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MEGHÍVÓ

Kedves Kollégák!

Az MKE MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓJA
idén is megtartja

LUCA NAPI rendezvényét.

amelyre mindenkit szeretettel elvárunk.

Helyszín: OSZK, VIII. emeleti Klubhelyisége
Budavári Palota, F épület. VIII. em.

Időpont: 2009. december 10-én, csütörtök délután 14 -18 óra között
1. rész 

 Beszámolók, megvitatásuk és elfogadásuk
 A Szekció 2010. évi költségvetési, feladat- és rendezvényterve - javaslat

2. rész 
Hangulatos téli zenei program.

Közreműködik a Weiner trió, a tanáruk: Kállay Gábor blockföte

3. rész
Vetített képes beszámoló a KÁRPÁTALJÁN és másutt tett tanulmányutakról.

Büfé, baráti beszélgetés, képek cseréje

Feltétlenül számítunk minden tagtársunk megjelenésére!!!
Gondolunk arra is, hogy akik ez évben az MKSZ támogatásában részesültek, 

mindenképpen meg kívánják tisztelni beszámoló rendezvényünket.

Elvárjuk kedves vendégeinket is, 
akik elsősorban az úti élménybeszámolóra kívánnak eljönni, 

amely cca 15.30-tól veszi kezdetét.

A Szekció vezetősége nevében

Nagy Zoltán elnök



Tisztelt Kollégák!

Sokak kérésének eleget téve megszerveztük, hogy a Luca napi rendezvényünk alkalmából
2009.12.10 - én,  12.30 és 13.45 között megtekinthetjük a nagysikerű

LÁTJÁTOK FELEIM .című magyar nyelvemlékek kiállítást
Dr. Madas Edith egyetemi tanár, a kiállítás kurátora vezetésével.

Miután a látogatást  tagjainknak ingyenesen szeretnénk biztosítani, kérjük a részvételi szándék 
visszajelzését Fenyves Mártánál telefonon (3641-059) vagy Nagy Zoltánnál email-ben: 

znagy@oszk.hu

Felhívjuk figyelmüket, amennyiben több mint húsz fő jelentkezik az eseményre, akkor ezen a 
napon elsősorban a nyugdíjas kollegákat szeretnénk vendégül látni. Az aktív dolgozóknak 
januárban szervezünk egy másik vezetéses megtekintést. Erről kiértesítjük azokat a 
kollegákat, akik nem férnek bele a mostaniba. Nagy Zoltán, MKSZ vezetősége nevében

HÍREK, BESZÁMOLÓK

A Latorca partján

A napokban megértettem miért emlegette II. Rákóczi Ferenc rodostói száműzetésének 
gyötrelmes pillanataiban a Munkács-körüli erdők kakukkmadarainak derűjét, miért mondta 
Mikes Kelemennek és társainak: sokért nem adná, ha hajnalonként az árnyasok felől újra 
hallaná e pajkos madár lármás hancúrozását. A madárdal nemcsak a gyermekévekre és az 
ifjúkori reményekre emlékeztette a nagyságos Fejedelmet, de mindenekelőtt arra a hűségre, és 
hazaszeretetre, amely megpróbáltatásokkal teli élete során mindvégig erőt adott neki a 
feladatok vállalásában, a helytállásban.
Az idei ősz talán utolsó ragyogó napjait Nagy Zoltán egyesületi elnöknek köszönhetően a 
Műszaki Könyvtárosok Szervezetének tanulmányútján egy pedagógusból lett remek „idegen”-
vezető,, a beregszászi Punykó Mária irányításával magyar könyvtárosok társaságában a 
Kárpátalján töltöttem, futtában ugyan, de belekóstolva mindenbe, ami az emberi életet naggyá 
és magasztossá teszi. Utam a sorsnak azon kevés, és nagyon kimért ajándékai közé tartozott, 
melynek során az ember egyszerre kerül közel önmagához, az őt útjára bocsátó közösséghez, 
és a fölötte magasodó éghez. Mert amit délvidéki magyarként génjeimben és emlékeimben 
magammal cipelek a világba, azt most Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye maradék 
magyarjainak történelmi emlékezetével vethettem és mérhettem össze. S amint a Vereckei 
hágó magaslatairól a vöröslő bükkerdő fáinak koronáival a hátam mögött kelet felé 
tekintettem, végtelen és immár kimeríthetetlen örömmel nyugtáztam: az ember, és a nép, 
amelyhez tartozik, a helyén van. Lehet őt és a közösségét bántani, lehet őket megalázni, de 
annak, aki megtalálja a feladatát, helye van az időben és a történelemben.
Erre a Kárpátalja legkiválóbb magyarjai azonmód példával is szolgáltak. A cseh, a magyar, az 
orosz és most az ukrán hatalom kiszolgáltatottjai lassan egy évszázada a család oltalmában és 
a foggal-körömmel védett intézményeikben remélnek jövőt a közösségnek. Hol úgy, ahogyan 
a munkácsi Zrínyi Ilona gyermekkönyvtár vezetője, Gajdos Györgyné teszi, aki a téli 
mínuszokban is benn ül a könyvespolcok között – mert ha ezt nem tenné, okot adna a 
hatalomnak arra, hogy elvegye a magyarságtól az intézményt –, hol úgy, ahogyan Orosz 
Ildikó, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc tanárképző főiskola elnöknője az őt segítők népes 
csapatával a kamaszkorát élő ukrán nemzetállam hatalmi törekvéseivel szemben próbál meg 
felelősen gondolkodó nemzedékeket nevelni az ottani magyarság számára.
Fenséges tájban, fenséges a lélek – nyugtáztam magamban, holott bizonyára többről van szó. 
Szolyván, az 1944 őszén szülőföldjükről elhurcolt és a gulágokon elveszett 40.000 magyar 



emlékére létrehozott sírkertben éreztem igazán az itthoni kiszolgáltatottságunkat, és a 
dögtemetőink titkainak és szégyenének a súlyát. Onnan, abból a kertből egy virágot 
magammal hoztam – amelyet valahol majd odahaza, elégetett keresztjeink egyik csonkjára 
fogom letenni. 
A Latorca környékén egyöntetűbb, tisztább – s talán céltudatosabb is – a magyarság élete, 
mint más tájain a Kárpát-medencének. Ők még nem ismerik a konzum-társadalom talmi 
csillogását (és az árulás jutalmát), ezért még az őszinteség korát élik. És mert az orosz 
birodalomban rettenetes árat fizettek a puszta megmaradásukért is, nehéz elképzelni, hogy 
fiataljaikban nosztalgia élne apáik gyilkosai iránt – ahogyan azt idehaza és Magyarországon is 
naponta tapasztalom. A pedagógus, a könyvtáros, az írástudó értelmiségi, a kiváló borász és a 
családját összetartó kétkezi munkás – ahogyan én megismertem – egyetlen célt lát maga előtt: 
szolgálatával értelmessé és tartalmassá tenni a közösség életét. S ha ezzel még a magyarság 
jövőképéhez is hozzáteszi a maga reményeit, nyugodt lelkiismerettel hajthatja álomra a fejét.
A nyitást követő években sok magyar fiatal hagyta el Kárpátalját is. Rájuk, de csak rájuk 
számítanak az otthon maradottak – velük együtt szeretnének példát mutatni a helytállásban az 
anyaországi magyar politikának, amely érezhetően magukra hagyta őket (is).

Mák Ferenc
Magyar Szó, 2009. október 16.

Kép törölve

„Szolyván, az 1944 őszén szülőföldjükről elhurcolt és a gulágokon elveszett 40.000 magyar 
emlékére létrehozott sírkertben” emlékezünk

Kép törölve

A tiszaújlaki Tisza-hídtól mintegy 200 méternyire, a határátkelő állomás közvetlen közelében 
egy mesterségesen emelt halom tetején áll a turulmadaras Rákóczi-emlékmű, amelyet a kuruc 

csapatok első győzelmes csatájának helyén emeltek.
------------------------------------------------------------

„A tudomány ünnepe 2009. november” című rendezvény 
a BME OMIKK-ban

2009. november 11-én a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezvényt tartottak a BME 
OMIKK-ban. A program első részében előadások hangzottak el az ENRICH nemzetközi 
projektről. Az első előadásban Marton József Ernő, a BME OMIKK informatikusa az 
ENRICH projektet ismertette. A projekt célja, hogy Európa különböző kulturális 
intézményeiben fellelhető kézirat- és ősnyomtatvány-vagyon digitalizált formában elérhető 
részéhez egységes és hatékony hozzáférést biztosítson anélkül, hogy a felhasználónak 
foglalkoznia kellene az egyes rendszerek sajátosságaiból adódó különbségekkel. Más szóval 
egy közösen használható virtuális gyűjteményt kíván a projekt létrehozni elsősorban a 
kutatók, valamint a szélesebb körű érdeklődők számára. Az ENRICH konzorcium 18 
partnerből áll és a projektet számos egyéb intézmény támogatja. A projektet a Cseh Nemzeti 
Könyvtár (National Library of the Czech Republic) két cseh partnerrel - az AiP Beroun Ltd. 
céggel és a Crossczech Prague Inc. céggel közösen irányítja. A résztvevő intézmények között 
megtalálható többek között az Oxford University Computing Services, az Università degli 
Studi di Firenze,  a  Cologne University,  a  National and University Library of Iceland és 
természetesen a BME OMIKK. Az előadó bemutatta az adatbázis felépítését, használatát.



A következő előadásban Emmertné Szerőczei Dóra ismertette azokat a muzeális kiadványokat 
és a kiválasztás szempontjait, amelyekkel a BME OMIKK részt vesz az ENRICH projektben.
A dokumentumok között szerepel 31 értékes hungarikum, pl. Székely István Krónikájának 
1559-es krakkói kiadása, Werbőczy Tripartitumának 1599-es német nyelvű változata, Hell 
Miksa Monumenta című műve. A könyvtár 4 ősnyomtatványát is szolgáltatja digitalizált 
formában a programban, köztük Hartmann Schedel Liber chronicarum c. híres munkájának 
1493-as német nyelvű kiadását. A kiválasztott művek között olyan érdekességek is 
megtalálhatók, mint a 16. század legszebb botanikájaként számon tartott Medici, primi de 
stirpium historia…, Leonhard Fuchs munkája, Közép-Európa legjelentősebb 16. századi 
szakácskönyve ,  azonkívül  számos  tudománytör téne t i  szempontból  jelentős,  
természettudomány témakörébe tartozó 16-18. századi mű.
A rendezvény első részét Homor Ferencnek, a Piarista Központi Könyvtár vezetőjének 
előadása zárta, aki érdekes részletekkel szolgált a piarista könyvtárak létrejöttével, 
gyűjteményével kapcsolatban. Beszámolt arról, hogy a könyvtár jelentős piarista szerzetesek 
műveivel vesz részt az ENRICH projektben. Példaként említhetők: Mösch Lukács a piaristák 
első magyarországi viceprovinciálisa, Cörver Elek piarista rendi tanár és Cörver János piarista 
szerzetes, tartományfőnök.
A rendezvény második részében a BME OMIKK épületének aulájában, a 150 éve született 
Bánki Donátra emlékező kiállításon Fonyó Istvánné, az intézmény főigazgatója köszöntötte a 
vendégeket. A kiállítást dr. Penninger Antal egyetemi tanár nyitotta meg, majd dr. Németh 
József egyetemi tanár méltatta Bánki Donát munkásságát. Bánki Donát ezer szállal kötődött a 
Műegyetemhez: itt végezte tanulmányait, s lett először tanársegéd, volt a hidrogépek, 
kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának nyilvános rendes tanára, az 1914/15 –
1915/16 tanévekben a Gépészmérnöki Osztály dékáni tisztét is betöltötte. Nevéhez fűződik a 
Csonka Jánossal együtt megalkotott porlasztó (karburátor), ő készítette az első nagynyomású 
robbanómotort. Foglalkozott víz- és gőzturbinák szerkesztésével, repülőgép-stabilizátor 
készítésének és földgázvezetékek építésének a kérdéseivel, tervet készített a Vaskapu 
vízerejének hasznosítására. Bánki Donát irathagyatékát, melyet a család adományozott, az 
egyetemi levéltár ő r z i .  A  k iállításon a fő hangsúlyt a gyűjteményből válogatott  
dokumentumok kapták. Bánki életét és munkásságát a tárlat szabadalmak, szabadalmi 
leírások, levelek, kéziratok, tervrajzok, fotók, számítások, valamint a könyvtár könyvei és 
folyóiratai segítségével mutat ja  be.  A kiállítást gazdagítják a Bánki Donát alapította 
Hidraulikai és Hidrogépek Tanszék, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
tárgyi emlékei és egyéb anyagai is. A kiállítást Árvayné Kucsera Judit a BME OMIKK 
munkatársa rendezte.

2009. november 25-én (szerdán) a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár országos 
konferenciát rendezett, "A könyvtár mint a tudomány innovatív környezete: körkép a digitális 
tudástárakról és archívumokról" címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

2009. november 28. Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció látogatása az APEH Kiemelt 
Adózók Igazgatóságának Nyílt Napján

Az APEH novemberben Nyílt Napot tartott az ország valamennyi régióközpontjában.
2008-ban az APEH és az OSZK együttműködése alapján „Magyar adózástörténeti
kiállítás” nyílt, így szekciónk elnöke Nagy Zoltán - aki egyben a kiállítás főszerkesztője és 
kurátora is - szíves invitálására szekciónk tagjai igen népes számban látogattak el az APEH-
KAIG (Kiemelt Adózók Igazgatósága) Dob utcai székházában lévő állandó kiállítására.
Amíg gyülekeztünk a vendéglátók által összeállított adózási ismeretekről szóló Totót 
tölthettünk  ki, valamint egy kérdőívet (név nélkül természetesen), amelyből az APEH kaphat 



képet arról, vajon a „nyílt napos vendégek” milyen módon kerültek kapcsolatba idén az 
APEH-hal. A Totó kitöltése után apró ajándékokkal kedveskedtek nekünk.
Polgár Péter igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy Zoltán szakszerűen vezette 
végig a társaságot az ezer éves magyar adózás történetet bemutató termeken, melyek nagyon 
szép, egységes belsőépítészi szemléletet tükröző tárlókkal, faliképekkel vannak beépítve. A 
kiállítás tárolóiban láthatóak - az ókortól kezdve, Szent István korán keresztül, a reformkorig 
ívelő - egykori, az adózási szokásainkat bemutató relikviák, iratok, pecsétek, körlevelek az 
állami és egyházi adók beszedésének történetéből. A jelenkorhoz közeledve a Magyar Királyi 
Adóhivatal régi jegyzőkönyvei, felszólítások, tanúsítványok és kötetekbe fűzött 
adótörvényeket tekintettünk meg egy másik térben. A tárlat anyagában helyet kaptak az 
APEH létrejöttét, tevékenységi köreit, az arculatát az ott dolgozók életét az elmúlt 20 évben  
bemutató és tükröző, fényképek, történeti dokumentumok, tárgyak és kiadványok is.
A tárlat kezdete az állami adózás történetét bemutató múzeum létrehozásának, amelyet  már 
néhány hónapja  létrehozott és engedélyezett az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A gyűjtemény megtekintése után Nagy József főosztályvezető és munkatársai kötetlen 
beszélgetés keretében válaszoltak az általunk feltett aktuális kérdésekre, és problémákra.
Igen tartalmas, érdekes és eredményes látogatásban volt részünk.

A gyűjtemény és a kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel történik, minden érdeklődőt várnak, 
amelyre előzetes bejelentkezés útján kerülhet sor. 
Bejelentkezés:  Mekliné Tóth Máriánál  461-3676
http://www.apeh.hu/regiok/kiemeltadozok/ugyfelszolgalatok

A beszámolót készítette: Dettai Eleonóra

Kép törölve



2009. december 3-án 14.30-kor Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról MKSZ 
rendezvénysorozat

Vendéglátó a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
http://konyvtar.ksh.hu<http://konyvtar.ksh.hu/>

Idei őszi rendezvényünknek a KSH Könyvtár adott helyet. Ez alkalommal a különböző, 
teljesítménymérésre szolgáló mutatórendszerek (BSC, KPI stb.) sajátosságait, a vállalati 
könyvtárak tevékenységére adaptálhatóságát jártuk körül, ami elég nehéz kérdés, mivel 
alkalmazkodnunk kell a fenntartónknál bevezetett, üzleti szempontú kontrolling rendszerek 
elvárásaihoz. Beszélgetésünket Dr. Nemes Erzsébet főigazgató asszony vezette be. Sor került 
a könyvtár 1898-ban épült, eklektikus stílusú épületének megtekintésére is.

Magáról a rendezvényről bővebb tájékoztatást következő hírlevelünkben adunk.
Moderátor: Kóródy Judit (korody.judit@telekom.hu)

A Könyvtári Intézet újdonságai:

Kedves Kollégák! 

Ezen a héten az alábbi információk kerültek fel honlapunkra:

Hírek:

nov. 25 : 09:41 | Segédkönyvtáros vizsgaidőpontok 2010

nov. 25 : 09:32 | Döntések a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázatokról

Tartalmak:

nov. 26 : 11:23 | Elektronikus olvasó(nagyító)készülék

Letöltések:

nov. 25 : 09:38 | Vizsgaközpont: Központi írásbeli időpontok, bejelentési határidők

------------------------------------------
Könyvtári Intézet 

http://www.ki.oszk.hu



Törölve

Képek a tavalyi Luca napról

MKE MKSZ Híradó 2009. 5. sz. Megjelenik e- és nyomtatott formátumban Felelős kiadó: Nagy Zoltán


