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MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete  
Műszaki Könyvtáros Szekciója 

tisztelettel meghívja tagjait 
és külön szeretettel nyugdíjas kollegáinkat az 

Országos Széchényi Könyvtárba 
(Budavári Paloták F. épület) 

2009. március 20-án (pénteken) 14 órára a 
BIBLIA SACRA HUNGARICA 

című magyar bibliatörténeti kiállítás, 
Dr. Heltai János egyetemi tanár 

a kiállítás egyik rendezője 
 

szakvezetésével való megtekintésére. 
 

A kiállítás megtekintése után  
a nyugdíjas kollegáinkat tisztelettel várjuk 

az V. em. 516 tanácsterembe egy kis büfé fogadással egybekötött 
beszélgetésre is, ahol ismertetni kívánjuk programtervünket is. 

 
Minden kedves kollegánkat tisztelettel és kedves invitálással elvárjuk. 

 
Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

 
 

Nagy Zoltán 
az MKE MKSZ elnöke 



MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK NAPJA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN 
 
A BMF Könyvtár Könnyűipari Szakolvasójában került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Műszaki Könyvtáros Szekciójának első idei szakmai napjára.  
KOVÁCS BEATRIX  titkár (MKE-MKSZ) köszöntötte a szép számmal megjelent tagságot. 
A vendéglátók nevében STRASSZER  MIHÁLYNÉ könyvtárigazgató (BMF Könyvtár http://lib.bmf.hu) 
előadásában bemutatta a BMF könyvtárait, működési területüket, speciális gyűjtőköreiket a műszaki 
tudományok területén, az egyre bővülő könyvtári szolgáltatásokat, valamint megemlítette, hogy több mint 
10.000 olvasót szolgálnak ki az öt telephelyen. A Főiskola földrajzi széttagoltsága miatt a könyvtár az alábbi 
telephelyeken működik, tagkönyvtárakból áll és az egységes működés érdekében könyvtárhálózatot alkot. 
Tagkönyvtárai: Tavaszmező utcai Könyvtár , Doberdó úti Könyvtár Könnyűipari Szakolvasó, Doberdó úti 
Könyvtár Elektrotechnikai és Informatikai Szakolvasó, Népszínház utcai Könyvtár, Székesfehérvári 
Könyvtár. 
Gyűjtőkörük az alapozó tárgyak szakirodalmán kívül: elektrotechnika, ezen belül elektronika; 
híradástechnika; műszer- és méréstechnika; mechatronika; automatizálás; informatika, számítógép-
tudomány; számítástechnika; villamosságtan; környezetvédelem; közgazdaságtan; pedagógia. Bőr- és 
bőrfeldolgozás; csomagolástechnika; papírgyártó- és feldolgozóipar; nyomdaipar; textilipar; iparművészet; 
ipari formatervezés; design; médiatechnológia; minőségbiztosítás; gépészet; gépgyártás-technológia; 
gépjárműtechnika; mechatronika; anyagtudomány; biztonságtechnika; információtechnológia. 
Nagy sikert aratott Dr. KUTOR LÁSZLÓ főiskolai tanár (BMF NIK Informatikai Rendszerek Intézet) „Az 
internet és a könyvtár szerepe a(z) (amerikai) felsőoktatásban” című előadása.  
Az előadó Power Point-os  előadását személyes tapasztalataival is kiegészítette (Austin Egyetem Könyvtára 
(Texas), George Mason Egyetem (Washington), Library of Congress).  Beszélt a könyvtár változó súlyú 
szerepeiről (információforrás – élettér - találkozási pont), új szolgáltatásairól (orientálás - fogyatékkal élők 
támogatása), az információ-elérés új módjairól (hipertext) valamint az információs”robbanás” tendenciáiról, 
következményeiről  (az archiválás problémköre - kilátásai).  
Bemutatta sok-sok szemléltetőeszközzel illusztrálva a könyvtárosok számára érdekes adathordozók 
fejlődését.  Az előadását követően megtekinthettük az igen nagy gondossággal összegyűjtött és igényesen 
rendszerezett technikatörténeti magángyűjteményét is. 
 

 
    Fotó: Krasznai Mihályné 
 

NAGY ZOLTÁN elnök (MKE-MKSZ) a zárszóban megköszönte az előadóknak az igen tartalmas, a 
hallgatóságnak sok új információt tartalmazó előadásait.  
A rendezvény a BMF Könnyűipari Szakolvasójának és az Elektrotechnikai és Informatikai Szakolvasójának 
megtekintése után a jelenlévők baráti beszélgetésével zárult. 
Dettai Eleonóra 
 
 



 
BESZÁMOLÓ az MKE Tanácsának üléséről 

( 2009. 03.10.) 
 

 
1. NAGY Anikó – főtitkár beszámolója 

 2009. évi munkaterv az MKE honlapján olvasható 
 Kazinczy év kapcsán az Olvasószolgálati Szekció és az MKE közös rendezvénye ( 

Széphalom, 2009.05.21.) 
 a pénzkezelés egyszerűsítése miatt a pénzügyi és az iratkezelési szabályzatokat 

felülvizsgálják 
 XVI. Könyvfesztivál idén is a Millenárison kerül megrendezésre 

( 2009. 04. 23-26.) 
 MKE Könyvtáros Klub rendezvényei péntek 10-19 és szombat 10-18 óra között lesznek. A 

költségek csökkentése miatt közös stand lesz a Rubikon Kiadóval együtt.  
 Küldött Közgyűlés 2009. 05. 07. 
 2008. évi taglétszám 2061 fő 
 tagdíj befizetési határidő: 2009. március 31. 
 

2. BAKOS Klára – elnök a Népszabadságban megjelenő, Mikulás Gáborral készült interjúval 
kapcsolatosan az MKE álláspontját ismertette. 
Az MKE nevében Ramháb Mária, Fodor Péter és Bakos Klára az újság főszerkesztőjénél etikai 
kifogást emeltek a cikkel kapcsolatban és kérték annak visszavonását, de ez sajnos süket fülekre talált. 
Fehér Miklós szakszerű, hiteles írása a honlapon olvasható, de sajnos ezt sem közölték.  A témával 
kapcsolatban több cikk fog megjelenni a szakmai lapokban és a májusi MKE Közgyűlésen a további 
lépéseket az üggyel kapcsolatban a tagsággal megbeszélik. 
Sándor Tibor hozzászólásában jelezte, hogy a Népszabadság Kulturális rovatának munkatársa N. 
Kósa Judit helyt ad az MKE-nek a szakmáról szóló nagy riport közlésére. 
 

3. KISS Gábor – alelnök  
A Vándorgyűlés idén Debrecenben lesz (2009. 07. 09-11.) az esélyegyenlőség és tehetségek 
gondozása témakörben.  
Motto: „Könyvtárosok a tehetségért” – a reformációtól napjainkig.  A részletes program és a 
szervezéssel, részvétellel kapcsolatos tudnivalók, külön a Vándorgyűlésre készített honlapon lesz 
olvasható, ami az MKE honlapjáról is elérhető egy link segítségével. 
Kérik a szakmai és területi szekciók jelentkezését az előadások tartására és április folyamán az 
előadók nevét és az előadás pontos címének leadását Molnárné Varga Katalin és Kiss Gábor 
nevére.  
 

4. WIMMER Éva – beszámolójában elmondta, hogy 2008-ban 34 pályázatot adott be az MKE. Ebből 
17 nyert, 13 nem és 4 pályázatnál még nem született döntés. 
2008-ban összesen 13.264 eFt folyt be pályázati úton az MKE kasszájába. 
A 2009-ben 8 pályázatot adtak be eddig. A folyamatosan megjelenő pályázatokról a 
honlapon lehet tájékozódni.  
 

5. KISS Gábor - alelnök beszámolt arról, hogy az NCA pályázatán belföldi tanulmányút szervezésére 
nyert összegen az MKE elnökségét és a szervezetek vezetőit szeretnék vendégül látni Pécsen a Dél-
Dunántúli Turizmus munkatársai (2009. 04. 02-03.). 
Jelentkezési lap a jövő héten a Katalisten olvasható és a szervezetek elnökeinek is megküldik. 
 

6. GUSZMANNÉ Nagy Ágnes - a Tanács elnöke – ismertette, hogy a Helyismereti Szekció Egerben 
konferenciát szervez (2009. 07.14-16.) a főiskolai oktatás, digitalizálás témakörben.  
A konferencián az Egri Egyházmegyei Könyvtárat is megtekinthetik. 



Jelentkezési lap szintén megtalálható lesz a honlapon. 
 
Fitz Díj újjá szerveződött Bizottságába új tagokat delegál az alábbi 5 szekció: 

 Gyermekkönyvtáros Szekció 
 Műszaki Könyvtáros Szekció 
 Pest Megyei Szervezet 
 Veszprém Megyei Szervezet 
 Társadalomtudományi Szekció 
Határidő: 2009. 03. 15. 
 

7. FEHÉR Miklós - MKE elnökségi tag az MKE és az IKSZ által alapított „Az év fiatal könyvtárosa 
díj „újragondolásáról tartott előadást és az új szabályzat végleges formáját ismertette. 
A pályakezdő könyvtárosok kiemelkedő tevékenységét elismerő díj pontos leírása és a kiírás a 3K-
ban lesz olvasható, valamint az MKE honlapján. 
 
2009. 03. 13.  A beszámolót készítette: Dettai Eleonóra 

 
A Műszaki Könyvtáros Szekció a Fitz József díj bizottságába Stubnya Györgyöt delegálta. 

 
 

Kérjük azokat a tagtársainkat, 
akiknek személyes adataiban változás történt (pl. lakcím, munkahely) jelezze 

Fenyves Mártának (364 1059). 
 

 
 
 

MKE MKSZ tervezett költségvetés 
2009. évre 

  

 Bevételek (Ft) Kiadások (Ft) 
Nyitó pénzeszköz 733.129  
Tagdíjbefizetések 960.000  
Tagdíjhányad utalása  130.000 
Személyi költségek 48.000 360.000 
Ügyviteli költségek  250.000 
Konferencia, rendezvények, vándorgyűlés  230.000 
Tanulmányutak  60.000 
CD-ROM  700.000 
Összesen 1,741.129 1,730.000 
Egyenleg  11.129 
  1,741.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009.03.13. MKE MKSZ Híradó Megjelenik e-formátumban, és 50 nyomtatott pld-ban Felelős kiadó: Nagy Zoltán  


