut apai nagybátyám egy gyermekkoromban sokat hallott mondása, amit 
akkor nem értettem igazán, ami így szólt: Régen se volt túl jó minden, de azóta csak mindig rosszabb lett! 
Nos, a mi tevékenységünk – nevezzük így: társadalmi, könyvtárszakmai érték- és érdekvédő munka arról 
szól, hogy az egyre nehezebbé váló gazdasági és környezeti világunkban, csökkenteni próbáljuk a 
rosszabbodást. A napi nehéz munkánk mellett olyan lehetőségeket próbálunk teremteni, amely az egyéni 
szakmai munkában, illetve a kulturális élet területén, gyarapodást és igazi élményeket ad és jelent. 
Ennek az évnek is voltak eredményei és természetesen maradtak hiányosságai is. 
A 2008. év első feléig egy igen negatív felszámoló időszakból kellett úgy kijönnie az MKE-nek és az 
MKSZ-nek is, hogy fenn tudjunk maradni és dolgozni tudjunk a továbbiakban. Ez pedig az OSZK Hold u 6. 
alatti részlegének (mely közel 3000 m2-nyi területet foglalt magába) teljes körű felszámolását és 
megszüntetését jelentette. 
Az OSZK-n kívül, az MKE központi irodáinak, irattárának és az ott működő MKSZ irattárnak, a 
tárgyalóknak és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrának is a le- és átadásával, illetve megszűntésével járt. Ezt a 
pár hónapot igen nehéz volt megélnünk, de végül felköltöztünk a Várba és mindent megtettünk a 
működésünkért, ha nehezen is, szereztünk minimális helyet az irattárnak. A közös összefogás következtében 
nem is eredménytelenül. 
A létszám csökkenésünk nem volt olyan mértékű, mint amire számítottunk, a kilépők helyére pár új tagot is 
sikerült beszerveznünk, a jó tendenciát elindítottuk. 
 
Stratégia 
Azzal a stratégiai célkitűzéssel kezdtünk munkába (amellyel az Elnökség és tagságunk is egyetértett), hogy 
olyan rendezvényeket, programokat és tájékoztatást valósítsunk meg, amelyek a műszaki könyvtárosi 
területen dolgozó kollegákat érdeklik, érintik és mozgásba tudják hozni. 
Szerencsére több ilyen részprogram is létrejött.  
Ez csak úgy történhetett meg, hogy vezetőségünk egyes tagjai folyamatosan többletmunkát vállaltak. Ezek 
sorában említem meg Kovács Beatrix titkárunkat, akire – mint jeleztem is – a Hold utcai költöző időszakban 
sok plusz munka hárult, értem ezt az adminisztratív ügyekre is. Jól működött együtt az a pár ember, akin a 
szervezés, a tájékoztatás és a gazdasági munka elvégzése múlt. Így pl. sokat fejlődött levelezésünk, 
gyorsabbá vált a hírközlésünk is. 
Az is hasznos volt, hogy hosszabb ideig a Katalist-ra került hírek átkerültek a MUSZKON-ra is. 
Kovács Beatrix a hírek megfogalmazásában, sok e-mail-s tájékoztatásban, míg Fazekas Andrea, Balogh 
Margit és Pastyik Endre, a –„Hírterjesztésben” jeleskedtek. Nagy eredmény, hogy az ún. Híradónk, mely 
papírhordozón is napvilágot látott, hatszor egy évben kiadásra került. Fenyves Márta pedig a szekció 
gazdasági hátterét biztosította. Itt is sok és szerteágazó feladatot kellett megoldani: ez évben a közhasznúság, 
a banki nyilvántartások, tagdíj átutalási ügyek és más tekintetben is. A pénzügyek végrehajtásának 
ellenőrzése is folyamatos volt, melyet Rettich Béla és az Ellenőrző Bizottság más tagjai végeztek el 
folyamatosan. 



Korszerűsödött, számítógépen is használhatóvá vált a tagnyilvántartásunk, melyet Földi Erika Fenyves 
Mártával közösen készített elő és valósított meg. Az irattár átmentésében Pastyik Endre mellett Dettai Nóra, 
Kovács Beatrix és Emmertné Dóra is jeleskedtek. 
 
Rendezvényeink 
További célkitűzésünk volt a rendezvényeink hatásának fokozása (a részletes és tételes beszámolókat az 
Eseménynaptár tartalmazza). 
Jó és eredményes volt a Kóródy Judit által szervezett Műhelybeszélgetések, melyeken vállalati könyvtáraink 
létkérdéseire igyekeztek válaszokat keresni. Mind a két alkalommal sokan megjelentek a téma iránt 
érdeklődők köréből. 
Ugyancsak foglalkoztunk könyvtáros felsőoktatásunk jelenlegi, a Bologna-i módszer bevezetése kapcsán 
felvetődő kérdéseivel, Koltay Tibor kollegánk téma vezetésével. A novemberi programok közül kiemelkedik 
a ZMNE könyvtárával közösen rendezett tudomány napi rendezvényünk. 
 
Jelentős teret képviseltek a programjaink között a szakmai tanulmányútjaink is: 
- a Publika kör erdélyi útja, 
- a nagysikerű Délvidéki szakmai tanulmányutunk a Vajdaságba, melynek időpontja az ottani választások 
miatt is izgalmas volt. Erről egy remek, talán tanulmánynak is beillő cikk és önálló honlap is megjelent 
Tolnai György tagtársunk szerkesztésben a Könyvtári Levelezőlap ez évi 8. számában, 
- az őszi Székelyföldre (még inkább a Csíki világba, a Hargita országába, a borvizek, fürdők gazdag 
világába) vezető utunk is igen szép és talán maradandó élményt is tudott adni éppen a helyi magyar 
könyvtáros, és fűrdész, geológus, irodalmár és szállodás barátaink lelkes, támogató együttműködése miatt. 
- az MKE Vándorgyűlés még mindig vonzó tagságunk körében is. Az ez évi Szombathelyen lett 
megrendezve - szakmailag sikeresnek mondható. 
Azt pedig mások írták, hogy a mi szekciónk programja igen jól sikerült, annak ellenére, hogy egy emeleti 
könyvtárrészben kaptunk elhelyezést. Sok kollegát odavonzott a „125 éves a BME OMIKK”, melyről remek 
előadások hangzottak el Gazda István és Nagy Ferenc előadásában 
Itt említem meg, hogy magában a BME OMIKK-ban („anyacégünk”) is több, de két mindenképpen 
kiemelkedő rendezvény volt. A főigazgatónővel, Fonyó Istvánnéval a kapcsolatot Emmertné Dórán keresztül 
is szoktuk tartani. E téren azonban van még mit tennünk, hogy folyamatosan növelni tudjuk egymás 
tájékoztatását és tájékozottságát. 
 
Szervezettség 
Több szakmai és érdekérvényesítési kérdést megvitattunk az MKE vezetésével, van fejlődés is az operatív 
munka területén. Magával az MKE Titkársággal jó a munkakapcsolatunk, ugyanakkor egyes szervezési 
ügyekben van még mit fejlődnünk a következő évben is. 
Ilyen például a pályázatok ügye. Éppen a decemberi Tanácsülésen kértük, hogy 2009 legelső 
Tanácsülésének egyikén legyen egy pályázat megbeszélő nap, melyen a szervezetek képviselőin kívül, 
legalább 2-3 pályázati ügyekkel foglalkozó kollegánkat is hívják meg. Legyen több gyakorlati tájékoztató (a 
TÁMOP, TIOP tájékoztatóhoz hasonlóan). 
 
Tagnyilvántartás, adatszolgáltatás 
Sokat javult tagnyilvántartásunk és az azokról kiadott tájékoztatás is Földi Erika munkája által. 
Vannak még hiányosságok is: nem nőtt például eléggé a 2. regisztráltak száma, ennek okait is közösen meg 
kell vizsgálnunk.  
Mindez ellenére, vagy mindezzel együtt az MKE legnagyobb taglétszámú szekciója vagyunk a 2008. évi 151 
tagunkkal (amelyből 12 testületi tagunk is van). 
A tagdíjrész átutalások mindig időben megtörténtek az MKE számlájára, amint ez kiderült Rettich Béla által 
összeállított Ellenőrző Bizottsági jelentésből is. 
Mindenképpen hozzá fognak járulni a nyilvántartások közügyeink rendezéséhez. Éppen mostanra készültek 
el a szabályzatok: Iratkezelési és Pénzkezelési Szabályzat 
A tagtoborzásra több kísérletet is tettünk, ilyenek voltak, pl. egy – egy fiatal könyvtáros támogatása az MKE 
Vándorgyűlésére. A határon túli fiatal könyvtárosok meghívása rendezvényeinkre. Pályázatok írása stb. 



2009-ben fog megjelenni az MKSZ történetét összefoglaló CD kiadványunk, amelynek kiadásához nem 
nyertünk tárgyévben támogatást, pedig jellegénél fogva ritka az ilyen nagymultú és létszámú szervezet nem 
csak az MKE –ben, hanem országosan is.  
Jövő évre egy 3 tagú munkacsoportot hozunk létre a fiatalabb tagság bevonása céljából. 
Több olyan rendezvényen kell szerepelnünk, mint pl. a CIVILADA, melyen tárgyévben Fazekas Judit 
képviselt minket. 
 
Budapest, 2008. december 11.  Nagy Zoltán,  MKE MKSZ Elnök 
 

 
 
 
Szekció élet: 
 
1. A tagság 
 2008-ban 151 tagunk van, ebből 12 testületi tag. A taglétszámunk alakulásában kismértékű 
csökkenést tapasztaltunk idén. Taglétszám és gazdálkodás ld. Fenyves Márta beszámolóját. 
2. A vezetőség 
A Szekció Vezetősége minden hónapban összeült megbeszélni és kialakítani a szekció szervezeti életét, 
programjait. Összegezte az előző havi tevékenységei tapasztalatait, kijelölte a feladatokat és a felelősöket. 
Az ülésekről emlékeztetők készültek, amelyeket irattárunkban helyezünk el. 
A Vezetőségi tagok munkája 2008-ban: 
Nagy Zoltán, elnök úr a vezetési teendők mellett megszervezte az őszi erdélyi fürdőtúrát, részt vesz az MKE 
Jubileumi Emlékkönyv szerkesztésében és a Szekciónk történetét feldolgozó CD-ROM összeállításában. 
Fenyves Márta a gazdasági ügyek mellett a szervezésben is nagyrészt vállalt. Dettai Eleonóra tanácsi 
küldöttünk, ezen feladata mellett egész évben aktívan vett részt a szekció életében. 
A többiek munkája személyenként: Balogh Margit szerkesztette, másolta, borítékolta és postázta a Szekció 
Hírleveleit (6 db) 50-50 tagnak. illetve elküldte az e-formátumot. Az MKE Elnökségének és más szervezetek 
munkájáról is rendszeresen beszámolt a vezetőségi üléseken. Fazekas Andrea a MUSZKON levelezőlistát 
gondozta, feltette a Hírleveleket.  Kovács Beával egyeztetve frissítette a szekció anyagait az MKE 
honlapján. Részt vesz a műszaki/vállalati könyvtárak helyzetéről szóló jövő évi konferenciánk 
előkészítésében. Földi Erika az Ellenőrző Bizottság tagja. Fenyves Márta nyilvántartása alapján elkészítette 



a tagok elektronikus nyilvántartását, amit évközben többször kiegészített, módosított. Részt vesz az MKE 
jubileumi évkönyv szerkesztésében és a szekció irattárának rendezésében. 
Koródy Judit két, nagysikerű Műhelybeszélgetést szervezett idén a vállalati könyvtárak részére. Emellett 
részt vesz a műszaki/vállalati könyvtárak felmérésében.  
Koltay Tibor a könyvtáros képzésről szervezett beszélgetést. Mivel vidéken tanít, így idén kevés vezetőségi 
ülésünkön vett részt. Pastyik Endre részt vett a Délvidéki tanulmányút szervezésében, a szekció irattárának 
költöztetésében a Hold utcából a Várba, ill. az irattár rendezésében. Emmertné Dóra kapcsolatot tartott a 
Szekció és a Szekció székhelyeként üzemelő BME-OMIKK között. Részt vett a Luca Nap szervezésében, ill. 
a műszaki/vállalati könyvtárak feltérképezésében és a szekció irattárának rendezésében. Összességében 
elmondhatom, hogy a vezetőség egy része aktívan vett részt a szekció szervezeti életében, mások kevésbé. 
Részben a munkahelyi leterheltség miatt, részben azért, mert nem mindenkinek volt olyan feladata, amiben 
ki tudott volna bontakozni.  
Az MKE Elnökségében és a Tanácsban képviseltettük magunkat, képviselőket küldtünk az MKE 
Közgyűlésére. MKE Jubileumi kiadvány készítésének munkacsoportjába Poprády Gézát, Földi Erikát, Nagy 
Zoltánt delegáltuk. Balogh Margit pedig a témában írt dolgozatát küldte be. NKA Könyvtári Kollégiumának 
pályázatán részt vettünk. Beadtuk, az elnyerhető összeget a szekciónk történetét feldolgozó CD-ROM 
kiadására szántuk. Sajnos a pályázat nem nyert, de 2009. évben saját erőből fogjuk kiadni. 
 
Tájékoztatás 
Nyomtatott Hírlevelet 2008-ben hatszor jelentettünk meg, amelyeket a MUSZKON levelezési listán 
(jelenleg 126 tag) elektronikusan is megjelentettük, ezen kívül feltettük a rendezvényeink meghívóit.  
Megvalósult programjainkat az Eseménynaptár tükrözi, két kisebb program nem valósult meg: 
Pályázati kiírás a „Könyvtár 2.0 alkalmazások” címmel. Lemondtunk róla, mert olyan sok könyvtár 2.0 
témájú rendezvény, tanfolyam volt az idén, hogy már nem tűnt volna fel egy újabb verseny. 
Pécsi Műszaki Főiskola Könyvtárának meglátogatása érdeklődés hiánya miatt elmaradt. 
Egyébként minden programunkról a beszámolók megjelentek az MKSZ Híradóban elektronikus és 
nyomtatott formában.  
Rendezvényeinkkel igyekeztük megszólítani tagságunkat. Voltak olyan programjaink, ahol egy-egy speciális 
csoportot céloztunk meg, pl. a Műhelybeszélgetések a Vállalati Könyvtárakról, vagy a nyugdíjas tagjainknak 
szervezett kiállítás vezetéssel, utána beszélgetés. A határontúli magyar könyvtárak és könyvtárosok 
munkájának, gondjainak a megismerését szolgálták a tanulmányutak. A tagság szakmai fejlődéséhez 
hozzájárultunk pl. a hagyományos MKE Vándorgyűlés Műszaki Szekcióülésével, az Informatio Medicatan 
való aktív megjelenésünkkel. 
 



 
 

HomoCantans énekegyüttes előadása, középen Kovács Bea 
ESEMÉNYNAPTÁR 
 
A 2008. évben az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció által szervezett és megvalósult programok, illetve az 
MKE és más szervezetek programjai, melyeken a szekció is részt vett közreműködőként: 
 
2008. január 30. szerda 11. óra az OSZK Főigazgatói Tanácstermében volt az MKE Műszaki 
Könyvtárosok Szekció 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 bemutatásra került. A könyvet a helyszínen 
kedvezményesen megvásárolhatták. 
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) 
 
2008. január 31. 14. 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 
 
2008.04.10. OSZK - a Magyar Könyvtárosok Egyesületének küldöttközgyűlése  
Beszámoló  
1. Horváth Sándor Domonkos könyvtáros, szabályozási szakjogász 
A közalkalmazotti törvény módosulása c. beszámolójában kifejtette, hogy a törvénymódosítás célja a 
minőségi munkavégzés elősegítése és a költségtakarékosság volt. 
Közalkalmazotti állás csak pályázat útján létesíthető és próbaidőt kell alkalmazni. Említést tett a 
közalkalmazotti minősítés és a leépítés változásairól, új szabályozásáról. Előadása végén ígéretet tett arra, 
hogy előadásának részletes anyagát az MKE honlapján hozzáférhetővé teszi. 
2. Bakos Klára az MKE elnöke 
Az MKE közhasznúsági jelentésének és költségvetési beszámolójának megvitatása és elfogadása. A 2007-
ben tisztújítás volt az MKE-ben és több tagszervezetében. Az átállás zökkenőmentes, folyamatos volt. A 
szekciók éves beszámolója nem mindenütt készült el, így felhívta a figyelmet annak pótlására. 
Összességében elégedett az MKE éves munkájával. A részletes beszámoló az MKE honlapján lesz 
olvasható. 
Hozzászólás a beszámolóhoz nem volt. 
A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy 160 fő küldöttből 84 fő regisztráltatta magát, így 
szavazóképes a közgyűlés. 
A beszámolót a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
3. Biczák Péter az MKE Ellenőrző Bizottság elnöke 
A beszámolóban kitért a szervezeti életre és a szakmai munkára. A szervezet a közhasznúsági törvényben 
előírt, s az alapszabályban vállalt feladatai és programjai szerint működött az elmúlt évben is. Az MKE 
képviselete valamennyi kormányzati, szakmai érdekképviseleti és civil fórum felkérésének eleget tett. 
Kiemelten jó a kapcsolata az egyesületnek az Oktatási és Kulturális Minisztériummal. 
A gazdálkodás szabályszerűen, az alapszabály szellemében zajlott. 
A részletes beszámoló az MKE honlapján megtalálható lesz. 
A beszámolót a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
4. Nagy Anikó főtitkár 

• Az MKE alapszabályának módosítása 
• Új székhely: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota, F. Épület 
• Új szakterületi szervezet jött létre MKE Múzeumi Szekció néven, 18 fővel. Vezetőség: Matuszka 

Angéla elnök Dr. Krajcez Andrea, titkár Bukov Pálné 
Mindkét alapszabályi módosítást a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 
Budapest, 2008. 04. 11. A beszámolót készítette: Dettai Eleonóra könyvtáros, MKE tanácstag 
 
2008.04.18-23. A Publika Magyar Könyvtári kör által szervezett Erdélyi – Moldvai tanulmányútról (április 
18 – 23.) Benczekovits Beatrixtől részletes beszámoló jelent meg a Publika honlapján 
http://www.ki.oszk.hu/publika/doks/bekescsaba_erdely_moldva.doc  
 
2008.05.15. MKE Műszaki Könyvtáros Szekció – OSZK  
Az MKSZ Elnökségének döntése alapján év közben is meghívjuk nyugdíjas tagjainkat egy-egy előkészített 
programra. Ilyen volt ez a kiállítás látogatás. Az OSZK-ban a Reneszánsz Év keretében szakvezetéssel 
megtekinthették a” Csillag a holló árnyékában” című, Vitéz János könyvgyűjteményét is bemutató kiállítást. 
Utána az OSZK VIII. szinten lévő klubhelységében, szerény vendéglátással egybekötött beszélgetésre került 
sor. 
 
2008. május 19-én a BME-OMIKK könyvtára kiállítást és szakmai napot rendezett a kettős 
évforduló tiszteletére. Beszámoló a „160 éves a Műegyetem könyvtára - 125 éves az OMIKK” ünnepi 
szakmai napról 



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 k önyvtár 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) 
 
2008. május 22–25. MKE MKSZ Vajdasági tanulmányút Tolnai György írt egy képes beszámolóját ld. 
a Könyvtári Levelezőlap 2008. évi 8. számában. Mindenki szíves figyelmébe ajánljuk a remek összeállítású, 
fotókkal illusztrált cikket.  
 
http://epa.oszk.hu/00300/00365/00081/pdf/00081.pdf 
 
2008. június 11. Magyar Posta Központi Szakkönyvtára – MKE MKSZ Szakmai nap 
Beszámoló a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéséről 
Vállalati szakkönyvtári szolgáltatások intranetes megjelenítési lehetősége 
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, aMagyar 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 
 
2008. szeptember 25-26. Informatio Medicata 2008 – MOKSZ 
Az MKE MKSZ Orvosi könyvtáros csoport beszámolója 
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 
 
2008. Október 14-19. MKE MKSZ Szakmai út Erdélybe 
 
2008. November 13.  MKE MKSZ Szakmai nap OSZK 
Beszélgetés a könyvtárosképzésről Kerekasztal dr. Tóvári Judit és dr. Koltay Tibor részvételével 
 
2008. november 20. Országgyűlési Könyvtár – MKE MKSZ 
Beszámoló a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéséről 
Dokumentumköltségek kezelése, tervezése, megosztása 
Az Országgyűlési Könyvtár tradicionális értékeket hordozó épületében nagyon korszerű tájékoztatási 
megoldásokkal ismertetett meg bennünket Haraszti Kati, a Képviselői kutatószolgálat vezetője, Dr. Pintér 
Katalin főigazgató-helyettes pedig megvilágította mindennek a gazdasági hátterét is.    
Amikor láttuk, hogy a műhelybeszélgetés 24 résztvevője 18 vállalati, intézményi könyvtárat képvisel, 
sejtettük, hogy a költségkezelés sok formájával ismerkedhetünk meg, de arra nem gondoltunk, hogy nem 
lesz két egyforma gyakorlat, sőt, igazán szélsőséges megoldásokkal is találkozhatunk. 
Sorra körbejárjuk a költségtervezés, a források, a költségkeret struktúra, az adminisztráció, a költségkövetés, 
az igénylőkre való kiterhelés, a vezetői beszámoló kérdésköreit, s szinte minden területen más és más 
megoldásokkal találkozhattunk. Van, ahol teljesen elválik a szakmai és a pénzügyi terület, így a 
könyvtárosoknak semmilyen számlaügyet nem kell intézniük, és van, ahol a teljes pénzügyi folyamatot a 
könyvtárban rögzítik. Van, ahol kizárólag forintban történik a tervezés, és van, ahol csak devizában – 
érdekes lehet megjósolni az árfolyamokat! Előfordul, hogy minden beszerzés központi keret terhére történik, 
és van, ahol nemcsak a tényköltségeket, hanem a könyvtár működési költségeit is ki kell terhelni a 
szervezetekre – ennek adminisztrációja szinte elképzelhetetlen feladat. Az engedélyezés az egyik 
könyvtárban egy szignó a kockás füzetben, a másik nagyvállalatnál a legkisebb előfizetést is csak a 
vezérigazgató helyettes engedélyezheti. Nagy különbségek vannak még abban is, hogy csak az „épületben 
lévő”, jól ismert munkatársak igényeit kell kielégíteni, vagy egy nemzetközi cégnél folyó tervezési, 
engedélyeztetési folyamatban kell részt venni. 
Rendkívül sok tapasztalatra tettünk szert, és biztosan többeknek ütött szöget a fejében, hogy „Lehet így is? 
Próbáljuk meg, kezdeményezzük!”. Hallottunk beszerzési szabályzatról, céginformációs cégek 
szolgáltatásainak aktuális összehasonlításáról is – ezeket igyekszünk megosztani egymással. 
A következő műhelybeszélgetés során, májusban, a könyvtár által készíthető/kiadható szakmai információs 
kiadványok kérdéskörét tervezzük körüljárni, amelyek valódi hozzáadott értéket jelenthetnek a fenntartó 
szakmai folyamataihoz, s nagyon alkalmasak arra, hogy felhívjuk a könyvtár hasznosságára a figyelmet.  
Kóródy Judit   
 



2008.11.27. ZMNE – MKE Műszaki Könyvtáros Szekció országos rendezvénye a Magyar tudomány 
napja alkalmából 
A ZMNE könyvtára és az MKE Műszaki Szekció által rendezett konferencia a könyvtár szerepét járta körül 
a tudományos tehetséggondozásban. 
 
December 11. Luca Nap 
 
Ezen kívül részt vettünk a BME-OMIKK rendezvényeken (május 19., november 20.), az MKE 
Versenyképesség versenyképes könyvtár RoadShow-ján a gödöllői és az országházi programon nagyobb 
létszámmal. 
 
Kovács Beatrix 
MKE MKSZ titkár 
 



 
MKE MKSZ Gazdálkodás 2008 

 
Összeállította Fenyves Márta és Földi Erika 

 
 
 

 OTP folyószámla Házipénztár Összesen 
Nyitó pénzeszközök 2008. 01. 01. 899 258 125 780 1 025 038 
Bevételek 2008-as évben 1 615 126  819 777 2 434 903 
Bevételek összesen 2 514 384 945 557 3 459 941 
Kiadások 1 871 453 855 359 2 726 812 
E gyenleg 2008. december 31. 642 931 90 198 733 129 
  
Naplófőkönyv saját bevétel 2008-as évre 836 166 
Összes tagdíj befizetés 2008-as évre 969 300  
Saját bevétel egyéni tagdíj 566 800  
Saját bevétel testületi tagdíj 266 000  
MKE-nek tagdíj-hányad 136 500  
2007-ről utalás 1 000  
Bankkamat 2 366  
 836 166 
 
 
 
 

MKE MKSZ egyszerűsített mérlege 2008. év 
 Bevételek Kiadások 
Nyitó pénzeszközök 2008.01.01.  1 025 038  
Tagdíjbefizetések 969 300  
Tagdíjhányad utalás 136 500 
Személyi költségek, megbízási díj SZJA, EHO 38 097 355 960 
Ügyviteli  költségek 309 255 
Készpénzfelvétel, folyószámlamozgás  600 000 600 000 
Rendezvények szervezése, támogatása, visszafiz. 4 000 214 924 
Tanulmányutak, kiadások, befizetések, visszafiz. 821 140 1 009 421 
Támogatás, hozzájárulás 46 500 
Bankkamat, költség 2 366 54 252 
Összesen 3 459 941 2 726 812 
Egyenleg   733 129 
 3 459 941 3 459 941 
 



 
Kedves Kollégák! Kedves Műszaki Szekciós tagtársak!  
 
Kérjük, hogy ha még nem tették meg, tagdíjukat és regisztrációs díjukat az alábbi táblázatnak megfelelően 
lehetőleg mielőbb fizessék be. A tagdíjak mértéke:  
 

Bruttó havi jövedelem A Műszaki szekcióban fizetendő 
díj, mely a regisztrációs díj és az 
MKE tagdíj összege 

0 - 150.000 Ft 4.000.- Ft 
150.000 - 200.000 Ft 6.000.- Ft 
200.000 Ft fölött 10.000.- Ft 
Nyugdíjas, tanuló, határon túli 
könyvtáros díja 

  2.000.- Ft 

Második regisztráció díja   3.000.- Ft 
Testületi tagság díja (legalább) 20.000.- Ft 

 
A tagdíjat átutalással az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció folyószámlára 2009. évi tagdíj megjelöléssel 
(OTP 11708001-20102568) vagy a Híradóhoz mellékelt csekken fizessék be. A tagdíj fizetésének ügyében 
fordulhatnak még Fenyves Mártához a 1149 Budapest, Pillangó park 16/d V.29. címen, vagy a 364-1059 
telefonszámon. FONTOS, hogy aki csekken fizeti be, erről értesítse Fenyves Mártát, vagy küldje el 
neki a csekkmásolatot, mert az OTP külön nem részletezi a befizetők nevét, így Márta nem tud 
könyvelni, jelenteni az MKE-nek stb.. 
 
 
 
MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 
2009. évi rendezvényterve 
 
Január  - Erdélyi szakmai tanulmányút vetített, képes élménybeszámolója (január 15.) 
Február- Szakmai nap a Budapesti Műszaki Főiskola könyvtárában (február 9.) 
Március- Hogyan illik viselkedni egy könyvtárosnak a könyvtárban? –  Illemtan és 21.  
  századi viselkedésminták  
  Tagságunknak (nyugdíjasainknak) az OSZK Biblia kiállításának megtekintése vezetéssel és 
beszélgetés (március 20.) 
Április - Könyvfesztivál, egy napos kulturális program Magyarországon   
Május  - Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése – Könyvtári kiadványok témában 
  100 éves a Műegyetem központi és könyvtárépülete. Könyvtár - Építészet –  
  Könyvtárépítészet. BME-OMIKK szakmai nap (május 19.) 
  Tanulmányút Kárpátaljára, Berek vidékre 
Június - Műszaki/intézményi könyvtárak helyzete – országos konferencia 
Július  - Vándorgyűlés (július 9-11.), Debrecen, szekcióprogram 
Szeptember- Orvos/egészségügyi könyvtáraknak szóló program, Informatio Medicata (szeptember 16-18.) 
  A Műszaki Könyvtáros Szekció történetéről megjelenő CD-ROM bemutatása 
Október Az egyetemi könyvtáros képzés kérdéskör vitájának folytatása 
  Rövidebb tanulmányút az Őrvidék, a Muravidék és a Drávaszög irányába  
November – Műhelybeszélgetés sorozat újabb rendezvénye 
  Tudomány Napja konferencia (BME-OMIKK, ZMNE) 
December –  Luca nap és az MKSZ évi  beszámoló taggyűlése 
 



 

HÍREK, BESZÁMOLÓK  
 
Barangolás Székelyföldön 
 
2008 októberében a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Műszaki Könyvtáros Szekciója és az OSZK közös 
szervezésében székelyföldi szakmai tanulmányúton vehetett részt 40 könyvtáros kolléga. Bár az „Őszi 
barangolás a székelyföldi borvíz kutak és fürdővárosok tájain” című út kezdő időpontja többször is 
halasztódott EU pályázatok és könyvtári rendezvények miatt, a résztvevők nem bánták meg: az utolsó napig 
nagyon jó, kellemes kiránduló idő várta az érdeklődőket. 
A kirándulás fő szervezője és egyben idegenvezetője Nagy Zoltán, Erdély szakavatott ismerője. Az 
előkészítésben és lebonyolításban a Szekció és az OSZK több munkatársa is részt vett, így az örök fiatal, jó 
humorú Fenyves Márta és utunk mindenben nagyon hatékony ” háziasszonya” Ecsedi Viktória is. 
A tanulmányút első megállóhelye Nagyvárad, ahol a Püspöki Palota egyházi gyűjteményének hordtuk be az 
OSZK-tól származó ajándékkönyveket egy helyi kiállítás megrendezéséhez. Megtekintettük a püspöki 
székesegyházat és benne a kincstárat – egyháztörténeti múzeumot, itt helyezték el e város és püspöksége 
alapítójának, Szent László királyunknak XIX. században készített hermáját. Sok magyar vonatkozású tárgy 
között itt láthattunk egy magyar zászlóval ékesített első világháborús tábori oltárt is. Rövid városnézésünk 
során Ady-emlékhelyeket tekintettünk meg, s átmentünk a Sas-palota szecessziós árkádjai alatt is. 
Tovább utazva nagyon szép, immár felújított út vezetett át a Királyhágón Bánffyhunyad felé.  
Bánffyhunyadon, a főút mentén, sokemeletes, hivalkodó, alumínium tetejű, több helyütt a Mercedes autó 
emblémájával is ellátott „paloták” vannak, sok közülük még befejezetlen és üresen tátong. A négy fiatornyos 
erődtemplomot is láthattuk, bár csak messziről. 
Késő délután a Gyalui-havasok peremén, Kalotaszentkirályon Vincze Kecskés István fafaragó, 
néprajzkutató, tanár fogadott bennünket, ahol a helyi népviselet részletes bemutatója következett, késő este 
pedig a helyi református templom kazettás mennyezetének csodás rajzai mellett megcsodálhattuk a több éve 
elkészült búzaharangot, kertjében pedig a régi haranglábat is. 
Másnap Ady Endre nagynénjének kalotaszentkirályi házánál koszorút helyeztünk el.  
Estére érkeztünk meg a Csomád-hegy lábánál fekvő Tusnádfürdőre, ahol vendéglátónk, Virág József 
igazgató úr fogadott bennünket a Csomád Turistacentrumban. Tusnádon a Borvízmúzeum mindössze egy 
nagy helyiségből álló, de ehhez képest óriási szakgyűjteményét Jánosi Csaba geológus, a múzeum 
létrehozója, aki a Csík-Csomádvidéki Táj- és Természetvédő Egyesület vezetője mutatta be, részletesen 
taglalva a történelem előtti idők vulkanikus tevékenységének hidrológiai következményeit. Itt kóstolhattuk 
meg a helyi borvizek egyik legjobbját is, ezt aztán sokan tartalékolták a későbbiekre is, annyira jóízűnek 
találták. (Honi soit qui mal y pense! Mielőtt bárki rosszra gondolna, hogy a könyvtárosok e szakmai úton 
egyfolytában borozgattak volna: Erdélyben borvíznek nevezik a savanyú, ill. savanykás, borra emlékeztető 
ízű, nátriumkarbonátot és szabad szénsavat tartalmazó természetes vizeket, gyógyvizeket.) 
Csíkszentkirályon a Fingós küpü és környéke, majd Hargitafürdő következett, ahol többen bementek a nem 
kevéssé veszélyes mofettába is egy kis kábító széndioxidos levegőt beszippantani. (A mofetta vulkanikus 
tevékenységhez kötődő, főleg szén-dioxidból álló gázfeltörés. A száraz mofetták gázt, a nedves mofetták 
szénsavas vizet, ún. savanyúvizet adnak.) 
A fürdők, mofetták turistacsalogató helyeinek rendbehozatala, fenntartása többnyire az áldozatkész 
önkénteseknek az un kaláka csoportoknak köszönhető, s ez is egyfajta szervező erőt jelent az ott élő 
magyarok számára. 
Csíkszeredán a Mikó vár Székely Múzeumában Benedek Éva muzeológus és papírrestaurátor kalauzolt 
bennünket. Itt betekintést nyerhettünk a székely és csángó, valamint román népviseletek rejtelmeibe, s sok 
régi mesterség eredeti eszköztárából is láthattunk érdekes és értékes darabokat.  
Csíksomlyó és a csíksomlyói búcsújáróhely már régóta nem ismeretlen hazánkfiai előtt, hiszen Pünkösdkor a 
csíksomlyói búcsún ma már az egész magyarság ünnepel (és nem csak a katolikusok). Itt Gergely András 
egyetemi tanár beszélt nekünk a Ferences Kegytemplomról és kolostorról, magáról a búcsúról és 
történetéről, valamint a szintén híres „Barátok feredőjé”-ről. Említésre méltó, hogy a csíksomlyói katolikus 
Kegytemplomban található a világon ismert fából faragott kegyszobrok legnagyobbika (227 cm magas), az 
1510 körül hársfából készült reneszánsz stílusú Mária szobor. Kolostorának udvarán hatalmas Kájoni János-



szobor állít emléket a tudós - nyomdász-orgonaépítő ferences szerzetesnek. A szobor jobb és baloldalán a 
kolostor falán egy-egy napóra található. 
Csíkzsögödön alkalmunk volt látni Nagy Imre festőművész emlékházát (Zsögödi Nagy Imre Képtár és 
Emlékház), ahol a művész székelységet ábrázoló szinte térhatású festményei mellett csodás fafaragványú 
székeket és asztalt is láthattunk. Utána bejutottunk a Zsögöd fürdőbe, ahol a gyógyhatású vízzel teli 
medencében „lubickolhattunk”. Voltak akik viszont „ szárazon fürödtek” a híres mofetta részlegben, mely a 
szív és érrendszeri betegségek legfőbb gyógyhelyének számit, ide orvosi beutalóval járnak az ország minden 
részéből a rászorulók 
Sepsiszentgyörgyön szintén tudós kalauzunk volt: Demeter Lajos helytörténész, író, könyvtáros, az ő 
kíséretében láthattuk a Bod Péter Megyei Könyvtárat könyvtámaszos asztalokkal ellátott olvasótermével és 
fejlett könyvtár automatizálási rendszerével. Ugyanebben az épületben, Háromszék Honvédelmi 
Bizottmányának ülésén 1848. nov. 23-án Gábor Áron háromszéki székely ezermester itt, a vármegyeházán 
jelentette ki: „Lesz ágyú!”. Lett is: 1848 októbere és 1849 júniusa között 68 ágyút készítettek a 
kézdivásárhelyi öntödében mintegy 400 templomharangból. 
A Székely Mikó Kollégium Könyvtárának könyvritkaságaival is megismerkedhettünk, közöttük pl. Mikes 
Kelemen Törökországi leveleinek egyik első kiadását is láthattuk. 
Külön élmény volt a Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi, néprajzi kincseinek megtekintése a Kós 
Károly által tervezett épületben, ahol az 1848-49-es szabadságharc emlékeit is kiállították. 
Szinte a kirándulásunk végére maradt a legközelebb fekvő Tusnádfürdő megtekintése: a fából faragott 
magyar vezérek és királyok szobrai, a turulmadár szobra, az Apor- és Mikes-forrás, az ortodox és református 
templom, valamint az itteni Városi Könyvtár. 
A tanulmányút során nem hagyhattuk ki a gyönyörű őszi szépségeket és panorámát nyújtó Szent-Anna tó és 
környéke, a Gyilkos tó és a Békás szoros megtekintését. Csíkkozmáson láttuk a Sószékfürdőt, ami 
gyermekváró pároknak igen hasznosnak bizonyulhat. Itt vendéglátóink kitettek magukért: az esős időben is 
szabadtéri tűzön főtt gulyással, erős pálinkával fogadták az akkorra már vacogó könyvtárosokat. 
Elzarándokoltunk a gyimesbükki „ezeréves határ”-hoz, a tulajdonos saját erejéből felújított utolsó magyar 
vasútállomáshoz és vámházhoz. Majd a Rákóczi-vár lépcsőinek megmászása után gyönyörű látkép tárult 
minden irányban az erre vállalkozók elé. Megható volt látni az ezeréves magyar határon a magyar 
Szentkoronára emlékeztető módon ferde vaskereszttel díszített, koszorúkkal elhalmozott bunkert, ahová mi 
is odatettük a magunk kis koszorúját. 
Nyugodtan mondhatom, hogy ez a tanulmányút mind magam, mind utastársaim részére maradandó 
élményeket nyújtott, s jelentősen kitágította ismereteinket Erdélyről, a székelyekről, csángókról, erősítve 
magyarság tudatunkat. Számomra teljesen új megvilágításba kerültek a Jókai-regényekből ismert tájak, 
történések. 
Ami a könyvtárakat illeti, s utazásunk egyik nagy tanulsága mindnyájunk számára: ne mulasszunk el 
egyetlen alkalmat sem, hogy friss könyveket, kiadványokat juttassunk el az erdélyi könyvtáraknak. Ahol 
nincs a magyar könyveknek utánpótlása, ott hamarosan nem lesz magyar olvasó sem. Mi könyvtárosok sokat 
tehetünk azért, hogy minél több magyar olvasó legyen a továbbiakban is Erdélyben 
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ZMNE Könyvtára – MKE Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye a magyar tudomány napja 
alkalmából - beszámoló 
A ZMNE Könyvtára és az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció által rendezett konferencia a könyvtár 
szerepét járta körül a tudományos tehetséggondozásban. Az ez év november 27-én rendezett országos 
szakmai napon szép számmal vettek részt könyvtáros kollégák, így a műszaki szekció tagjai is. 
Bakos Klára köszöntőjében kiemelte, hogy a könyvtárak mindig is foglalkoztak a tehetséggondozással 
legfeljebb nem annak nevezték. 



Első előadónk ZMNE rektora prof. Dr. Szabó János volt, aki mint szociológus elemezte a tehetséggondozás 
kérdéskörét. Kiemelte, hogy az intelligencia mindig szívesen foglalkozott a témával és, hogy alapvetően a 
tehetséggondozás a személyiséget kell, hogy célba vegye. Rámutatott, hogy a társadalom 2,3%-a izgalmas a 
tehetséggondozás számára, de ezen felül érdemes még foglalkozni a társadalom 13,6%-ával is, mert ebben a 
körben is keletkeznek innovatív, új ötletek. Fontos, hogy a tehetség fogalma ne devalválódjon és, hogy a 
tehetséggondozás ne legyen egyfajta „újnemesség” szinonimája a társadalomban. A rektor úr előadásában 
kiért arra is, hogy automatikusan nincs sehol tehetséggondozás és az intézményvezetők (így a könyvtárak 
vezetői is) is fel kell, hogy készüljenek a partnerségre a tehetséggondozás területén. Személyes példáján is 
bemutatva a rektor úr elmondta, hogy az ember formálja a legjobban az embert, így a tehetségeket is, mivel 
az ember egy „kézműves lény”. 
Dr.Szögi László az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója történelmi aspektusból elemezte a 
tehetséggondozást. Előadásában kitért arra, hogy a különböző korok oktatási intézményei mindig hangsúlyt 
fektettek a tehetségek gondozására és a kevésbé jómódú diákok számára is igyekeztek lehetőséget biztosítani 
a felsőoktatásban. Szögi úr előadásában elmondta, hogy sok szubjektív gondolatot is meg kell, hogy 
fogalmazzon a mai felsőoktatással kapcsolatosan. Nézete szerint az információk tömegessége mellett nagyon 
precízen kell kiválasztani a releváns információkat a forráskritika révén. Szerinte eltömegesedett az európai 
felsőoktatás, így a magyar is, ami nem lenne baj, de nem vagyunk tisztában a következményeivel. Egy 
valami azonban már érződik, hogy a tömegesedéssel romlott a színvonal és tulajdonképpen a doktori iskolák 
felelnek meg a régi, klasszikus egyetemi oktatásnak. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon nagyon sok az 
egyetem és főiskola. Ezeket valamiképpen integrálni kéne, hogy az oktatás színvonala a megfelelő 
maradjon. Szögi László szerint jó lenne, ha a szakma összeülne és megvitatná a tehetséggondozás 
problémáit. 
Harmadik előadónk dr. Németh József volt, aki a Bizonságpolitikai Szakkollégium elnöke és intézményét 
mutatta be egy pár szóban. Előadásában elmondta, hogy a szakkollégium 2003-ban jött létre. Fő célkitűzése: 
a biztonságpolitikával kapcsolatos értelmiségiek kinevelése a nemzet számára. A szakkollégium tagjai 
szakmai tevékenységet végeznek, saját maguk alakítják ki képzési rendszerüket. Nagyon fontos számukra a 
kreativitás, az önállóság és a társadalmi érzékenység. Németh úr előadásában kiemelte a könyvtár 
fontosságát is a szakkollégium életében. Rendezvények szervezésén túl a könyvtár mindenben igyekszik 
segíteni a kollégium munkáját. Nem véletlen, hogy a diákok a könyvtár munkájával kimondottan elégedettek 
voltak a különböző kérdőíves felmérések tanulsága szerint. Végezetül előadónk elmondta, hogy 20 
szakkollégiumi helyre 45-en jelentkeztek és egy írásbeli és egy szóbeli vizsga után töltik be az üres helyeket. 
Bokrosné Stramszky Piroska osztályvezető, kiváló fotókkal illusztrált előadásában a tehetséggondozással 
foglalkozott a II. Rákóczi Ferenc Megyei könyvtár, illetve a kistérségek vonatkozásában. Megemlítette, 
hogy a tehetséggondozást általában az oktatással kapcsolják össze, pedig sokan mások is részt vehetnek 
benne, így a könyvtárak is. Szerinte a tehetséggondozás az emberi élet teljes hosszát felöleli, ezáltal a 
könyvtárnak sokkal tudatosabban kell beszállnia a tehetséggondozásba. Fontos kitétele volt az előadásnak, 
hogy könyvtár nélkül nincs tehetséggondozás! A könyvtárban sokkal kötetlenebb és barátságosabb a 
környezet, mint egy osztályteremben. 
A nap utolsó előadását Dr. Bartos Éva igazgatóasszony tartotta az érdeklődőknek. Előadásának címe: A 
könyvtáros, mint a kiemelkedő képességű könyvtárhasználók partnere volt. Kétfelől közelítette meg 
előadásában a tehetséggondozást. Először a könyvtárban folytatott tevékenység, másodszor a könyvtárosok 
tehetséggondozásának fontosságát hangsúlyozta. Lényeges elemként említette meg, hogy a könyvtárosnak 
ne legyen kisebbrendűségi érzése. Egy tudósnak, akadémikusnak segítő könyvtáros kompetenciáit sajnos a 
széles, könyvtárba járó közönség nem fogja elismerni, mert nem tud arról, hogy az adott könyvtáros mit is 
tud valójában. Ellenben ha a könyvtáros részt vesz egy népszerű kvízműsorban, az egész ország el fogja 
ismerni a tudását. 
Igazgatóasszony szerint is, a könyvtárnak foglalkoznia kell a tehetséggondozással, hiszen már korábbról is 
vannak tapasztalataink csak esetleg nem tudtuk eddig, hogy ezt tehetséggondozásnak hívják. Szerinte is kell 
fórumokat biztosítani azok számára, akik hozzászólnának a tehetséggondozáshoz. 
A jól megszervezett konferenciát mindenki úgy hagyta el, hogy a tehetséggondozás kérdésével még 
foglalkozni kell a közeljövőben is. Pastyik Endre 
 
 
 
 



Beszámoló a 2008.dec. 10-én az OSZK  épületében megtartott MKE Tanácsának üléséről 
 
 
Az MKE Tanácsának ülését Guszmanné Nagy Ágnes elnök asszony nyitotta meg. 
Bejelentette, hogy Nagy Anikó az MKE főtitkára távollétében az elmúlt időszak eseményeit Fehér Miklós 
elnökségi tag és Molnár Jánosné, az MKE titkára foglalja össze. Ez meg is történt, melynek során alapos 
informatív tájékoztatást kaptunk többek között a 2009 évben Debrecenben megtartandó MKE Vándorgyűlés 
.jelenlegi előkészítési munkálatairól. 
Ezt követően Fehér Miklós az MKE Elnökségének tagja beszélt az Év Ifjú Könyvtárosa cím elnyerésének 
újjá szerevezett feltételeiről, hogy minél több jelentkező legyen országszerte. 
 
Majd a hosszasabb vitát kiváltó téma következett: Javaslat a  Fitz József díjat előkészítő Bizottság 
működésére, melyet Vasné Mészáros Katalin az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének képviselője 
terjesztett elő. 
 
Megállapodás jött létre abban a tekintetben, hogy a díjak átadásra mindenképpen a Vándorgyűlésen kerüljön 
sor. A korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően. 
Ez feltétlenül növeli az átadásra kerülő díjak jelentőségét és értékét. Látható volt, hogy a Budapesti 
Könyvfesztiválon történő díjkiosztás a könyvtáros társadalmunk számára teljességgel elérhetetlen és így a 
távollétükben akkor értékét veszítené. Többen kifejtették, hogy az alapos és időben történő országosan 
végigvitt jó előkészítés nagyon fontos, azaz ennek hiányában nincs értelme egy formális díjátadáshoz az 
MKE nevét adni. Jeleztem a Műszaki Szekció nevében is, hogy csak az a könyvkiadó kaphasson díjazást, aki 
előzetesen igazolta, hogy a köteles-példányok beszolgáltatásának az OSZK-ba eleget tett, és az erről szóló 
írásos igazolást már korábban megkapta és jelenleg is birtokolja. 
 
Ezt követően Wimmer Éva az MKE megbízott pályázatügyi referense számolt be a tárgyévi MKE 
pályázatokról. Azt lehetett kiérezni, hogy e pályázatok nélkül, amelyeket szinte egész éven át folyamatosan 
készít elő és ad be az MKE Elnöksége, már összeomlott volna az MKE országosan is elismert tevékenysége. 
Így 2008 évben 32 pályázatot adott be az MKE Elnöksége. Ebből 16 pályázatot fogadtak el és adták hozzá a 
törvényesen előirt  anyagi támogatást is. Az NKA alapnál a beadott 15- ből mindösszesen 3 fogadtak el, míg 
az NCA-nál a 8 db beadott pályázatból 7 db került a támogatottak közé, amely valóban igen jó eredménynek 
számit. 
 
A hozzászólások közepette megköszöntem a részletes és alapos tájékoztatást és egyben jeleztem, hogy erre 
folyamatosan igényt tartunk az MKSZ részéről is. Javasoltam, hogy a 2009 évi egyik első félévi Tanács 
ülésének legyen a pályázatírás a témája, amelyre hívják meg a tagszerveztek elnökségi tagjait is, hogy minél 
szélesebb körben juthassanak le az információk. 
 
Az irat és a pénzügykezelési szabályzatok témájának megvitatása az előadó Horváth Sándor Domonkos  
betegsége miatt elmaradt. 
 
Az MKE Tanácsának ezen ülésén az MKSZ-t Dettai Eleonóra távollétében az elnök képviselte, aki e 
beszámolót készítette 
 
Nagy Zoltán 
az MKSZ elnöke 
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