Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Műszaki Könyvtáros Szekció
A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete
Adószám: 18054509-1-42   OTP 11708001-20102568
Levelezési cím: 1149 Budapest Pillangó park 16/d V.29.Telefon: 364 1059
Elnök: Balogh Margit Tel./fax 224 1520 e-mail. Balogh_Margit@peto.hu




Meghívó


Kedves Kollégák, tiszteletettel meghívjuk Önöket a


2003. február 6-án 10, 30-kor kezdődő programunkra


Látogatás „az Oktatási Minisztérium különleges háttérintézménye”,
a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban
Házigazda: Szigethy Katalin

Cím: 1088 Budapest Reviczky utca 6.
Telefon: 411 5700
Megközelíthető a Kálvin tér, Baross utca felől

Találkozunk 10,15-10,30 között az épületben, a ruhatárnál.



A Magyar Bálint oktatási miniszter által december 12-én átadott intézmény (az OMIKK egykori épületének egyik felében) január 3-án nyitotta meg kapuit. A felsőoktatás új szolgáltatási központja, elsősorban a felsőoktatási hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak biztosít tanulmányaikhoz, kutatásukhoz helyszínt, forrásanyagot és eszközparkot. A látogatókat 13 olvasóterem, oktatótermek, valamint 300 Internet kapcsolattal rendelkező számítógép várja. 


						Dr.Koltay Tibor		Balogh Margit






Gondoljon idén is adója 1 százalékával a Magyar Könyvtárosok Egyesületére!
Adószám: 19000895-1-41

HÍREK, BESZÁMOLÓK, ESEMÉNYEK

A MKSz vezetőség felállása a 2002. december 12-i taggyűlést követő megalakulás szerint:

Elnök: Balogh Margit						Balogh.Margit@peto.hu
Titkár: Bakos Klára						bakos@zmne.hu
Vezetőségi tagok: 	Fazekas Andrea			a.fazekas@richter.hu
			Koltay Tibor, dr. 			koltayt@jak.ppke.hu
			Kovács Beatrix, az Orvosi 
csoport vezetője		kovacs.beatrix@eszcsm.hu
			Maráczi Lászlóné			magdi@omikk.bme.hu
			Stróh Tamásné			spiri@oszk.hu
Póttag: 		Nagy Zoltán				znagy@oszk.hu
Tanácsi képviselő	Teveli Judit				teveli@axelero.hu

Az Ellenőrző Bizottság
Elnöke:		Trischlerné Lukácsy Éva		pki-lib@elender.hu
Tagok			Földi Erika				foldi@hif.hu
			Légrádiné Nagy Klára	
Klara.Legradine-Nagy@sanofi-synthelabo.com
Póttag			Rettich Béla 				Bela.Rettich@office.ksh.hu
_________________________________________________________________________
MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 2002. évi egyszerűsített mérlege
Bevételek		Kiadások
Nyitó pénzeszközök:			136 321 Ft
Tagdíj bevételek:			930 300 Ft
Tagdíjhányad utalása:	135 600 Ft (Utalva 2003-ban
+2000,-)
Személyi költségek:
   Megbízásidíj,SzJA,EHO,
   Étk.utalvány,ajándékut.:		 21 600 Ft		233 090 Ft (Utalva SzJA+EHO
 2003-ban 3300,-)
Működési költségek:						221 360 Ft
OTP kamat,költségek stb.		   7 822 Ft		  37 003 Ft
Téves utalások+visszautalás:		 53 906 Ft		  53 906 Ft
Folyószámláról felvét-befizetés:	465 000 Ft		465 000 Ft
Rendezvények támogatása:
  Komáromi tanulmányút:		114 500 Ft		173 000 Ft (58500,-Támogatás)
Vándorgyűlés támogatás:					  16 000 Ft
Reprezentáció:						  51 884 Ft
Orvosi csoport tanulmányút 
  előleg befizetés:			599 500 Ft
Lekötött számla:			100 000 Ft
         2 428 949 Ft	        1 386 843 Ft
Egyenleg 2002.12.31.					        1 042 106 Ft
        2 428 949 Ft









Költségvetési terv 2003. évre

Nyitó pénzeszközök:				Bevételek		Kiadások
Folyószámla:					902 199 Ft
Lekötött számla:				100 000 Ft
Házipénztár:					  39 907 Ft
                                                                    1 042 106 Ft
Tagdíjbevétel:					960 000 Ft		140 000 Ft
OTP kamatköltség	:			    7 000 Ft		  35 000 Ft
Személyi költség:							360 000 Ft
Működési költség:							450 000 Ft
Tanulmányutak támogatása:						250 000 Ft
Orvosi csoport előleg kifizetése:					599 500 Ft
					         2 009 106 Ft	         1 834 500 Ft	
Egyenleg								174 606 Ft
								         2 009 106 Ft


Rendezvényterv 2003-ra

Programok:

	Hallgatói Információs Központ – Szervező: dr.Koltay Tibor – látogatás (január vége február eleje) – február 6.

Szakmai nap a BME KK-ában, könyvtárlátogatás – Szervezők: Maráczi Lászlóné, Balogh Margit (február vége)
Szakmai nap a megújult Országos Mezőgazdasági Könyvtárban – Európa Uniós elvárások – felelős Lőrincz Ferenc, Balogh Margit – a Mezőgazdasági Könyvtáros Szekcióval közös program (március)
Látogatás/szakmai nap a Chinoin Rt. Könyvtárában – Felelős Légrádiné Nagy Klára
Az Internet és etikai problémái –  Szervezők: dr.Koltay Tibor, Balogh Margit – szakmai nap 
Könyvfesztivál – részvétel a szervezésben – előadások, Könyvtáros Klub
Orvosi csoport szakmai kirándulása Svájcba
Kirándulás a MÁV Közlekedéstörténeti parkjába – szervező Cziegler Mária MÁV Dok. Közp.és Könyvtár
Vállalati könyvtárak –  Fazekas Andrea, Balogh Margit – szabványok, normatívák alkalmazása – felmérések, javaslatok – szakmai nap
MKE vándorgyűlés, Nagykanizsa
Őszi kirándulás Magyarországon – Tiszaújváros és környéke, Tiszán innen-Tiszán túl
November 3. – A tudomány napja – szakmai nap a ZMNE-vel, Bakos Klára, Balogh Margit
Luca-nap – A Műszaki Könyvtáros Szekció története – CD bemutatása

	* * * *


Kedves Kollégák, kedves Tagtársak!
Elérkezett a 2003. évi tagdíjbefizetés lehetősége. Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbiakat és minden  felmerülő kérdésükkel keressék Fenyves Mártát – tel.: 364 1059, aki készségesen megválaszolja a lehetséges tagdíjfizetési módozatokat, az  adományként, szolgáltatásként stb. nyújtható támogatások különféle verzióit. Ha lehetséges, utalják át a fejlécben megadott folyószámlánkra az alábbi táblázat szerint kiszámított összeget, vagy pedig a csekket OTP fiókban fizessék be számunkra.
 
Kivonat az MKE 2001. december 4.-i küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből:
Egyéni tagoknál

SZINTEK
JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK
TAGDIJ
I.
0 - 30.000.-
kötelező a tagdíj, mértéke      1.000.-
II.
30.000 -  50.000.-
1.500.-
III.
50.000 -  70.000.-
2.000.-
IV.
70.000 - 100.000.-
3.500.-
V.
100.000 - 150.000.-
4.000.-
VI.
150.000 - 200.000.-
6.000.-
VII.
200.000.-Ft fölött
10.000.-

Tehát a tagdíjfizetés mindenkit érint, a nyugdíjasokat is. A határon túli, avagy más külföldi államban élő magyar könyvtárosok - belépésük esetén - 1.000-Ft tagdíjat fizetnek.
Az egyéni tagok egy szervezetnél fizetnek tagdíjat. A többes regisztráció tagdíjvonzata megszűnik, ugyanakkor a tagoknak változatlanul lehetősége lesz több szervezet tevékenységébe való bekapcsolódásra. Mi változatlanul megküldjük minden korábban nálunk regisztrált tagnak híradónkat, (melyet egyúttal a Muszkon (saját) listára, majd a Katalistre is felteszünk), kérjük jelezzék, ha nem tartanak igényt rá.


Testületi tagoknál

A testületi tagság után fizetendő díj 20.000.-Ft. Ez minimum tagdíjat jelent. 
Köszönjük összes testületi Tagunk befizetését, nagy szükségünk volt rá eddig is. Kérjük, hogy a jövőben is támogassank minket, és amennyiben ez az összeg túl magas Önöknek és nem mindenki számára fizethető, kérjük a kedves, korábban 20.000,- Ft alatt fizető testületi tagunkat, keressék fel telefonon Fenyves Mártát a továbbiak megbeszélésére.


Kedves Kollégák!

Elkészült az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció levelezőlistája - MUSZKON néven - az NIIF szerverén.
"A lista célja, hogy tájékoztassa az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció tagjait az egyesület programjairol és lehetőséget adjon a műszaki, természettudományos és orvosi könyvtárosoknak, hogy kérdéseiket, tapasztalataikat megosszák egymással."

Feliratkozni a http://listserv.iif.hu/archives/muszkon.html címen lehet, vagy egy e-mailt küldve a listserv@listserv.iif.hu címre SUBSCRIBE MUSZKON (a tárgy részt üresen kell hagyni). A listát már lehet reklámozni a kollégák között, amikor elkészül az idei első Hírlevél  feltesszük a MuszKon listára és a katalistre is. A listára levelet írni a muszkon@listserv.iif.hu címre lehet.             Üdvözlettel: Fazekas Andrea

Bemutatkoznak a könyvtárak

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium új honlapja
 MACROBUTTON HtmlResAnchor www.eszcsm.hu

Az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális és Családügyi Minisztérium összevonása utáni új honlapra szeretném felhívni a figyelmet, mert hasznos információkat nyújt a lakosság mellett a könyvtárosoknak is.

A nyitó oldalon egyrészt a tárcát érintő aktuális híreket olvashatjuk, másrészt a rovatokból kiindulva, különböző témák szerint kaphatunk információkat, tölthetünk le dokumentumokat. 

Az alábbi rovatok lefedik a minisztérium működési területét, tartalmas információkat nyújtva a tárcával kapcsolatba kerülő olvasóknak:
Parlament (a tárca feladataival kapcsolatos országgyűlési események)
Törvények, rendeletek (pl. Szociális tv. módosításáról szóló törvényjavaslat szövege; irányelvek, tájékoztatók; Egészségügyi Közlöny tartalomjegyzéke)
Minőségfejlesztés (pl. Minőségügyi helyzetfelmérés az egészségügyben – 2002. /word.doc/)
Szociális- és családügy (pl. Önkormányzati szociális igazgatás; Idősügyi Tanács dokumentumai; Nemzeti Fejlesztési Terv munkaanyagai)
Népegészségügy (pl. Az Egészség Évtizede, Johan Béla Nemzeti Programjának módosított tervezete /word.doc/)
EU-csatlakozás (az integrációval kapcsolatos hírek, rendezvények, ismertetők, letölthető word dokumentumok és PowerPoint bemutatók)
Konszolidáció és reform (pl. Egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja)
Szegénység és kirekesztés elleni küzdelem Nemzeti Programja (kapcsolódó események, dokumentumok, weboldalak)
Lakossági Tájékoztató anyagok (részletes információk ellátásokról, segélyekről, támogatásokról, nyugdíjról stb)
Pályázatok (Az EszCsM és más kormányzati szervek pályázatai)
Események, rendezvények (hazai és külföldi a tárcát érintő tudományos, kulturális események ismertetése, beszámolók a már lezajlott rendezvényekről)
Szervezeti felépítés (a Minisztérium felépítése, letölthető GIF és PowerPoint formátumban)
Kapcsolat, impresszum (elérhetőségek)
Mindenkinek jó navigálást kívánok az oldalak között.
Kovács Beatrix
Könyvtáros


Karai Eszter könyvtáros (1931-2002)

Ti vagytok az én nagy családom! – mondta Eszter, akárhányszor találkoztunk, a pozsonyi, a vereckei hágónál, vagy Pannonhalmán tett kiránduláson, szakmai összejöveteleken és vándorgyûléseken. És most egy messzirõl jött meghívó nyomán, elment egy égi könyvtáros összejövetelre… December 31-én halt meg, vidéken, Igaron temették el január 18-án. (BM)

Egykori kollégája így emlékezik meg róla
1966. õszén, életem elsõ munkahelyén ismertem meg Karai Esztert, az Elektronikus Mérõkészülékek Gyára Mûszaki Könyvtárában. A Mûszaki Fejlesztési osztály rotagépírója voltam, és mint az osztály legfiatalabbját osztott be mellé fõnökünk, az esedékes könyvtári leltározásra. Megismerve kedves lényét, a leltározás után természetesen már önként kerestem fel a könyvtárat. Nála, mindig várt mindenkire egy-egy új szellemi csemege: színházi vagy zenei élmény színes meséje, egy általa tervezett következõ külföldi út felvázolt terve, mellyel minket is lázba hozott. Ereje teljében „Mindenki Esztere” volt, az „igazi könyvtáros” mintaképe. A gyár minden dolgozója rokona volt, számon tartott, minden családi eseményt, minden problémára volt jó tanácsa és mindenkit meghallgatott. Nyitottságával, az élet szépségeire való állandó rácsodálkozásával példát mutatott. 
Késõbb már csak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyûlésein találkoztunk, évente, de Eszter a régi volt. Mintha fokozatos fizikai gyengülése ellenére is, egész évben erre az alkalomra készült volna. Nyakában, az elmaradhatatlan fényképezõgéppel felfedezett mindent. Mindig talált segítõ kezeket, akik elvitték az általa kiszemelt helyre vagy mûemlékhez. Senki sem bánta meg: õ Eszter volt és maradt, a Karai.


2003. január 15.                                      Lakits Istvánné
                                                               Országgyûlési Könyvtár




MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Híradó, 
készült 300 pld-ban, 2003. január 21.
Felelõs kiadó: Balogh Margit

