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BESZÁMOLÓK

2009. május 21. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció
Beszámoló a vállalati könyvtárosok 7. műhelybeszélgetéséről - Könyvtárak nyomtatott és 
elektronikus kiadványai. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

A műhelybeszélgetés 25 résztvevője 17 vállalati, intézményi, felsőoktatási könyvtárat képviselt, tehát 
igazán széleskörűen megismerhettük a különböző fenntartói és felhasználói környezetben kiadható 
információs kiadványok palettáját.

Bevezetőjében vendéglátónk, Benczekovits Beatrix főigazgató-helyettes asszony nagy múltú 
agrárszakmai folyóiratok között bemutatta Agrárkönyvtári Hírvilág című kiadványukat, 
amely elektronikusan is elérhető a könyvtár nyilvános weblapjáról (www.omgk.hu).

M e g i s m e r k e d h e t t ü n k  a  K S H  Könyvtá r  bibliográfiai  és stat isztikai  kiadványaival
(http://konyvtar.ksh.hu), a Richter könyvtárának elsősorban elektronikus oktató és tájékoztató 
anyagaival, hallhattunk az NHH intranetes könyvtári hírleveléről és láthattuk a Telekom Infotéka 
megoldását az üzleti információs hírlevelek hatékony terjesztésére .  A hozzászólásokból képet 
alkothattunk arról, hogy a jellemző kiadványok általában az új beszerzésekről, az előfizetett 
adatbázisokban megjelenő új reportokról szóló tájékoztatók, értesítők, a rendszeresen megjelenő 
tematikus linkgyűjtemények, bibliográfiák.

A szakmai információs kiadványok mellett sokféle megoldást láttunk a könyvtár megismertetésére, 
népszerűsítésére: szórólapokat, könyvjelzőket, egérpadot, rendezvénymeghívókat stb. Valamennyinek 
az a célja, hogy a felhasználóban azt a pozitív meggyőződést erősítse, hogy a könyvtárhoz fordulva
minden kérdésére pontos, hiteles és gyors választ talál.

Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a testreszabott tájékoztatás jobban eléri a használókat, 
ezért célszerű különféle kommunikációs csatornákat használni. Az intraneten, interneten elhelyezett 
tájékoztatók előnye a szabad hozzáférés, de hogy valóban megnézik-e, az csak az olvasókon múlik, 
így a mai információdömpingben ennek hatékonysága kérdéses. Az e-Mailen küldött tájékoztatás
biztosabban célba talál, s hasznosulása jobban nyomon követhető. 

Ez utóbbit, vagyis munkánk eredményességének számszerű kimutatását egyre inkább igénylik a 
fenntartók. Bár ez nagyon sok munkával jár, de számunkra sem haszontalan, mert segít átlátni a 
folyamatokat, gazdaságosan felhasználni az erőforrásokat, kiszűrni a kockázati tényezőket. Ezért a
következő műhelybeszélgetés során, novemberben a különböző mutatórendszerek (BSC, KPI stb.)
sajátosságait, a vállalati könyvtárak tevékenységére adaptálhatóságát járjuk majd körül. Kóródy Judit

2009.06.23. BESZÁMOLÓ az MKE Tanácsának üléséről - OSZK
1. Guszmanné Nagy Ágnes - az MKE Tanácsának elnöke beszámolt a Fitz-díj 

bizottságának munkájáról. A 32 szervezettől 5 szakmai és 9 területi szervezet adott le 
javaslatot. Az 5 tagú bizottság 150 könyv megtekintése után alakította ki azt a 20-as listát, 
amiből a végleges 5 díjazott kiadót (ill. könyvet) kiválasztották: Osiris K. Magyarország 
története képekben; Helikon K. Magyarországi barokk kertművészet; Corvina K. 
Hétköznapi élet Mátyás király korában; General Press Óz, a csodák csodája, PIM Ady.



2. Kiss Gábor - tájékoztatója a 2009. évi Vándorgyűlésről.
Minden tudnivaló a honlapon megtalálható (volt). A Műszaki Könyvtáros Szekció 
előadásai elé az EBSCO és a Pedro Tanácsadó és Szolgáltató Kft. kapott lehetőséget a 
bemutatkozásra.

3. Nagy Anikó - az MKE főtitkára 
 Az egyesület idén is megküldte a díjazottak listáját a minisztériumba.

Felhívta a figyelmet arra, hogy idén egy szervezet sem javasolt határon túli kollégát az 
MKE Emlékéremre, ezért idén ebben a kategóriában nem adnak ki díjat. Kérik, hogy 
jövőre figyeljünk erre is. (Az idei díjazottak nevét nem mondta el!)

 A Könyvfesztivál igen sikeres volt. Nagy volt a rendezvényeink látogatottsága és 
sikeres volt a TOTO, aminek díját az Akadémiai Kiadó vállalta. Több nagy értékű 
szótár került szétosztásra.

 A Vándorgyűlés után Helyismereti Konferencia lesz(volt) Egerben (2009.07.15-17.)
Még elfogadnak jelentkezéseket, habár eddig már 80 fő jelentkezett.

 A taglétszámot a 32 szervezetből 24 adta le. A renitens nyolc szervezet tagjai, így nem 
vehetik igénybe a Vándorgyűlésre szóló kedvezményt!!! Lehet tiszteletbeli tagokat 
jelölni, akik ezáltal tagkártyához juthatnak. 

4. Kiss Gábor – a 2009. évi pályázatokról. Két civil szervezeteknek kiírt pályázaton vett 
részt az egyesület:
 Netrekész: 11 millió helyett 7 milliót nyert az IKSZ, de mivel a csökkentett összegből 

az egész projektet kellene maradéktalanul megvalósítani, ezért visszavonják a 
pályázatot.

 MeNet: 8,6 millió teljes pályázati összeget elnyertük. Ez a pályázat a digitális írás-
olvasás kistérségekben kisvállalkozók bevonásával, könyvtárak közreműködésével.  
Nagy gond, hogy utófinanszírozású és 25% önrészt kell bevinni az MKE-nek az 
egészbe. Ráadásul a banki garancia is eltűnt belőle a kiírástól az aláírásig terjedő 
időszakban. A pályázat aláírása előtt már a résztvevők toborzása megtörtént. 
Információs napokat, előadásokat tartanak a megyei könyvtárakban (Eger, 
Nyíregyháza, Békéscsaba, Veszprém, Kaposvár, Szentendre). On-line képzési 
anyagokat állítanak össze a városi könyvtárak számára és a helyszínen is előadásokat 
tartanak (Orosháza, Hódmezővásárhely, Jászberény, Vásárosnamény, Celldömölk, 
Nagykanizsa, Szekszárd, Tatabánya, Dunakeszi, Gödöllő). A fő oktató: Payer Barbara.

5. Egyéb hozzászólások:
 A Komárom-megyei Szekció az MKE vezetőségnek meghívót akart küldeni a 

rendezvényükre, de a honlapon lévő adatok nem jók. Nincsenek az elavult adatok és 
címek javítva. Ellentmondásos adatok tömkelege van föltéve. Használhatatlan a 
honlap! Kéri a mielőbbi „rendbetételt”.

 Nagy Anikó válasza: minden szekciónak saját honlapot kéne szerkeszteni, aminek 
csak helyet biztosít az MKE honlap, (pl. Pest-megyei Könyvtár jó példa erre). De 
megújul a honlap, ígéri. 

 Az Iratkezelési- és a Pénzügyi Szabályzatot nem találják a honlapon, pedig azt ígérték, 
hogy felteszik.

 Nagy Anikó válasza: Még nem készült el. HSD készíti, de bonyolult, mert a 
szervezetek és az MKE közötti jogviszony nincs tisztázva.

 Dettai Eleonóra: A közgyűjteményi igazolványt mikor kapjuk meg? Már a neten 
látható és 2009-ben elvileg már az érvényes.

 Bartos Éva válasza: A Könyvtári Intézeten keresztül fogják kiosztani. A munkáltató 
igen nagy felelőssége, hogy időben jelezze a változásokat. Még nincs eldöntve, hogy a 
régivel mi legyen (bevonják vagy csak az újat osszák ki). A KATALIST-en fogják 
jelezni, ha aktuális. 

A beszámoló készítette: Dettai Eleonóra, a beszámolót átnézte: Kovács Beatrix



2009.07.9-11. MKE Vándorgyűlés, Debrecen

Kedves Kollegák!

Mindannyiunk nevében köszönjük a Vándorgyűlés szervezőinek, az MKE Elnökségének a 
sikeres szervezést, a gazdag szakmai és szabadidős programokat.
Szeretettel gratulálunk a kitüntetetteknek, különösen Kóródy Juditnak, aki szekciónk aktív
tagja. Örülünk, hogy az általunk javasolt könyvek kiadói közül kettő is Fitz-díjban részesült:
Osiris: Magyarország története képekben, Helikon: Magyarországi barokk kertművészet.
Külön köszönetet szeretnénk mondani szekciónk mentorának, Kovácsné Szabó Ágnes 
kolleganőnek, aki végig segített nekünk, a totó kiértékelésben is részt vett és Ötvös professzor 
urat is kísérgette. 
Szekcióprogramunk jelenléti ívét 60 kollega írta alá, de volt olyan időszak is, amikor 75-en 
hallgattuk az előadásokat. Köszönjük, hogy Bereczki  Lajos  lelkész  úr ,  a  Református 
Kollégium Nagykönyvtárának osztályvezetője, az eredetileg meghirdetett Fekete Csaba úr 
„Debrecen szerepe és jelentősége a magyar nyelvű biblia kiadásokban a XVI-XVIII. 
Században” című előadását tolmácsolta.
Ötvös László professzor úr kitűnő előadását (Protestáns bibliák és kiadványok régen és ma az 
oktatásban, valamint a tehetséggondozásban)  a  gazdag bibliagyűjteménye darabjainak 
bemutatásával tette még emlékezetesebbé. Amíg a bibliatörténeti totót értékelték a 
kolleganők, 80 évét meghazudtoló erővel, lelkesedéssel szegezte helyükre a megjelenteket az 
érdekes történetei révén. A programunk harmadik előadásában pedig bemutattam az OSZK 
fakszimile kiadásában megjelent bibliákat, prédikációs műveket.
Programunk része volt a református bibliatörténeti és az oktatást szolgáló művek vetélkedője. 
Örömmel tesszük közzé a nyertesek névsorát:

(13+1 találat) Fődíjat, az Oppenheimi Bibliát nyerte::
Dr. Kührner Éva - Kállay Rudolf Orvostudományi Könyvtár, Nyíregyháza  
(13 találat) Könyvjutalomban (Ötvös László úr kiadása) részesültek:
Malek Magdolna. - OSZK nyugdíjas 
Dr. Tóth Erzsébet - Nyíregyházi Főiskola
Horváth Tamás – OmgK
(12 találat) Könyvjutalomban részesült: Strasszer Mihályné – BMF Könyvtár
(11 találat) Bibliai ívet kaptak:
Kopcsay Ágnes - Oktatási és Kulturális Minisztérium
Bátkai Piroska - BMF Könyvtár
Kovácsné Szabó Ágnes - Debreceni Egyetem
Lencsés Ákos - KSH Könyvtár
(10 találat) Papp József - Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat
Maier-Kránitz László - Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár, Pilismarót

Szeretettel gratulálunk nekik és mindenkinek, aki kitöltötte a totót.
Nagy Zoltán
MKE MKSZ Elnök

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41. vándorgyűlésén, 2009. július 9-én, Debrecenben 

Bakos Klára, az MKE elnöke MKE-emlékérmeket adott át:

Dr. Csontosné Skara Ilonának, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési 
Központ osztályvezetőjének, az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete volt elnökének; 
Gerber Györgynek, a Pest Megyei Könyvtár igazgató helyettesének, az MKE Pest Megyei 
Szervezete titkárának;



Gulyásné Somogyi Klárának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutató 
Könyvtára csoportvezetőjének, az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete elnökének,
Novacsek Vojnics Kornél nyugalmazott könyvtárosnak, a Szerb Országos Önkormányzat 
munkatársának, az MKE Bibliográfiai Szekció tagjának;
Zsigáné Kóródy Juditnak, az Infodok Kft. információszolgáltató központ vezetőjének, az 
MKE Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagjának.

Zsigáné Kóródy Judit 1973 óta tagja az MKE-nek, a Műszaki Könyvtáros Szekció 
vezetőségében dolgozik már több cikluson keresztül. 2005 óta Magyar Információbrókerek 
Egyesületének is tagja. A főiskolai könyvtárosi oklevél mellé középfokú szabványügyintézői, 
sajtóinformatikus-újságírói képesítést szerzett, majd elvégezte az informatikus-könyvtáros 
szakot, 2007-ben pedig a Könyvtári szakértői ismeretek (PLM-111) tanfolyamot. 

Húsz éven keresztül az Autóipari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál szerzett tapasztalatot 
vállalati szakkönyvtár irányításában. 1993-tól a Matáv Rt.-ben majd annak átalakulása óta az 
Infodok Kft.-ben ügyvezetőként, információszolgáltató központvezetőként dolgozik. 
Létrehozta a szakterületéhez tartozó vállalati szakkönyvtárak hálózatát, segíti infrastrukturális 
és módszertani korszerűsítésüket. Szakmai tapasztalata mellett kreatív szemlélet és gyakorlat, 
jó marketing megoldások jellemzik munkáját. Több publikációja jelent meg könyvtári és 
távközlési szaklapokban. További sikeres pályát kívánva gratulálunk a kitüntetéshez! 

HÍREK

2009.09.15. ELTE BTK Könyvtári nap a HÖK szervezésében
Könyvtári Napot szervezett 2 0 0 9 .  s z e p t e m b e r  1 5-én ,  10 :00  ó ra i  kezde t t e l  a z  ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéke és Hallgatói Önkormányzata az egyetem Múzeum körúti campusán.
A rendezvényen nagyobb budapesti könyvtárak külön standokon mutatkoztak be a látogatóknak, akik 
helyben beiratkozhatnak, érdeklődhetnek a szolgáltatásokról, vásárolhatnak a könyvtárak 
fölöspéldányaiból. Új szolgáltatásokat mutatott be a Könyvtárportál is, melyet a helyszínen több gépen 
is ki lehetett próbálni. Délután kerekasztal-beszélgetés a könyvtárak jelenéről és jövőjéről, szerepükről 
a felsőoktatásban. A moderátor Dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK adjunktusa, a beszélgetés résztvevői 
pedig: Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának informatikai 
főigazgató-helyettese, címzetes egyetemi docens, Nagy Anna, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Központi Könyvtárának igazgatója, Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárának szolgáltatási igazgatója, Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója,
Dr. Vasas Lívia, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának főigazgatója. Majd később olyan 
szakmai beszélgetés, ahová könyvtárosokat, információbrókereket, oktatókat és hallgatókat egyaránt 
vártak. A workshop a könyvtári gyakornokok helyzetével, a velük szemben támasztott elvárásokkal 
foglalkozott. A témavezető Kóródy Judit volt, az INFODOK Kft. információszolgáltató központjának 
vezetője. A volt és leendő gyakornokokon kívül további meghívott vendégek voltak: Farkas Éva, a 
CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Scientific Information & Library Services 
könyvtárvezetője, Kaposi Ilona, a MOL Nyrt. könyvtárvezetője, Szivi Józsefné dr., a Budapesti 
Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának gyűjteményszervezési igazgatója, Köntös Nelli, az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszék szakmai gyakorlatokkal foglalkozó oktatója.
T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k :  http://elteszhek.klog.hu/cimke/konyvtari-nap/ é s  a  
http://btkhok.elte.hu/cikkek/200 oldalakon.

2009.09.17-18. Informatio Medicata 2009 – szervező SE Központi Könyvtár - Magyar Orvosi 
Könyvtárak Szövetsége - Helyszín: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
A 2009-es INFORMATIO MEDICATA aktuális orvosi témája a magyar lakosságot nagymértékben 
érintő népbetegségek: elhízás, magas vérnyomás, dohányzás, illetve ezek egészségkárosító hatása; a 
könyvtári részben pedig a szakirodalom-ellátottsággal kapcsolatban a konzorciumos beszerzések, az 
EISZ által biztosított adatbázisok kerülnek megvitatásra.



Az idei Informatio Medicata egyik szakmai programja az orvosi könyvtárak jövőjéről szóló 
kerekasztal-beszélgetés lett volna. A Magyar Kórházszövetségtől azonban nem tudtak rajta 
részt venni, mert a minisztériumban a kórházfinanszírozásról szóló megbeszélésen vettek 
részt. Ezért Kührner Éva (Jósa András Kórház, Kállai Rudolf Könyvtár vezetője) bevezető 
előadása után egymás között beszélgettünk a könyvtárak jelenlegi helyzetéről, a könyvtár és a 
kórház anyagi helyzetének szoros kapcsolatáról, a kollégák jó és rossz tapasztalatairól és a 
könyvtárak, könyvtárosok jövőjéről. Vasas Lívia (SE Központi könyvtár főigazgatója) 
javaslatára a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) vezetősége összeállít egy 
levelet a beszélgetésen elhangzott tapasztalatok és javaslatok összefoglalójáról, amit 
megküldenek az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar kórházszövetség vezetőinek. Az 
alábbi főbb megállapításokat tettük:

- A kórházi orvosi könyvtárak száma radikálisan csökkent, még a súlyponti kórházak 
közül is sokban nem működik könyvtár.

- Még rosszabb a helyzet a gazdasági társaságokként működő kórházakban.
- Az ESKI Könyvtárának Lelőhelyjegyzéke alapján kiderült, hogy a 138 kórház, ill. 

egészségügyi intézményben 40 helyen nincs könyvtár (megszűnt) és 51 könyvtárban 
nincs gyarapodás.

- A kórház vezetésének negatív hozzáállása több helyen is érzékelhető. A szakmai 
információt sok helye egyedül az internetből nyerik, az egészségügyi szakdolgozók 
szakmai továbbképzését nem támogatják.

- Az informatika háttér fejletlensége megakadályozza, hogy modernebb szolgáltatásokat 
tudjon nyújtani a könyvtár.

- Többen javasolták, hogy a könyvtár próbáljon megújulni, próbáljon új feladatokat 
elvállalni. Tanuljon és tanítson!

Kovács Beatrix - ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár

Elkészült a Műszaki tudománytörténeti kiadványok sorozat legújabb, 29. kötete  elektronikus 
dokumentum formában. Az összeállítás, amelynek előszavát Fonyó Istvánné, a könyvtár főigazgató-
asszonya írta „A legnagyobb hazai műszaki könyvtár” címen dolgozza fel a BME OMIKK történetét. 
A 2001-ben létrejött BME OMIKK a BME Központi Könyvtárának és az OMIKK-nak az 
egyesüléséből jött létre. Korábban mindkét elődkönyvtár történetének első 100 évét feldolgozták már. 
Móra László „A műegyetemi könyvtár története” címen írta meg az intézmény történetének 1848-tól 
1948-ig tartó időszakát. Szintén ő a szerzője az OMIKK 1883 és 1949 közötti időszakát magában 
foglaló „Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ története” címen megjelent 
műnek. Az OMIKK történetét 1983-ig Benedek Jenő állította össze. Ezek a nyomtatott formában 
megjelent kiadványok rendkívül részletesen dolgozták fel az intézmények történetét. A most elkészült 
elektronikus kiadvány igyekszik tömören összefoglalni az intézmények fejlődésében legfontosabb 
eseményeket.  A kiadvány egy-egy nagy fejezetben ismertet meg az alapítástól az összevonásig a 
Műegyetemi Könyvtár és az Országos Műszaki Könyvtár történetével, épületeivel és kiadványaival, 
majd hasonló tagolásban mutatja be a két könyvtár 2001-ben létrejött egyesülésétől eltelt időszakot. 
Külön fejezetben láthatók a könyvtárakról a múltban és a jelenben készült fényképek. A jobb 
eligazodást segíti a névmutató és a kronológia, a bibliográfia pedig a két könyvtárral kapcsolatos 
irodalmakat sorolja fel. A kötet felhasználja az elektronikus forma lehetőségeit: megtekinthetők  a 
felhasznált képek, levéltári iratok nagy méretű változatai; megjeleníthetők a két könyvtár fejlődésének 
szempontjából legjelentősebb kiadványok címoldalai, esetenként fontosabb szövegrészei. A 
kiadványokat felsoroló alfejezetekben előhívhatók a műveknek az Aleph könyvtári számítógépes 
rendszerben rögzített bibliográfiai leírásai. A szövegben előforduló hivatkozások a hivatkozási 
számnál, illetve az egyes alfejezetek végén is megtekinthetők. A kiadványt Emmertné Szerőczei Dóra 
állította össze, a tervezést, technikai szerkesztést Szalkai Nóra, az informatikai háttérmunkát Marton 
József végezte.
A kiadvány a BME OMIKK honlapján (www.omikk.bme.hu) a Szolgáltatások/Kiadványaink/Műszaki 
tudománytörténeti kiadványok sorozat útvonalon, illetve a http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/ címet 
a keresőbe beírva közvetlenül is elérhető.



Országos NAGYI Könyvtári Napok

Országos NAGYI Könyvtári 
Napok

2009 október 5-11. között Országos Nagyi Könyvtári Napokra kerül sor az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. A Katona József Könyvtár sokféle programmal készül 
a nagyi napokra. A rendezvények résztvevőit a tájékozott, a kreatív, az 
egészséges és a társas nagyi témakörhöz kapcsolódó kiállításokkal, 
beszélgetésekkel, olvasáshoz kötődő játékokkal, zenei csemegékkel 
várjuk. Válogassanak a bőséges programkínálatból, hozzák magukkal 
családtagjaikat, ismerőseiket is. 

A zárókonferencia október 12-én lesz Kecskeméten.

A BARANGOLÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYAR EMLÉKEK NYOMÁBAN című szakmai 
tanulmányútra jelentkezettek részére:
Tanulmányút a MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ szervezésében:
2009. október 8-11. között.
Utunk során bejárjuk, Beregszász, Munkács, Verecke, Szolyva és Huszt tájait.
Megismerkedünk a Bethlen, Rákóczi, Zrínyi családok, várkastélyaival, váraival.
Barangolunk magyar írók, festők, színészek nyomdokaiban, gondoljunk csak az innen induló és 
világhírű festővé lett Munkácsy Mihályra.
E mellett a Kárpátalja festői és vadregényes hegyi tájainak természeti szépségeit is megtekintjük a 
Vereckei-hágóra felkaptatva, ahol egyben őseink nyomában is járunk és megállunk a XX századi 
embereket pusztító idők emlékhelyinél is
Ugyanakkor utunk során, mint mindig is kulturális intézményeket és könyvtárakat fogunk 
meglátogatni, többek között a II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola Könyvtárát is. A munkácsi 
várban pedig Zrínyi Ilona emlékkiállítását.
Utunk során találkozni kívánunk a helyi magyar kulturális egyesületek képviselőivel és vezetőikkel is. 
Erre garanciát nyújt, hogy ismét egy helyi irodalmár és egy gyermekújság szerkesztője Punykó Mária 
lehet az útikalauzunk, akinek révén sok rejtett érték tárulhat fel előttünk.
Kalauzolásával a szellemi értékek mellett belekóstolhatunk a kárpátaljai magyar konyha ízes ételeibe, 
italaiba, annál is inkább mert egy Beregszász közeli helységben, a falusi turizmus keretében helyi 
magyar családok házaiban kapunk szállást mind a 3 ott töltendő éjszakára,
Indulás: 2009. okt. 8-án (csütörtökön) 6. 30- kor a Budapesti Corvin áruház parkolójából
Érkezés: 2009. okt.11-én (vasárnap) este 22 h körül a Corvin áruház elé
Utazás: Romcar szokásos panorámás autóbuszainak egyikével, melynek során kb.  1000 km teszünk 
meg. További információk Fenyves Mártánál, telefonon és faxon: 3641059, levélben: Budapest, 
Pillangó park 16/d; az OSZK-ban: Fazekas Gáborné, E-mailen: fazekas.jutka@citrommail.hu

Nagy Zoltán, az MKSZ elnöke

MKE MKSZ 2009. II. félévi munkaterve

Szeptember- Részvétel az orvos/egészségügyi könyvtáraknak szóló programon - Informatio 
Medicata (szeptember 16-18.) 

A Műszaki Könyvtáros Szekció történetéről megjelenő CD-ROM bemutatása -
később történik, anyaggyűjtés és szerkesztés az MKE történetéhez is

Október Könyvtárosképzéssel kapcsolatos beszélgetés folytatása – tavasszal várható

Tanulmányút Kárpátaljára (október 8-11.)

November – Műhelybeszélgetések (pontos helyszín és időpont később)

Tudomány Napja konferencia (BME-OMIKK, ZMNE)

December – Luca nap és beszámoló taggyűlés



Fenyves Márta, az MKSZ Gazdasági felelősének, vezetőségünk tagjának köszöntése
80. születésnapja alkalmából, 2009. szeptember 10-én megtartott elnökségi ülésünkön

Fenyves Márta „nénénk” akinek talán a létező legrégebbi sorszámú tagsági könyve van a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületében, így hát a Műszaki Könyvtáros Szekció alapító tagja 
közé is tartozik, már 1994 óta látja el az MKSZ vezetőségében a gazdasági ügyek felelősének 
tisztjét. Ez a 15 év bizonyára a legnehezebb másfél évtized volt az egyesületek, de még 
inkább a könyvtárosokat összefogni szándékozó egyesületnek az MKE-nek az életében. 
Magában foglalja a rendszerváltás után időszak legnagyobb részét, amely a magyarországi 
nagyvállalatok zömének kis vállalattá válásának vagy megszűnésének felszámolódásának a 
korszakát is jelenti.
Éppen ezért és ugyanakkor, amikor az MKE tagságának is nagyfokú csökkenését kellett 
elszenvednünk igen nagy a jelentősége annak, hogy az MKSZ a korábbiakban is a legnagyobb 
taglétszámú szekció volt és az is maradt mind a mai napig, még ha ez a létszám már nem 
vetekedhet a korábbi évtizedek létszámadataival természetesen nálunk sem.
Az azonban, hogy az MKSZ tagdíjbefizetése a legeredményesebbnek mondható, oroszlán 
részében a mi kedves ám annál határozottabb, szívósabb és kitartóbb Márta nénénknek 
köszönhető, immáron évtizedek óta. Igaz ez az MKE -nek történő tagdíj befizetésekre is.

Hogyan csinálja és éri el ezt Márta nénénk, nem mindig tudhatjuk, mert a rohanó világunkban 
mi már csak az eredményt konstatáljuk. Ugyanakkor azt mindnyájan tudjuk, hogy a szigorú 
pénzügyi szempontok megtartása mellett, egy, a bajba jutott társaival, nyugdíjas, igen szűkös 
körülmények között élő kollegáival együtt érző és azokat mindig segítő, szeretetteljes társunk 
nekünk a mi Márta nénénk.
Ő az is egyben, aki a telefonos lelkisegély szolgálatot is ellátja az MKSZ tagsága körében.
A hivatalos levelezgetés helyett az élőszóban való tárgyalás és a problémák mielőbbi 
megoldásának a híve.
Ezért szinte legendás közszeretetnek örvend nem csak a műszaki könyvtárosok, hanem teljes 
könyvtáros tagságunk legkülönbözőbb köreiben is.
Már több éve bottal jár és bizonyára sokszor a fájdalmait kell leküzdenie, hogy újból meg 
tudjon jelenni a köreinkben, amelyet elősegít nála, hogy évtizedeken keresztül sportolt, 
evezett, ahol megtanulta a csapatmunkában való részvétel szigorú szabályait, és kifejlesztette 
magában az önuralomnak egy igen erős változatát, amelyet sok fiatalabb társa csak 
vágyakozással és tisztelettel szemlélhet.
Mindezekkel együtt tudjuk Őt magunk között, akit a mi szekciónk összetartó kovászának is 
tekintünk.
Így köszöntöttük őt, az elnökségünk körében, amelyet megtisztelt jelenlétével Bakos Klára, az 
MKE elnöke és Molnár Jánosné, Ili az egyesület ügyvezető titkára is.
Meleg szavakkal méltattuk Márta nénénk párját ritkító kitartó gazdasági munkásságát és 
személyes a tagtársait segítő tevékenységét is.
Az ajándékok átadása mellett a lényeg azt hiszem az volt, hogy szeretnénk, ha még sokáig a 
körünkben tevékenykedne, és együtt élne velünk, mutatva a példát fiatal könyvtáros 
tagtársainknak is, hogy érdemes ebben az immáron 75 éve működő egyesületben tartalmas és 
eredményes pályát befutni évtizedeken át.

Márta nénénk, szívből köszönjük!
A teljes tagságunk nevében

Nagy Zoltán,
az MKSZ elnöke



Fenyves Márta 80 éves

Fenyves Márta, Nagy Zoltán, Kovács Beatrix
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