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Meghívó

Kedves Kollégák, tiszteletettel meghívjuk Önöket az

“EU-s információszolgáltatások a BME OMIKK-ban”
című könyvtár bemutatóra


időpontja:				2003. február 26. 10.30
találkozás helyszíne:			BME OMIKK  aulája
					Budapest, XI. ker. Budafoki út 4-6.
Házigazda:				Fonyó Istvánné főigazgató
Először: könyvtári séta - látogatás a könyvtár megújult tereiben, ismerkedés a
szolgáltatásokkal. Majd:



a “BME Ipari Nyílt Nap 2003” rendezvényhez kapcsolódó
BME OMIKK szatellit- konferencia

Konferencia program
időpontja:				2003. február 26. 12.30
helyszíne:				BME OMIKK tanácsterem K.I.59.
Levezető elnök: Maráczi Lászlóné igazgatási osztályvezető

A/	Tájékoztatás a BME-OMIKK szervezetéről, kibővült feladatairól ill. az új szolgáltatásokról
	Előadó: Fonyó Istvánné BME OMIKK főigazgató
		  Liszkay Béla mb. főigazgató-helyettes
B/	Szakmai előadások

Egységes ALEPH katalógus használata
Előadó: Árosy Anaklét Lajos rendszer-könyvtáros
Új olvasótermek funkciója, szolgáltatásai
Előadó: Dr. Biacs Péterné osztályvezető
Elektronikus folyóiratok és adatbázisok a BME-OMIKK-ban
Előadó: Liszkay Béla mb. főigazgató-helyettes
CD-ROM-ok a tudománytörténet, az oktatás szolgálatában.
Előadó: Árkos Iván

Gondoljon idén is adója 1 százalékával a Magyar Könyvtárosok Egyesületére!
Adószám: 19000895-1-41
Meghívó
A MKE Műszaki szekció szeretettel meghívja valamennyi tagját a

2003. március 20-án 10.30-kor
kezdődő rendezvényére az 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központba.
Cím: Budapest, I. Attila út 93.
Program:

Tamás Enikő (EU Agrárgazdaság c. folyóirat főszerkesztője):
Hazánk Európai Uniós csatlakozásának agrárgazdasági problémái
Lőrincz Ferenc (OMgKDK osztályvezető): Egy könyvtárépítés tanulságai

	A könyvtár újjáépített és modernizált épületének megtekintése Lőrincz Ferenc osztályvezető vezetésével
	A könyvtár szolgáltatásait bemutatja Benczekovits Beatrix (OMgKDK osztályvezetö).


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Teveli Judit						Balogh Margit


HÍREK, BESZÁMOLÓK

Az Orvosi csoport által szervezett svájci workshophoz és tanulmányúthoz a Szekció 52.000 Ft támogatással járul hozzá a legutóbbi vezetőségi ülés döntése alapján.

Figyelem! A tagdíjbefizetéssel egy időben, VAGY UTÓLAG, kérjük Fenyves Mártának elküldeni, érvényesítésre a tagsági igazolványokat!

Március 11-én tartja küldöttgyűlését az MKE, melyről bővebben beszámolunk majd.  (BM)

Bemutatkoznak a könyvtárak

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

A Központi Statisztikai Hivatal első elnöke, Keleti Károly alapította 1867-ben a Hivatal könyvtárát, amely 1898 óta működik jelenlegi helyén (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.). Az 1897. évi statisztikai törvény kötelespéldány jogosultságot biztosított a könyvtárnak, amit kisebb módosítással a mai napig is élvez. A törvény végrehajtása a gyűjtemény ugrásszerű növekedéséhez vezetett, így ma a könyvtár több mint 700 000 dokumentummal (könyv, folyóirat, térkép, kézirat, jegyzetek, elektronikus dokumentumok, stb.) rendelkezik, és Magyarország egyik legnagyobb szakkönyvtára. Teljességre törekvően gyűjti a magyar, válogatva a külföldi statisztikai és demográfiai szakirodalmat. A társadalomtudományok közül a közgazdaságtudományt, a szociológiát, a politika és a jog irodalmát, illetve minden tudományterület gazdasági és statisztikai szakirodalmát őrzi. Mindenképpen szót érdemel a gyűjtemény szépirodalmi része, amely a magyar- és a világirodalom klasszikus és kortárs irodalmát egyaránt tartalmazza.
Könyvtárunk állományát 1990-ig hagyományos cédulakatalógus tárta fel, majd 1990 és 2002 között a TEXTAR rendszert használtuk. 2002-ben kezdődtek meg az OLIB integrált könyvtári rendszer telepítésének munkálatai, amelyek befejeztével, ez év első negyedévében a könyvtár állománya már interneten is lekérdezhetővé válik. Olvasótermeink (magyar-és idegen nyelvű kézikönyvek, folyóiratok) több mint heti ötven órában várják az érdeklődőket. Szolgáltatásaink: helybenolvasás, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés (erre külön is szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét!), fénymásolás (térítés ellenében), témafigyelés, információszolgáltatás és adatszolgáltatás (térítés ellenében), CD-ROM használat, internetes tájékozódás (az első óra ingyenes!). Számítógépes szolgáltatásaink: 1977 óta épül a TEXTPAC számítógépes adatbázis, amely több mint kétszáz hazai és külföldi tudományos folyóirat cikkeit tárja fel 22 témakörben. A JSTOR 15 tudományág cikkeit teszi elérhetővé interneten. A KSH külkereskedelmi adatbázisa a legfrissebb export-, importadatokat biztosítja, térítés ellenében. További információkkal szívesen állunk a kedves kollégák és olvasóink rendelkezésére személyesen vagy telefonon (345 6036), illetve a ref@office.ksh.hu postafiókon keresztül. Részletesebben tájékozódhatnak könyvtárunkról a www.ksh.hu internetes címen. A nyitólap menüsorában az Intézmények mezőre klikkelve juthatnak el a könyvtárunkat bemutató oldalakra.


Rettich Béla
Bela.Rettich@office.ksh.hu


Látogatóként a Hallgatói Információs Központban

A fenti, célszerűen rövid címet a következőkkel kell mindenek előtt kiegészítenünk: a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központba, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Műszaki Könyvtáros Szekciója szervezett látogatást. Ez a Szekció persze nemcsak műszaki könyvtárosokat tömörít magába, hanem számos más területen –  így pl. a természettudományos és az orvosi könyvtárakban  – dolgozó könyvtárosokat is. Sokan jöttek el, hiszen a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (rövidebb nevén: HIK) az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár egykori épületében (a VIII. kerület a Reviczky utca 6. szám alatt) található. A népes, mintegy 100 főt számláló csoportban ott voltak az OMIKK hajdani és a BME-OMIKK jelenlegi munkatársai közül is jó néhányan. Az érdeklődés persze egyaránt szólt a megújított épületnek és a benne működő intézménynek.
A HIK az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként a magyar felsőoktatást szolgálja. A központ a látogatók számára 2003. január 3-án nyitotta meg kapuit. A HIK felhasználója a felsőoktatási intézmények oktatója, tudományos kutatója és hallgatója, valamint az oktatásban, a tudományos kutatásban, továbbá a felsőoktatási intézmények feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő foglalkoztatott lehet. A HIK felhasználóinak regisztráltatniuk kell magukat. Az éves regisztrációs díj hallgatók esetében 920 forint; az oktatók, kutatók és a felsőoktatási intézmények más munkatársai 3200 forintot fizetnek regisztrációs díjként.
Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatók (egyetemisták, főiskolások) belépőkártyája maga a diákigazolvány, míg az oktatók, kutatók, vagy a hazai felsőoktatás résztvevői saját HIK-kártyát kapnak.
Az egykori épületegyüttesből, mint HIK,  egyelőre a Reviczky utcai szárny működik, a Múzeum utcai részben a továbbiakban (a rekonstrukció II. ütemében) rendezvény- és konferenciaközpont kerül kialakításra. A Reviczky utcában a hajdani Károlyi palota istállóinak helyén alakították ki a büfét. Ehhez csatlakozik a tágas, üvegtetővel lefedett egykori udvar; így alakítottak ki egy nagy mozgalmas, belső teret, hasonlóan ahhoz, ahogy ez Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár esetében is történt. Ennek a térnek fontos eleme két hidraulikus működtetésű (csendes járású) látványlift, az épület minden nyilvános része mindenki számára jól megközelíthető.
A számítógépes termekben 20-30-40 gépet helyeztek el. Egyszerre összesen 400 főt képes befogadni az intézmény és 300 számítógép van. A felhasználók rendelkezésére álló számítógépek hardver konfigurációja egységes. Főbb jellemzői: P4, 1800 MHz processzor, 256MB RAM, CD-ROM, hangkártya, fülhallgató, 15" LCD vagy 17" CRT monitorok. Mivel a felhasználók beléptetése smartcard és diákkártya alkalmazásával történik, minden géphez kártyaolvasó berendezést építettek be a billentyűzetbe. A gépek kiválasztásánál fontos szempont volt az alacsony zajszint.
A HIK-ben már sok minden működik, de még többet beszélhetnénk a tervekről, amelyekre főként majd megvalósulásuk után lesz érdemes visszatérni.
A HIK könyvtára az épület földszintjén, a valamikori ebédlő helyén található. Jelenleg még folyik berendezése, belső terének kialakítása. A regisztrált látogatók itt választhatják majd ki az OPAC-ból vagy a polcokon elhelyezett könyvek közül azokat, amelyeket olvasni kívánnak. Egyszerre legfeljebb 3 könyv és egy CD-ROM lesz kikérhető és használható a teljes nyitvatartási időben, az épület bármely részében helyet foglalva. A könyveket csak helyben lehet olvasni, az épületből nem lehet kivinni, viszont a könyvesboltban meg lehet vásárolni.
A könyvtári állomány a tervek szerint 350 polcfolyóméteren 14 000 kötettel áll majd olvasói rendelkezésére. Ennek közel felét szerezték már be. A HIK könyvtárának gyűjtőköre valamennyi tudományágat felöleli. A saját fejlesztésű, HUNMARC-alapú OPAC-ban szerző, cím és tárgyszó, valamint kiadási év szerint lehet keresni - akár már a központba érkezést megelőzően is, hiszen a katalógus online formában bárki számára hozzáférhető lesz a HIK internetes honlapján.
A könyvtár gyűjti, és használatra kiadja CD-ROM adatbázisait. A 230 CD-ROM-ból álló gyűjtemény a hazai felsőoktatás számára a legfontosabb kiadványokat tartalmazza, közöttük számos olyan adatbázis is fellelhető, amely az Elektronikus Információ Szolgáltatáson (EISZ) keresztül nem érhető el.
Az EISZ meghatározó szerepet játszik a HIK életében, hiszen elérése egyike a központ legfontosabb szolgáltatásainak. Az EISZ keretében jelenleg hozzáférhető a Web of Science, a Science Direct, az Akadémiai Kiadó Rt. folyóiratai, szótárai, tesztre készen programja és az Arcanum kiadványai  A szolgáltatások körének további bővítése (például az MTI adatbázisával) a közeljövő tervei között szerepel.
A számítógépek persze szövegszerkesztésre, táblázatkezelő programok használatára, internetezésre, CD-írásra, szkennelésre stb. is használhatók.
A nyomtatás jelenleg 10 oldalig ingyenes. Két darab saját könyvet, jegyzetet hozhatnak be az olvasók.
A HIK jelenleg hétfőtől szombatig 8-tól 22 óráig tart nyitva.  A tartózkodási idő nincsen korlátozva, amennyiben azonban egyidejűleg elérné a 400 főt, az egyes felhasználók ott-tartózkodását korlátozni kellene, de ebben az esetben is legalább 3 órát használhatnák a HIK számítógépeit.
A gyermekes fiatalok a gyermekmegőrzőben hagyhatják majd gyermekeiket. A gyermekmegőrző  márciusban nyílik. Azt a termet, amely az OMIKK volt folyóirat-olvasójának adott helyet, már rekonstruálták. Eredeti formájában, a falak faborításával és a mennyezet faborítást (megtévesztésig) utánzó gipsz-stukkóval látható, egyelőre üresen.
Az épületben korszerű, a jelenlegi másolószalonok szolgáltatásait nyújtó, az utcáról is megközelíthető fénymásoló szalon működik. Tervezik könyvesbolt, valamint hallgatói információs pont kialakítását, ahol a hallgatói léttel kapcsolatos összes információ elérhető, a kollégiumi elhelyezési lehetőségektől kezdve, a munkavállalási lehetőségekig - ez a szolgáltatás országos szintű lesz.
A HIK látogatóinak száma jelenleg napi 80 főre tehető, most készülnek egy átfogó kampányra, hírverésre, elsősorban a budapesti felsőoktatási intézményekben. 						Koltay Tibor

Adatok a HIK-ről
A HIK avatásának időpontja  2002. december 12.
Tesztidőszak 2002. december 13-20.
A HIK megnyitásának időpontja 2003. január 3.
Nyitvatartási idő H-SZ: 08.00 - 22.00
A HIK teljes területe (a felújítás előtt álló rendezvényközponttal együtt) 6500 m2
A HIK területe (Reviczky utcai, most átadott szárny) 4300 m2
A HIK befogadóképessége (/fő) 500
Olvasótermek száma 13, Oktatótermek száma 3
Számítógépes férőhelyek száma 300
A Reviczky utcai szárny (HIK) átalakításának költsége 1.5 milliárd Ft
Informatikai beruházás 500 millió Ft
Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatása 200 millió Ft
Üzemeltetés költségvetése /év 20 000 Ft/látogató
Üzemeltetés költségvetése /óra 133 Ft /látogató/óra
Potenciális látogatók száma 10 000 fő/hét
A HIK munkatársainak száma 70       (Forrás http://www.hik.hu/)

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

