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

Szekciójának összesített beszámoló jelentését 2009-ben végzett tevékenységéről. 
A beszámolókat a 2009. december 10-i taggyűlés elfogadta. 

AZ MKE MKSZ 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE

Helyzetkép
Már közhelynek számit, de ez az év sem volt könnyebb, mint az előző, az országunkra és így ránk is  
nehezedő gazdasági válság miatt. Ez fékezőleg hatott a kultúra támogatottságára és még expanzívabb 
volt a könyvtárainkra nézve. Sajnos a korábbi évek csúcstartóinak számító vállalati és műszaki 
könyvtárak, dokumentációs és információs központok is megszenvedték ezt az elvonások korszakaként 
jellemezhető időszakot.

Mindezek ellenére nagyon komolyan kell értékelnünk azt az eredményt, hogy ha igen szerény 
mértékben is de ezzel ellentétesen arról számolhatunk be, hogy sikerült megállítanunk azt az évek óta 
tarató létszám lemorzsolódást, amely annyira jellemezi könyvtáros társ szervezeteinket is. A sokféle 
típusú kitartó szervező tevékenységeinknek és a tagságot nem csak érdeklő, de érintő rendezvényeink 
megvalósításának tudhatjuk be, hogy 10%-kal még gyarapodott is a taglétszámunk. Továbbá, hogy a 
testületi tagjainkat is meg tudtuk tartani, ami azt mutatja, hogy a kiemelkedő értékgyarapodást és 
termelési eredményt felmutató vállalataink, üzemeink körében is van érdekelődés a műszaki 
könyvtárak, információs bázisok és az ott dolgozó könyvtárosok iránt, ezért is támogatnak bennünket.
Stratégia
Ezt a szerény eredményt azzal a stratégiai elképeléssel tudtuk csak elérni, hogy valóban olyan 
programokat szerveztünk, amelyek a legfontosabb érdekkörében állnak a tagjainknak. Ilyen
rendezvényünkre példa a Vállalati könyvtárak körében végzett felmérés, és az ezt bemutató A műszaki 
és vállalati  könyvtárak Országos Konferenciája és az ún vállalati Műhelybeszélgetések című 
sorozatunk.
Ugyanakkor rangosak a könyvtárszakmai bemutatóink, rendezvényeink is, pl. a Könyvfesztiválon és a 
Vándorgyűlésen aratott kiemelkedő sikerű előadásaink és a Bibliatörténeti totónk, mely telt házat 
vonzott a Debreceni Egyetemen.
Mindez csak és kizárólag az MKSZ vezetősége, és egyes tagjainak áldozatkész társadalmi többlet 
munkája révén tudott megvalósulni. A legnehezebb feladat az önmagunk szervezése, az információk 
eljuttatása az ország különböző pontjain élő tagjainkhoz. Ennek záloga, hogy titkárunk, Kovács Beatrix 
kitartó írásbeliséggel szinte kikényszeríti a folyamatos információszolgáltatást, a hírek begyűjtését és 
továbbjuttatását az érintettekhez. Ez képezi az alapját a havi rendszeres elnökségi üléseinknek az írásos 
napirend megküldésével, melyet az elnökkel előzetesen egyeztetve juttat el az érintett vezetőségi 
tagokhoz. Ez szabja.meg munkánk és az elvégzendő feladatok alapját. Kiemelt köszönetet szeretnék 
mondani ezért Kovács Beának a magam, az elnökség, de egész tagságunk nevében is.
A megtartott programokról a .Hírlevélben számolunk be, melyet Balogh Margit társunk szokott 
összeállítani és elkészíteni A gyorstájékoztatást a Muszkon elektronikus levelezőlistánk szolgálja a 
legjobban, amelyet Fazekas Andrea kezel és szerkeszt  jól és ügyesen. Akik nem tudják ezt a 
munkahelyükön vagy otthon olvasni, azoknak a kinyomtatott hírlap példányainkat Fenyves Márta 
postázza el. Talán a másik legfontosabb összetartó tevékenység a pénzügyeink intézése, amelyet - éppen 



most 80 éves, örök fiatal - Fenyves Mártánk végez igen nagy lelkesedéssel és szívóssággal. Ezt 
támogatja a tagnyilvántartásunk, amelynek elektronikus változatát Földi Erika készíti, szerkeszti azt az 
adatbázist, amelynek az adatanyagának rendezését több hónapos egyeztetés után, éppen most fejezetünk 
be az év végére.
Azaz újabb stratégia célunk valósul meg, ami a jobb és gyorsabb tájékoztatását jelenti a tagságunknak, 
ehhez kell a több száz adatalap számítógépbe való bevitelét megvalósítanunk..

Rendezvényeink
Az MKSZ 2009 évi rendezvényeinek tételes ismertetését Kovács Bea titkárunk beszámolója 
tartalmazza, ezekre részletesen nem térek ki.
Azt kívánom azonban összefoglalóan megállapítani és kiemelni, hogy a jó, vonzó és kiemelt 
érdeklődésre számot tartó rendezvények megszervezése a kulcsa tagságunk megtartásának, és  ha 
lehetséges fiatal könyvtárosok tagjaink közé való beszervezésének
Így azon témák köré kell erőinket csoportosítani, ami a legjobban húsba vágó, érdekeinket taglalja, és 
segítséget nyújt a megismerésben. Mint például a vállalti könyvtáraink helyzete és lehetőségei jelenlegi 
fejlődési igényei c. országos konferenciánk volt, amely egy jól előkészített felmérésen alapult. Ehhez 
sorolhatóak a műszaki könyvtárainkban zajló ún. műhelybeszélgetések c. sorozat, melyeket Kóródy 
Judit szervez, aki 2009 évben az MKE Emlékérem kitüntetésben részesült. Itt is gratulálunk neki. Vagy 
egy-egy témacsoporthoz kapcsolódó rendezvények, mint: a BME-OMIKK-ban és pl. most év végén a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megtartott tudományos nap a digitális tudásbázisok 
létrehozásának kérdésköréről.
A másik nagy terület, ami iránt érdeklődés van folyamatosan, a kitekintés, az összehasonlítás, a 
tapasztalatcsere.
Ilyenek, a Könyvfesztiválon való részvételünk, egy- egy kiemelkedő könyvalkotás bemutatása, a 
Vándorgyűlésen é v e k  ó t a  szervezett Műszaki szekciós programjaink. Ezek közül  az egyik
legsikeresebbike volt most Debrecenben. A Kálvin jubileumi év keretében külön is kiemelném a 
Bibliatörténeti vetélkedőnket.
Itt is az számit, aki miatt eljönnek korábban pl. Gazda István, most Debrecenben pedig Ötvös László 
professzor úr, bibliatörténész, aki szinte megtöltötte az egyetem X .számú előadótermét
A másik igazi vonzerő a határon túli magyar emlékhelyek nyomába szervezett tanulmányútjaink. Most 
Kárpátalján jártunk, ahol a mi megjelenésünk igen jelentős segítséget jelentett az ott élőknek éppen 
most, egy igen nehéz időszakban. Több száz könyvet vittünk ajándékba a meglátogatott két könyvtárnak
Az a vállalkozásunk, amely évekkel ezelőtt megindult jövőre fog befejeződni, a Horvátországban lévő 
majd az ún. hármas-határ (Ausztria, Szlovénia, Magyarország) vidékén lévő magyar emlékhelyek 
bejárásával.

Szervezeti és szakmai ügyeink
Az MKSZ mint az MKE önálló jogi személyiségű rész szervezete, az anyaszervezetével jó kapcsolatot 
ápol. A tagdíj átutalásaink folyamatosan időben megtörténnek, melyről Fenyves Márta gondoskodik.
Ennek pedig az alapja az, hogy van miből, azaz a tagdíjakat tagságunktól szintén Ő szívós 
hangyamunkával begyűjti. Gazdasági ügyeinket megnyugtatónak és rendezettnek tudhatjuk, amelyet az 
Ellenőrző Bizottságunk vezetője az előzetes információk alapján meg tud erősíteni. Egyben az 
Elnökségünk és tagságunk köszönetét is szeretném tolmácsolni Rettich Bélának az EB elnökének, aki 
évek óta végezte ezt a munkát és bejelentette, hogy jövőre el kíván köszönni e felelős tevékenységtől,
amelyet megértve szempontjait tudomásul veszünk. Igyekszünk azon, hogy hamarosan lehetőleg 
zökkenőmentesen megoldjuk utánpótlását. Az MKE elnökével, elnökségével folyamatosan aktív a 
munkakapcsolatunk, melyet Balogh Margit is tud segíteni, mint a vezető testületünknek is tagja.
Az MKE titkársággal a kiemelt ügyeken kívül a napi munkakapcsolatot Pastyik Endre kollegánk tartja 
együttműködve Molnár Ilonával. Az MKE elnökével, Bakos Klárával és főtitkárával, Nagy Anikóval,
magam tartom az információs kapcsolatot



Az MKE legnagyobb testületében a Tanácsban pedig küldöttünk Dettai Eleonóra képviseli a Műszaki 
Könyvtáros Szekciót és tagságának érdekeit. A tárgyévi tevékenységéről, meg fogjuk hallgatni 
tényszerű beszámolóját. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy igen fontos és eredményes munkát 
végzünk ott, mert éppen e testületben tudjuk érvényre juttatni a tagságunk közvetlen véleményét, a 
mindnyájunkat érintő ügyekben, így a tagdíj mértéke, a pályázati lehetőségek kihasználása, kitüntetési 
és támogatási ügyek, melyeket Nóra igen aktívan szokott képviselni

Terveink
Felmérések ill. közvélemény szondázás alapján szeretnénk megtudni, melyek volnának a legkedvezőbb 
rendezvények, amelyekre valós igénye van tagságunknak.
Tovább folytatva és felerősítve a fiatalítási törekvéseinket.
Több aktív fiatal könyvtárost szeretnénk bevonni a vezetésbe, konkrét feladatok elvégzésébe.
Így első helyen kívánjuk megvalósítani, hogy az MKSZ-nek önálló honlapja legyen.
Ennek érdekében egy kis ad hoc bizottságot szeretnék felállítani már a jövő év elejétől, megfelelő 
számítógépes és informatikai ismeretekkel rendelkező fiatal kollegák bevonásával, erre már most 
javaslatot tehetünk.
Folytatni kívánjuk az ún. műhelybeszélgetések típusú rendezvényeinket. Szintén ápolni kívánjuk a 
határontúli magyar könyvtárakkal és kulturális intézményekkel való kapcsolatunkat. Jövőre, 
Horvátországba és Szlovénia-Ausztria felé szeretnénk eljutni.
Több nagy  rendezvényben, mint a Könyvfesztivál, a Baján sorra kerülő Vándorgyűlésen kívánunk 
közreműködni, de ezen túlmenően gondolunk  országos  műszaki, vállalati könyvtárszakmai fórumok 
megrendezésére is. Ennek részletes tervét a titkári beszámoló és  a 2010 évi rendezvényterv 
összeállításunk tartalmazza.
Kérem az elhangzott beszámoló tagságunk részéről történő szíves elfogadását.
Budapest, 2009. december 10. Nagy Zoltán, MKE-MKSZ Elnök

Szekció élet
2009-ban  162 aktív tagunk van,  ebből 12 testületi tag. A taglétszámunk alakulásában 10%-os 
növekedést tapasztaltunk idén. A taglétszámról és a Szekció gazdálkodásáról Fenyves Márta számol be 
részletesebben.
A Szekció Vezetősége augusztus kivételével 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 vezetőség tagjai közül Nagy Zoltán, Kovács Bea, Fenyves Márta, Rettich Béla, Dettai Eleonóra 
szóban mondják el összesített beszámolójukat, melyek közül írásban is megjelenik az Elnök és a Titkár 
beszámolója, valamint a gazdasági illetve az Ellenőrző Bizottság-i jelentés. 
Nagy Zoltán, Elnök úr a vezetési  teendők mellett  megszervezte a tavaszi Könyvfesztivál 
szekcióprogramját, a Biblia kiállítás megtekintését, a Vándorgyűlés szekcióprogramját, az őszi 
kárpátaljai tanulmányutat, az Adózástörténeti kiállítást. Részt vesz az MKE Jubileumi Emlékkönyv 
szerkesztésében és a Szekciónk történetét feldolgozó CD-ROM összeállításában.
Kovács Beatrix a titkári feladatok mellett részt vett a programok szervezésében, összefoglalókat írt a 
hírlevelekbe.
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. Több cikket írt, illetve összefoglalókat a programokról. Megszervezte a Budapesti Műszaki 
Főiskola Könyvtárában a szakmai napot. A debreceni Vándorgyűlésen a szekciónk rendezvényén a 
TOTÓ készítésében, lebonyolításában és kiértékelésében is részt vett.
Balogh Margit szerkesztette, másolta a Szekció Hírleveleit (5 db) 50-50 tagnak. illetve elküldte az e-
formátumot. A Vállalati könyvtárakról szóló konferenciánk moderátora volt és a konferenciáról cikket 
írt a 3K-ba.



Fazekas Andrea a MUSZKON levelezőlistát gondozta, feltette a Hírleveleket. Kovács Beával 
egyeztetve frissítette a szekció anyagait az MKE honlapján. Részt vett a műszaki/vállalati könyvtárak 
helyzetéről szóló konferencia előkészítésében, szervezésében, a kérdőívek feldolgozásában és előadó is 
volt.
Földi Erika az Ellenőrző Bizottság tagja. Fenyves Márta nyilvántartása alapján a tagok elektronikus 
nyilvántartását (excel táblázat) gondozta. Részt vesz az MKE jubileumi évkönyv szerkesztésében.
Kóródy Judit két, nagysikerű Műhelybeszélgetést szervezett idén a vállalati könyvtárak részére.
Emellett részt vett a műszaki/vállalati könyvtárak konferenciájának szervezésében és előadóként is 
szerepelt. Az idei Vándorgyűlésen MKE Emlékérmet kapott, amelyhez szívből gratulálunk. 
Koltay Tibor mivel vidéken tanít, így idén is nagyon kevés vezetőségi ülésünkön vett részt. 
Pastyik Endre kapcsolatot tartott az Egyesület Titkárságával, segített a rendezvényeink táblázatos 
elkészítésében. Részt vett a Könyvfesztiváli program megszervezésében, a Vándorgyűlés Bibliatörténeti 
Totó összeállításában, a jubileumi kötet anyaggyűjtésében és a szerkesztésben. A Híradóba többször írt 
beszámolót.
Emmertné Szerőczei Dóra kapcsolatot tartott a Szekció és a Szekció székhelyeként üzemelő BME-
OMIKK között. Részt vett a BME-OMIKK rendezvények előkészítésében, és önálló előadásokat tartott.
A Hírlevélben kétszer írt összefoglalót.
Összességében elmondhatom, hogy a vezetőség egy része aktívan vett részt a szekció szervezeti 
életében, mások kevésbé. 
Meg kell találnunk mindenkinek azt a feladatot, amivel a legtöbbet tudja tenni a szekció érdekében, 
életében.
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 szakdolgozatát küldte be. A kötet 
elkészítése a véghajrájához ért.

Tájékoztatás
Nyomtatott Hírlevelet 2009-ben ötször jelentettünk meg, amelyeket a MUSZKON levelezési listán 
elektronikusan is megjelentettük, ezen kívül feltettük a rendezvényeink meghívóit. 

Eseménynaptár
A 2009. évben az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció által szervezett és megvalósult programok, illetve 
az MKE által szervezett programok, melyeket a szekció tartott illetve részt vett közreműködőként:

Január 15. Erdélyi szakmai tanulmányút vetített, képes élménybeszámolója 
Február 9. Szakmai nap a Budapesti Műszaki Főiskola könyvtárában
Március 20. Tagságunknak (nyugdíjasainknak) az OSZK Biblia kiállításának megtekintése 

vezetéssel és beszélgetés 
Április 24. Könyvfesztivál – ünnepi könyvbemutatók (Mák Ferenc: A délvidéki magyarság 
válogatott történelmi és honismereti bibliográfiája és Palotai Mária: Pásztortűz 1921-1944. Egy erdélyi 
irodalmi folyóirat története)
Május 19. 100 éves a Műegyetem központi és könyvtárépülete. Könyvtár - Építészet –
Könyvtárépítészet. BME-OMIKK szakmai nap
Május 21. Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése az Országos Mezőgazdasági
Könyvtárban – Könyvtári kiadványok témában                       
Június 18. Műszaki/intézményi könyvtárak helyzete – országos konferencia
Július 9-10. Vándorgyűlés, Debrecen, szekcióprogram :

„Protestáns bibliák és kiadványok régen és ma a tehetséggondozás és az oktatás
szolgálatában” és nagysikerű református bibliatörténeti és az oktatást szolgáló 
művek vetélkedője

Szeptember 16-18. Orvos/egészségügyi könyvtáraknak szóló program, Informatio Medicata 



Október 8-11. Tanulmányút Kárpátaljára, Bereg vidékre, Könyvtárlátogatások, 
                                    Lexikon felajánlás a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárnak Munkácson
Október 28. „Magyar adózástörténeti kiállítás” megtekintése
November 11. „A tudomány ünnepe 2009. november” című rendezvény (BME OMIKK)
November 25. Tudomány Napja konferencia (ZMNE)
December 2. Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése a KSH Könyvtárban – t éma  :  

teljesítménymérésre szolgáló mutatórendszerek,  a vállalat i  könyvtárak 
tevékenységére adaptálhatósága

December 10. Luca nap és beszámoló taggyűlés előtte kiállítás megtekintése az OSZK-ban
Nem valósult meg:
Könyvtárosképzéssel kapcsolatos beszélgetés folytatása
A Műszaki Könyvtáros Szekció történetéről megjelenő CD-ROM bemutatása az egyik szerkesztő 
halálesete miatt.
Hogyan illik viselkedni egy könyvtárosnak a könyvtárban? –  Illemtan és 21. századi viselkedésminták 

A programokról részletes beszámolók jelentek meg a Hírlevelekben. 
Rendezvényeinkkel igyekeztük megszólítani tagságunkat. Voltak olyan programjaink, ahol egy-egy 
speciális csoportot céloztunk meg, pl. a Műhelybeszélgetések a Vállalati Könyvtárakról, Vállalati 
könyvtárosok tegnap és ma – konferencia, vagy a nyugdíjas tagjainknak szervezett kiállítás vezetéssel, 
utána beszélgetés. Több programunk iránt is nagy volt az érdeklődés, amit a nagy részvétel is bizonyít.
A határon túli magyar könyvtárak és könyvtárosok munkájának, gondjainak a megismerését szolgálta az 
idei kárpátaljai tanulmányút.  
A tagság szakmai fejlődéséhez, képzéséhez igyekeztünk hozzájárulni, pl. a hagyományos MKE 
Vándorgyűlés Műszaki Szekció ülésével, a Műhelybeszélgetésekkel, az Informatio Medicatan való 
aktív megjelenésünkkel.

Budapest, 2009-12-10.  Kovács Beatrix, MKE MKSZ titkár

MKE Műszaki Könyvtáros Szekció
2010. évi feladat- és rendezvényterve
A tagnyilvántartásunk korszerűsítése, adatbázisba-rendezése, a tagság kérdőíves megkeresése 
segítségével szeretnénk felmérni a szekciónk tagjainak elégedettségét, igényét a jobb munka elérése 
céljából. A fiatalokat szeretnénk megszólítani és beszervezni a szekció életébe, előkészíteni a tisztújító 
taggyűlést .  Szeretnénk egy saját  honlapot létrehozni ahova feltennénk a legfontosabb 
dokumentumainkat.

Január - Kultúra Napja – Kiállítás megtekintése vezetéssel
Lexikon sorozat vásárlása a Munkács - i  Zrínyi Ilona Magyarnyelvű Könyvtárnak

Február- Beszámoló az „MKE 75 éve” c. jubileumi kötet munkálatairól és a tagnyilvántartásról
Március- Szakmai nap a Budapesti Műszaki Főiskola népszínház utcai könyvtár Bánki Kari

könyvtárában
Április - Könyvfesztivál az MKSZ részvételével,

Az OSZK főigazgatójának beszámolója terveiről
Május - Műhelybeszélgetések
vagy Június eleje Tanulmányút: Barangolás Horvátország magyar könyvtárai és kulturális emlékei 

nyomában

Július- Vándorgyűlés , Baja,  MKSZ szekcióprogram
Szeptember- Orvos/egészségügyi könyvtáraknak szóló program, Informatio Medicata 

A Műszaki Könyvtáros Szekció történetéről megjelenő CD-ROM bemutatása
Október Őszi tanulmányút igény szerint az un „hármas határ” vidékére,(A.SL.HU)



Könyvtárosképzéssel kapcsolatos beszélgetés folytatása 
November – Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése / Könyvtárlátogatás az új helyre költözött 

MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárába
Tudomány Napja konferencia (BME-OMIK, ZMNE)

December – Luca nap és tisztújító beszámoló taggyűlés

Az MKE MKSZ 2009. évi gazdálkodása

OTP folyószámla Házipénztár Összesen

Nyitó pénzeszközök 2009. 01. 01. 642 931 90 198 733 129
Bevételek 2009-es évben 1 260 866 892 100 2 152 966
Bevételek összesen 1 903 797 982 298 2 886 095
Kiadások 1 342 495 954 694 2 297 189
Egyenleg 2009. december 31. 561 302 27 604 588 906

Naplófőkönyv saját bevétel 2009-es évre 851 066
Összes tagdíj befizetés 2009-es évre 982 500
Saját bevétel egyéni tagdíj 550 000
Saját bevétel testületi tagdíj 299 000 849 000
MKE-nek tagdíj-hányad 132 000
2010-ben utólag befizetve 1 500
Bankkamat 2 066

851 066
MKE MKSZ egyszerűsített mérlege 2009. év

Bevételek Kiadások
Nyitó pénzeszközök 2009.01.01. 733 129
Tagdíjbefizetések 982 500
Tagdíjhányad utalás 132 000
Személyi költségek, megbízási díj SZJA, EHO 38 100 370 300
Ügyviteli költségek 290 207
Készpénzfelvétel, folyószámlamozgás 750 000 750 000
Rendezvények szervezése 257 593
Anyagbeszerzés 42 000
Reprezentációs költség 7 958
Tanulmányutak 342 300 342 300
Tanulmányutak, befizetések, visszafiz., támogatás 38 000 50 136
Bankkamat, költség 2 066 54 695
Összesen 2 886 095 2 297 189
Egyenleg  588 906

2 886 095
MKE MKSZ tervezett költségvetés 2010. évre

Bevételek Kiadások
Nyitó pénzeszközök 588 906
Tagdíjbefizetések 990 000
Tagdíjhányad utalása 135 000
Személyi költségek 51 300 350 000
Ügyviteli költségek 250 000
Konferencia, rendezvények 250 000
Tanulmányút támogatás 60 000



Ukrán tanintézetek támogatása (könyvek) 50 000
CD-ROM kiadása 530  900
Anyagbeszerzés 4 306

1 630 206 1 630 206

HÍREK, BESZÁMOLÓK 
Sikeres volt az OSZK január 21-i nyílt napja
A Könyvtár programjait a „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig” című 
kiállításunk köré szervezte. 
Legnépszerűbbnek a tárlatvezetések bizonyultak, ehhez a programhoz kapcsolódott a Szekciónk is. A 11 órakor 
kezdődő tárlatvezetésen sok nyugdíjas és aktív tagunk vett részt.
Az intézményt bemutató könyvtári körséta, a tudományos ülésszak, honlap-, cd- és könyvbemutató szintén sok 
látogatót vonzottak.
Az OSZK kezdeményezése és programjai nagy sikert arattak, több mint kétezer olvasója és látogatója volt az 
intézménynek. Kovács Beatrix

ÓBUDAI EGYETEM, BUDAPEST
A Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette a felsőoktatási törvényben az egyetemekkel szemben megfogalmazott 
elvárásokat, így a vezetése kezdeményezte a Ftv. 18. §-a alapján az intézmény egyetemmé nyilvánítását, amit az 
Országgyűlés elfogadott és a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátott. 
Így 2010. január 1-jével az Óbudai Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, Bánki Donát 
Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola általános és teljes körű 
jogutódja.
Kihirdetve: Magyar Közlöny 2009. 181. sz.   

Előzetes Információ
Látogatás és előadások az Óbudai Egyetem Könyvtárában  és az egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karán
1081 Budapest, Népszínház utca 8.
2010. március 18. csütörtök 15.00 óra.
Dettai Eleonóra

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció
Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról
2009. december 3-án 14.30-kor
Vendéglátó a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára http://konyvtar.ksh.hu
Kedves Könyvtárosok, Munkatársak!
A KSH Könyvtárban tartott őszi rendezvényünkön 12 könyvtár 19 munkatársa vett részt. Ez alkalommal 
megismerkedhettünk a stratégiai menedzsment néhány területével, elsősorban a különböző, teljesítménymérésre 
szolgáló mutatórendszerekkel (BSC, KPI stb.). Ez a téma néhány vállalati könyvtár számára kiemelt fontosságú, 
mivel alkalmazkodniuk kell a fenntartónál bevezetett, üzleti szempontú kontrolling rendszerek elvárásaihoz. 
Dr. Nemes Erzsébet főigazgató asszony bevezetőjében körvonalazta könyvtáruk költségtervezését, kezelését, a 
költségvetési szerveknél elvárt beszámolási rendszerét. Ettől egészen eltérő például a MOL könyvtárban elvárt 
gyakorlat, amely szerint minden működési költség kiterhelésre kerül a felhasználó szervezetekre, ami nagyon 
bonyolult elszámolási rendszert igényel. Ebből a szempontból sokkal kezelhetőbb a helyzet pl. a Richternél, ahol 
csak a tényköltségek kerülnek kiterhelésre, tehát elsősorban a felhasználás mennyiségét kell monitorozni. A 
Magyar Telekom Infotéka és az NHH szakkönyvtára sajátságos helyzetben van, mivel a könyvtárak működtetése 
vállalkozási formában történik, ezért a felhasználás adatain kívül folyamatosan mérni kell a teljesítés volumenét 
és minőségét is, az értékelési rendszer leginkább itt épült be a fenntartó vállalati stratégiájába. Hasznos volt 
megismerni egymás módszereit még azoknak is, akiknél egyelőre nem elvárás az ilyen részletes, BSC alapú 
beszámolási rendszer. A vállalatok egyre nagyobb mértékben használják fel ezeket a módszereket működésük 
tervezéséhez és ellenőrzéséhez, és ha a vállalati könyvtár nélkülözhetetlen része akar lenni a szakmai folyamatoknak, 
vállalnia kell eredményességének a többi területtel azonos szempontok szerinti megmérettetését is. 



Következő alkalommal, várhatóan jövő májusban a HungaroControl szakkönyvtára lát minket vendégül, amikor 
az Országos Statisztikai Alapprogram számára készített ún. „minisztériumi” vagy „OSZK” statisztikával 
kapcsolatos fenntartásainkat, kérdéseinket, javaslatainkat fogjuk átbeszélni. Kóródy Judit

Könyvtárossirató

Hosszú évek akaratot próbáló, a betegséggel merészen és tárgyilagosan küzdő harcai után, 

2009. december 6-án meghalt 
Trischlerné Lukácsy Éva, a Papíripari Kutatóintézet utolsó könyvtárosa.

Annak a könyvtáros nemzedéknek volt a tagja, aki munka mellett tanulta a mesterséget, de úgy, hogy azt egyben 
gyakorolta is. Ő az Országos Műszaki Könyvtár Könyvtárosképzőjét végezte el, amíg a valamikori Vegyterv 
könyvtárában dolgozott, később a Műszaki Könyvkiadónál korrektor volt, majd az Országos Műszaki Könyvtárba 
került. Pályájában a könyvtárosság volt a lényeg, a könyvekhez való kötődést a családjától örökö lte, édesapja 
ismert irodalomtörténész volt, otthon is nagy könyvtár vette körül.
A Papíripari Kutatóintézet műszaki könyvtárába 1980-ban került, közel három évtizedet dolgozott itt.
 A könyvtár ebben az időben hosszú ideig országos feladatkörű könyvtár volt, ami azt jelentette, hogy a 
papíriparra vonatkozó magyar nyelvű és Magyarországon megjelenő szakirodalmat teljességre törekvően 
gyűjtötte, - úgy is fogalmazhatnánk, hogy a papíripar nemzeti könyvtára volt Magyarországon – az idegen nyelvű 
szakirodalmat pedig válogatással, de lehetőségeihez mérten gazdagon. Az analitikusan feltárt irodalmat –
nemzeti könyvtári minősége értelmében – bel- és külföldön bárkinek rendelkezésére bocsátotta. Gyakorlatilag ez 
azt jelentette, hogy az intézet, a magyar papíripar bármely alkalmazottja, illetve minden papíriparon kívüli 
érdeklődő rendelkezésére állt. A 90-es évek társadalmi és gazdasági átalakulásai sok tekintetben 
megváltoztatták az Intézet és benne a könyvtár működését is. Alapvetően azonban a könyvtárnak ez a nemzeti 
jellege mindvégig megmaradt. Elmondható, hogy a magyar papíripar technikus, mérnök és közgazdász gárdája 
pályafutása során biztosan kapcsolatba került a könyvtárral, amelynek állománya a 2000-es évekre már 
megközelítette a 30 000 könyvtári egységet. A gyűjteményben a könyveken kívül folyóiratok, fordítások és 
kutatási jelentések voltak.
A könyvtár a magyar könyvtárügy viszonylatában elég korán kezdte alkalmazni a számítógépet, 
katalógusépítésre, adatbázis létrehozására, kiadványainak szerkesztésére.
Ebben a munkában vett részt nagyon kitartó, pontos és szorgalmas munkával Éva. Mindig törekedett a legújabb 
dolgok elsajátítására, de ha kellett, kis munkákat (ami bőven adódik egy könyvtárban) is szívósan, felelősséggel 
elvégzett.
Nagyon szeretett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának munkájában részt venni. Tisztséget 
is vállalt, hosszú ideig a Szekció, majd a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának tagja, illetve 
elnöke volt. Egyesületi munkáját 2004-ben a Könyvtárosok Egyesülete emlékéremmel jutalmazta.
Feltétlenül hozzátartozik alakjához a Papíripari Dolgozók Szakszervezetében végzett munkája is. Ehhez a 
munkához nagy szociális érzékenysége vonzotta. Mindig tisztában volt a jogszabályokkal és rendeletekkel, 
megpróbált minden lehetőséget biztosítani annak a maroknyi kis csapatnak, ami a 2000-es években 
munkavállalóként körülötte megmaradt.
Igen erős ember volt. A rengeteg átalakulás közepette betegen, az utóbbi években már szinte egyedül vitte 
tovább a könyvtár munkáját. 
A Papíripari Kutatóintézet könyvtárának utolsó könyvtárosa volt. 60 éves, egyidős a könyvtárral.

Emlékét megőrizzük. Tarján Ferencné

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Műszaki Könyvtáros Szekció a fenti sorok közreadásával vesz 
végső búcsút Évától, kedves tagtársunktól, aki oly hosszú időn át tevékeny munkával segítette az 
Egyesület és a Szekció működését. Köszönet érte.

MKE MKSZ Híradó Megjelenik 100 példányban – felelős kiadó Nagy Zoltán, MKE MKSZ elnök


