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HÍRADÓ 2010/2-3. március – szeptember
Technikai okok miatt az MKSZ 2010. március-szeptember közötti tevékenységeit ebben
az összevont 2-3. MKSZ hírlevélben tudjuk megjelentetni.
FELHÍVÁSOK
Az MKE MĦszaki Könyvtáros Szekció 2010 évi Ęszi szakmai útja
A Muravidékre és a magyar-szlovén-osztrák hármashatárhoz
Tervezett idĘpont:
2010. okt. 7., 8. és 9. – csütörtök, péntek és szombat
A kirándulás idĘtartama, utazás, szállás és ellátás:
Három nap, két éjszakával, félpanzió, 2-3 ágyas szállodai szobákban Muraszombaton vagy
Lendván.Utazás a szokásos komfortos turistabusszal.
Gyülekezés: 2010. október 7-én reggel 6 órától a Corvin Áruház parkolójában.
Indulás: 6.30 –kor
Érkezés:Ugyanide fogunk megérkezni 2010. október 9-én szombaton este 22 óra körül.
Útiterev:Az utazásra remélehetĘleg szép Ęszi idĘben éppen a szüret idején kerül sor, a
csodaszép lendvai szĘlĘhegyek között. Lendván van a korai magyar nyelvĦ könyvkiadás
központja is, Alsó-Lendva, ahol az 1570-es években a Bánffy család nyomdát tart fenn s több
máig is nevezetes mĦvet jelentetett meg. Megtekintjük a lendvai várat, az ott mĦködĘ,
múzeumot, galériát és a városi könyvtárat és az OSZK-val közösen létrehozott
nyomdászattörténeti kiállítást is. Utána sétára nyilik lehetĘség a polgárváros fĘutcáján és a
Lipa termálgyógyszálló parkjában..
Másnap Muraszombaton a tájegység közigazgatási központjában ismerkedünk a
legnevezetesebb épületekkel rövid séta keretében, majd kirándulunk autóbusszal, Rönökön át
s talán Bántornyát is érintve az Ausztriában lévĘ Németújvárra (Güssing) a Batthyányak
közponjába, ahol a ferences kolostorban Ęrzik a talán legépebben fennmaradt XVI. századi
könyvgyĦjteményt. Itt van eltemetve a boldoggá avatott Batthyány-Strattman László is. Majd
felkapaszkodunk Bad Radkersburgba azaz Regedére, az igen bájos kis fürdĘvárosba,amely
gyógyhatású fürdĘjével vált nevezetessé.Vissztérve a szállodába a közös vacsora után még
ismerkedni lehet az esti kivilágított mĦemlékekkel. Pl: a Szapáry -kastély és környéke, a fĘ
utca polgárházai, üzletsor, stb
Reggel a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral való ismerekedésre kerül sor.
Papp József könyvtáros kollégánk és régi MKE tagtársunk baráti körbevezetésével, aki utunk
során végig a vezetĘnk és mentorunk lesz.
Az Ę kalauzolásával látogatunk el a hármashatárhoz, amelyhez egy kiépített erdei
tanösvényen át jutunk majd fel 2-3 órás sétával, melyhez megfelelĘ túrázáshoz alkalmas cipĘt
is érdemes hozni. KésĘbb megérkezünk barangolásunk, egyik szép zárópontjához Radencibe
– azaz Radányba, ahol a sokak által ismert 3 szívvel jelzett gyógyvíz is fakad, amelyet az
összes környezĘ országban is a közkedveltsége miatt lehet kapni.
Természetesen a sok szakmai program és mĦemlékek megtekinése mellett lehetĘség lesz a
muravidéki jellegzetes ételek, ízek és nevezetes boritalok megkóstolására és beszerezésére

is.Továbbá: teremálvizes fürdésre is sor kerülhet fakultatív alapon, ezért javasoljuk, mindenki
hozzon magával fürdĘruhát.
Költségek: a félpanziós ellátással (reggeli és vacsora) együtt, 28.000 Ft/ fĘ. Ehhez azok az
MKSZ tagok kaphatnak 5.000 Ft támogatást, akik még nem részesültek az idén.
Jelentkezni lehet:
Fenyves Mártánál:telefonon: 364 1059, vagy levélben: Bp. Pillangó park 16/D és Ecsedy
Viktóriánál emailben: vecsedi@hotmail.com
Befizetési határidĘ : 2010. okt. 2.
Minden kedves jelentkezĘnek jó utazást kíván az elnökség nevében:
Nagy Zoltán

Kirándulás Pécsre 2010. október 21-én (csütörtökön):
Indulás IC-vel 7.45-kor a Keleti pályaudvarról, érkezés Pécsre 10.36-kor.
11-tĘl megtekintenénk a most átadott pécsi Tudásközpontot, utána ebédelési lehetĘség a
városközpontban.
Délután fakultatív programok:
Ókeresztény sírkamrák – Zsolnay-gyĦjtemény a Sikorski villában – Munkácsy-trilógia a Nagy
Lajos Gimnáziumban – esetleg más is az igények szerint.
Visszaút, szintén IC-vel 17.23-kor, érkezés 8.14-re a Keleti pályaudvarra.
A vonat teljesáru jegye 4.250 forintba kerül egy irányba.
A múzeumi belépĘk költségénél 1000-2000 forint közötti összegre kell számítani.
HÍREK, BESZÁMOLÓK
Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról
Az MKE MĦszaki Könyvtáros Szekció tagjaként 2010. március 18-án az Óbudai Egyetem
Népszínház utcai épületében az oktatók és könyvtárosok jóvoltából egy rendkívül látványos,
érdekes elméleti és szakmai napon volt alkalmunk részt venni.
Strasszer Mihályné könyvtárigazgató köszöntĘje után Széll Gábor könyvtárvezetĘ úr
lebilincselĘ szakmai tudással és illusztrációk tucatjainak kíséretében ismertette az amerikai
hadihajók és repülĘgép-anyahajók katonai könyvtárainak sajátosságait. Szakmai elĘírásokat,
állományvédelmi szempontokat sorolt fel, amelyekkel a könyvek fizikai állapotának
megóvását hivatottak biztosítani, a tengereken hánykolódó hajók esetében. A történeti
elĘzményekbĘl megtudhattuk, hogy az USS Franklin néven mĦködĘ amerikai hadihajó
legénysége már 1815-ben a saját kérésére és költségére szakkönyveket vásárolt. Ez volt az
elsĘ tengerészeti hajókönyvtár.
Dr. Horvát Sándor dékán úr elĘadása kapcsán az Egyetem Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar történetérĘl olyan érdekességeket tudhattunk meg, mint
például, Ferenc József is megtekintette az akkoriban még Magyar Királyi Állami FelsĘ
Ipartanodaként mĦködĘ intézményt, amikor egyik alkalommal az országban látogatást tett. Az
eredeti felvételeken olyan hatalmas csarnokokat láthattunk, amelyekben esztergagépek
tucatjai voltak üzembe helyezve a kor legmagasabb szintĦ oktatásának elĘsegítésére. Itt
ezeken a gépeken 1914-ben az I. világháború kitörésekor még lĘszereket is gyártottak a
honvédelem igényeit kielégítve. 1928. május 15.-e óta a tantárgyak között a repülĘgéptan is
szerepel, melynek költségeit 2009 óta egy szerzĘdés keretében a német Lufthansa cég
támogatja. Megtudhattuk, hogy az iskola falai között olyan világhírĦ tudósok végeztek, mint
például Bánki Donát a karburátor megalkotója, vagy Galamb József a Ford T-Modell

autófejlesztĘ mérnöke. A Ford MĦveknél már 1903-1905 körül folytak próbálkozások egy
gyors, pontos, ipari méretekben is sokszorosítható és a városi polgárság részérĘl anyagilag is
megfizethetĘ autó kifejlesztésére. Erre csak 1905. december 11.-én került sor, amikor Galamb
József zseniális rajzkészségének köszönhetĘen sikerült legyĘzni a sorozatgyártás során
felmerülĘ technikai akadályokat. Tulajdonképpen ez hozta meg számára a régóta várt
világhírt és neki köszönhetĘen 1908-ban legördült a futószalagról az elsĘ gyakorlatban is
használható Ford T-Modell, melyet ezután 15 millió példányban sikerült legyártani.
Ezután Dr. Kégl Tibor docens úr színvonalas elméleti és gyakorlati elĘadásából
megismerhettük a Foucault-ingát. A Föld forgását bizonyítandó Jean Bernard Léon Foucault
tudós 1851-ben megépítette és a párizsi Pantheonban felállította az ingát. A „Foucault inga”
kisebb változata megtalálható és kipróbálható az iskola lépcsĘházában kialakított emelvényen.
Szerényebb mérete ellenére is kiválóan alkalmas a Föld forgásának szemléltetésére. Az itt
látható ingát 2005-ben (Fizika Éve) készítették az iskola diákjai Dr. Kégl Tibor docens úr
szakmai irányításával és vezetésével.
Az elméleti elĘadások után a gyakorlatban is megtekinthettük az ingát mĦködés közben és a
Galamb József emlékszobát, ahol az 1908-tól sorozatban gyártott Ford T-Modell autó egy
1922-ben gyártott példányát sikerült az iskolának 2005-ben megvásárolnia és a márka
születésének 100. évfordulójára, 2008-ban az erre a célra kialakított restaurátor mĦhelyben
felújítania. Ebben a szobában végezte tanulmányait Galamb József is annak idején. A
szobában a csodálatosan felújított modellen kívül megtekinthettük az eredeti tervek
másolatait, a különbözĘ modellek kicsinyített változatait, Galamb József ezüst colstokját és
egyéb használati tárgyait, régebbi kiállítások plakátjait, valamint az eredeti autószerelési
szerszámokat, amelyekkel a javításokat végezték. Az autó eredeti adás-vételi szerzĘdését,
valamint az autó egyéb eredeti dokumentumait. A rendkívül érdekes elĘadások után,
kölcsönös emlékalbumok kicserélésekor Nagy Zoltán az MKE MĦszaki Könyvtáros Szekció
elnöke köszönetet mondott a vendéglátó házigazdáknak a színvonalas bemutatókért.
A könyvtárban Széll Gábor könyvtárvezetĘ úr elmondta nekünk, hogy az iskolának más
területeken is kiemelkedĘen tehetségesek a diákjai. Szabadidejükben technikatörténeti
hagyományĘrzĘ egyesületeket is mĦködtetnek. Többek között olyan autó prototípust is
szerkesztettek, amely 2009-ben 282 km-en 1 liter benzinfogyasztással a hasonló szakkörök
közötti versenyben elsĘ lett, vagy például a házi tésztából készült tésztahidak
világbajnokságain mind a három dobogós helyezést az iskola diákjai viszik el évrĘl évre.
2010. május 21.-én a magyar bajnokság az egyetem szervezésében kerül megrendezésre.
Tisztelet az Egyetem oktatóinak és könyvtárosainak, hogy a reáltudományokban kevésbé
tájékozott és járatos kollégáknak is ennyire közérthetĘ, látványos és érdekfeszítĘ szakmai
napot sikerült szervezniük.
Kiss János

Beszámoló a MKSZ 2010. április 25-én tartott könyvfesztiváli programjáról
A Könyvfesztivál programját a MĦszaki Könyvtáros Szekció két érdekes elĘadással
gazdagította.
ElsĘként Gazda István tudománytörténész, a MATI igazgatója tartotta meg elĘadását
Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe címmel, azonos címĦ
mĦvének bemutatásaként. Óriási érdeklĘdés kísérte színes és érdekes elĘadását, a hallgatóság
a délidĘ ellenére zsúfolásig megtöltötte a termet.
Szintén nagy figyelem kísérte Szabó József publicista a Mementó, 1944-1945 címĦ tartott
elĘadását a délvidéki tragikus eseményekrĘl készült tanulmánykötetrĘl.

Gazda István professzor
könyvét ismerteti

Szabó József publicista Nagy
Zoltánnal az MKSZ elnökével

Rendezvény az OSZK-ban, 2010. május 12-én
KettĘs cél vezérelte a MĦszaki Szekció vezetĘségét a program szervezésével. Az egyik az
Országos Széchényi Könyvtár Hét Évszázad Papírtitkai – magyar papír- és vízjeltörténeti
kiállításának megtekintése volt Pelbárt JenĘ a Magyar Vízjel Társaság elnökének vezetésével
az OSZK Corvina termeiben.
A másik cél, hogy lehetĘséget biztosítson a szekció tagjainak a nemzeti könyvtár nemrégiben
kinevezett vezetĘje, dr. Sajó Andrea fĘigazgató asszony tájékoztató elĘadása keretében
megismerni az OSZK fejlesztési terveit. A programokat követĘen került sor a résztvevĘkkel
folytatott kötetlen beszélgetésre.
A program mindkét része nagy érdeklĘdés mellett zajlott le.

Beszámoló a vállalati könyvtárosok 9. mĦhelybeszélgetésérĘl
Adatszolgáltatás az Országos Statisztikai Alapprogram számára. 2010. május 20.
HungaroControl Repülési Szakkönyvtár

A Repülési Szakkönyvtárban tartott 9. mĦhelybeszélgetésünkön 16 könyvtár 31 munkatársa
vett részt. Valamennyien nagyon kíváncsiak voltunk a könyvtár vezetĘje, Farkas Kati és
kedves munkatársai által szervezett különleges programra, amelynek keretében „élesben” is
megismerhettük a Légiforgalmi irányítási központ félelmetesen nagyszerĦ munkáját.
Szakmai témánk ez alkalommal a különbözĘ könyvtári szolgáltatások mérésére szolgáló
mutatószámok, statisztikai adatok gyĦjtése és elemzése volt, különös tekintettel az Országos
Statisztikai Alapprogram számára készített ún. „minisztériumi” statisztikára. Ez az
adatszolgáltatás valamennyi könyvtár számára évente ismétlĘdĘ feladat, ami a fenntartó
gazdasági környezetében mĦködĘ vállalati könyvtárak számára nem mindig egyszerĦ, elég, ha
pl. a mĦködési költségek vagy a használók számának konkrét meghatározására gondolunk.
Sajátosságaink miatt az is elĘfordul, hogy bizonyos kérdések számunkra nem értelmezhetĘek,
vagy nem tudunk pontos választ adni.
Vendégünk volt Somogyi József, a Könyvtári Intézet munkatársa, a könyvtári statisztikai
adatszolgáltatás szakértĘje, aki részletesen megvilágította nekünk az adatszolgáltatás célját,
felhasználási területeit, és segített meghatározni azokat a súlypontokat, amelyekhez a
problémás esetekben igazodhatunk (megbeszélésünk szerint várja írásos észrevételeiteket,
javaslataitokat az adatlappal kapcsolatban). Valamennyien egyetértettünk abban, hogy
célszerĦ a szükséges adatokat folyamatosan mérni, és minél nagyobb mértékben kihasználni
az integrált könyvtári rendszer, a levelezĘrendszer, és más elektronikus nyilvántartások
automatikus adatszolgáltatásait. A legszélsĘségesebb esetekben pedig ajánlott a rövidebb
jellemzĘ idĘszakban pontosan mért adatok alapján történĘ éves becslés.
A könyvtárak által beküldött adatok összesítését megtaláljátok a Könyvtári Intézet honlapján
a következĘ címen: http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?43. Érdemes elemezni!
KövetkezĘ alkalommal várhatóan novemberben találkozunk, kérem, jelezzétek
témajavaslataitokat!
Kóródy Judit

Barangolás Horvátországban és a tengermelléki Fiume tájain
2010. június 9-13. között zajlott le az MKSZ tanulmányútja. Az út során történelmünk nagy
alakjai, a Zrínyi és Frangepán családok Ęsi várait, Csáktornyát, Zágrábot és Károlyvárost
érintve Fiumét, a mai Rijekát tekintették meg a résztvevĘk. A programban Fiume
megtekintésén felül szerepelt egy szép és hangulatos kirándulás, amely során csoportunk
megcsodálhatta Abbázia, Lovran, Crkvenica és Senj városát.

Az MKSZ csoportja a fiumei Szent Vitus katedrális elĘtt
Az út közben gyönyörĦ tájakat csodálhattak meg az utasok, helyi kulináris értékekkel
ismerkedhettek meg. Megnéztük az Ęsi Frangepánok alapította tersattói ferences kolostort és

hozzá tartozó Ęsparkot, a fiumei hegy tetejére épült kisvárost, és a csodás panorámát.
Útitársunk volt Mák Ferenc író, újságíró. Az alábbiakban olvasható a Magyar Szó 2010.
szeptember 17-i számában megjelent írása, amelyet tanulmányutunk egyik csodálatos
állomása ihletett.
GyĦrĘdések

Tersattói emlékek
Nem ezen a néven szerepel az útikönyvekben a Fiume fölötti erĘd, de a bejáratánál a
levendulabokrok között álló, hófehér velencei szárnyas-oroszlán még erre a névre kapja föl a
fejét. Most éppen béke honol a vár körül, ezért nyitott könyvre támasztja elülsĘ mancsát, ám
ha komorra fordulna a csillagok járása – mondják – kardot ragadna a karmai közé. Szép
legenda, mely magával ragadja a képzeletet, megidézve azon idĘk emlékét, amikor még
Velence volt úr a Quvarnerói öbölnek ezen a vidékén is. A krónikák szerint éppen az Anjoukirályok verekedtek az Árpádházi magyar királyok vitéz seregeivel, s a Frangepánok erĘs
elhatározása nyomán a horvát fĘurak éppen a liliomra tettek esküt, amikor 1291. május 10jének titokzatos éjjelén az angyalok egy közeli sziklán elhelyezték SzĦz Mária szülĘházát – a
Boldogságos Szent SzĦz názáreti otthonát. Kegyelem szállta meg a vidéket, s a környék lelkes
lakói fölöttébb örültek az ajándéknak, egészen 1294. december 10-ig, amikor a házikó
váratlanul eltĦnt, hogy idĘvel az itáliai Loretóba leljenek a nyomára. A máig talányos történet
titkához az az éppen 1294-ben keletkezett Anjou-okmány vihet kicsivel közelebb, mely II.
Anjou Fülöp mátkájának, az epeirosi uralkodó lányának, Margerita-Angelinek a
hozománylistáját is megĘrizte, s amelyen a felsorolt kincsek között szerepel a
„Boldogasszonyunk házának szent kövei” bejegyzés is. A szentföldi keresztes lovagok – a
feltételezések szerint – éppen akkor szállították a történelmi emléket a megrendelĘ udvarába,
így eshetett meg, hogy Tersatto várának lakói néhány évig a magukénak vallhatták a csodát.
A levendulaillatú várfalak tövében azonban az ember menekülne a vaskosabb realitásoktól, jó
hinni, hogy Mária egykori virágoskertjének ösvényét lépi a lába. Ami persze a forró nyári
délutánon nem is áll olyan messze a vándorok – az Országos Széchenyi Könyvtár
kirándulóinak – lelkétĘl, miután az egykori csoda helyén álló ferences rendház szerzetesei
elbeszéléseikkel (és a kapros pálinkájukkal) kellĘ módon nyitottá tették Ęket a misztikum és a
misztériumok elĘtt. Eltagadhatatlanul a csodák világa ez a kék tenger feletti vidék, magasan
az angyalok ösvényein idĘtlené válnak a történetek. Szemben Veglia szigetének borókás
lankái láthatók, melyek titokzatos templomokat rejtenek, sötét szerzetesi másolómĦhelyekkel,
ahol valamikor a glagolita írás horvát változata is megszületett. Hogyan is ne szárnyalna hát a
képzelet?! Az MKE MĦszaki Könyvtárosok Nagy Zoltán vezette 50 fĘs csoportjával
zarándokolhattunk el ide a Zrínyiek és Frangepánok véráldozatával is évszázadokon át
védett földekre, bejárva Csáktornyát, Zágrábot, Fiumét,Abbáziát,Lovrant, a Quvarnero öblöt
és szigeteit s jutottunk fel e csodákban gazdag hegytetĘre a Tersattóra.
S ha már kolostorokról és rendházakról esett szó, érdemes felidézni történelmünknek még egy
szomorú fejezetét. Miután az osztrák császár 1671. április 30-án Zrínyi Pétert és Frangepán
Ferencet Bécsújhelyen lefejeztette, a két horvát és magyar nemesi család eltĦnt a történelem
porondjáról. A Frangepán-vagyon elkobzását követĘen a Fiume fölött magasodó Tersatto is a
császári kincstár tulajdonába került. Az erĘdre törĘ katonák elĘl menekülnie kellett Frangepán
(Ozolyi) Flórának is, Frangepán Ferenc árván maradt leányának, akinek történetét Garády
Viktor, az elfeledett fiumei író oly megindítóan örökítette meg. „VégsĘ pillantást vetett a
tengerre, aztán hátat fordított neki, kétségbeejtĘ sejtelmével annak, hogy soha többé nem látja
viszont. És megeredt, gyors szapora lépésekkel törve elĘre, mintha valami szörnyĦ látomány
elĘl menekülne. Gyönge, fiatal leányka volt, bájos és szép. Sugár és karcsú a termete, s az

arca olyan, mint a bíboros hajnalban nyíló liliom virága. A vonásai azonban komolyak,
kemények voltak, valami nagy és mélységes búnak, gyötrelemnek a kifejezĘi.” De mert a
Frangepán nevet akkoriban császári átok sújtotta, Flóra leány egyedül a pozsonyi Szent Klára
rendi apácáknál lelt befogadó szeretetre, ahol hátralévĘ életét vallásos mĦvek fordításával
töltötte. Az Ę tolmácsolásában jelent meg Budán 1743-ban a Jó reménységnek bújócskája
címĦ példagyĦjtemény – amelynek címében talán éppen a saját sorsát foglalta bele.
És peregnek, peregnek sorra a történetek, szentek, papok, szerzetesek, királyok, hadvezérek és
menekülĘ árvák szelleme lebeg a táj felett, Tersatto, Fiume, Buccari, Porto-Ré és Veglia
megdicsĘült alakjainak emléke belengi a magyar történelmet is.
Mák Ferenc
Magyar Szó, 2010. szeptember 17.
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Az idei konferencia fĘ témája: KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA (Könyvtárak és könyvtárosok
a kölcsönös megértés szolgálatában) volt. A plenáris ülések elĘadásai a kisebbségek
kultúrájával és ellátásukkal foglalkozott. Az MKE szekcióülései is a fĘ témához kapcsolódó
elĘadásokból álltak. A szakmai programok absztraktjait a VándorgyĦlés oldalán
http://vandor2010.ejf.hu/ a Szakmai programok rovat alatt el is olvashatjuk.
A MKE MĦszaki Könyvtáros Szekció elnöke, Nagy Zoltán, az Öreg hajó nem vén hajó! címet
adta a programunknak.
Dr. Csurcsics Lázár (Vajdaság, Titel) úr helyett, aki nem tudott eljönni, dr. Pastyik László úr
mondta el „A sajkások szerepe és tevékenysége a folyóinkon” c. elĘadást. Kollegánk Pastyik
Endre szerbül olvasott fel egy részt.

Pastyik László magister UjvidékrĘl Lázó Csurcsics elĘadását ismerteti
A törökök kiĦzése után a Habsburg uralkodóház és magyar állam az un. "Titeli sajkás kerület"
délszláv és a délvidéki magyar sajkás katonáinak a hadrendbe állításával gondoskodott a
hajózható folyóink védelmérĘl. Az un. Kerületet a Péterváradi HatárĘr Zászlóaljból
szakították ki. ElsĘsorban a Dunán, a Tiszán, a Száván és a Dráván teljesítették a
szolgálatukat. Ezek a sajkások többször végig utazván a Dunán, a Tiszán, a Dráván és Száván
nagyon jelentĘs társadalmi tájékoztató tevékenységet fejtettek ki a kikötĘkben az ott élĘ
népek körében, így a különbözĘ kultúrák találkozását is szolgálták.
Széll Gábor, az Óbudai Egyetem (Budapest) könyvtárosa: Hánykolódó könyvtárak, avagy
könyvtárak a viharos tengereken címmel korabeli fényképekkel mutatta be a világ
haditengerészeteinek híres és hírhedté vált hadihajóit és a hajókon mĦködĘ könyvtárakat.
Napjaink modern, kisvárosnyi lélekszámot meghaladó legénységgel üzemelĘ repülĘgép-

hordozóinak könyvtárai és különleges szolgáltatásai is elĘkerültek. Izgalmas és érdekes
életképek részesei lehettünk.
Dr. Margitay-Becht András hajózástörténész (Budapest) Régi hajók, mint új szenzációk c.
elĘadásában a híres Lajta monitor megmentése, felújítása kapcsán már sokak elĘtt ismert
neves magyar hadihajókat mutatott be. Különleges csemege a multikulturális, XIX és XX.
századi mĦszaki alkotások helyreállítása és bemutatása Neszmélyen, az Európai Unió
támogatásával.
A Cégbemutató keretében Farkas István, a Pedro Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. igazgatója
a tömeges könyvtári digitalizálás kérdéseit járta körbe.
Idén is játékos szellemi vetélkedĘ zárta a programunkat. A TOTÓ témája: Víz a papír és a
könyv. Most nem volt telitalálat, de 5 kollegának volt 13-as találata, akik közül sorsolással
döntöttük el, hogy ki kapja az elsĘ három komoly nyereményét, illetve a másik két kolleganĘ
vigaszdíjat kapott.
Örömmel tesszük közzé a nyertesek névsorát:
1. díj egy hajó makett: Strasszer Mihályné (ÓE Könyvtára)
2. díj egy kisebb hajó makett: Krasznai Mihályné (nyugdíjas)
3. díj kerámia világítótorony mécses: Hajagos Ferenc (nyugdíjas)
4. díj könyvjutalom: Kristóf Ibolya (SZIE KDKL)
5. díj könyvjutalom: Dr. Palotai Mária (ESKI)
A szakmai programhoz tartozott a különbözĘ érmek és díjak adományozása. A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöksége MKE-emlékérem kitüntetésben részesítette: Asbóth
Miklóst, Bondor Erikát, Budavári Klárát, Fülöp Attilánét, Halász Lászlónét, és Villám Juditot.
Az Év Fiatal Könyvtárosa kitüntetĘ címet az MKE és az IKSZ által kijelölt kuratórium idén
Kristóf Ibolyának adományozta.
A 2009. évi Fitz József-könyvdíjat a könyvtárosok szavazatai alapján a szakma által
legértékesebbnek tartott három könyv kapta:
• Surányi Imre: Az Egri FĘegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai: válogatás a 11-19.
századokban megjelent kéziratos és nyomtatott mĦvek között (Líceum Kiadó, Eger)
• Boldizsár Ildikó-Szegedi Katalin: Királylány születik (Naphegy Kiadó, Budapest)
• Pannon Enciklopédia: a magyar építészet története: kitekintéssel a Kárpát-medence
egészére (fĘszerk.: Deák Zoltán) (Urbis Kiadó, Budapest)
A díjak átadásáról fényképes tudósítást olvashatnak a vándorgyĦlés honlapján
(http://vandor2010.ejf.hu/). Ugyanitt megtalálható az elhangzott laudációk szövege is.
Az elĘzĘ évekhez hasonlóan idén is gazdag szabadidĘs program egészítette ki a szakmai
programot. A nagy hĘség ellenére is komfortosan érezhettük magunkat, mert lehetĘségünk
volt a Sugovicában fürödni, a FĘiskolán pedig légkondicionált termekben, hĦtött ásványvízzel
fogadtak minket. Képek a kirándulásokról a fenti honlapon a „Galéria”-ba lépve
megtekinthetĘk.
Köszönjük a szervezĘknek a sok munkát. JövĘre Pécs lesz a házigazda.
Kovács Beatrix
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