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MEGHÍVÓ

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttértekezletére, melyet

2003. május 28-án 10,30 órai kezdettel tartunk

az OSZK VI. emeleti előadótermében.
Minden korábbi küldött megjelenésére számítunk!


        


MEGHÍVÓ

Az MKE Műszaki Szekció szeretettel meghívja valamennyi tagját múzeumlátogatásra
a Magyar Vasúttörténeti Parkba

Időpont: 2003. 
Találkozás: 13.30 órakor, a Nyugati pályaudvaron, a Parkba induló nosztalgiavonat végénél.
 (A vonat 13.45 órakor indul, visszafelé 15.13 illetve 17.13 órakor jön, a menetjegy árát a belépőjegy tartalmazza.)

Belépőjegyek:

felnőtt
900 Ft
nyugdíjas, vasutas
400 Ft
gyermek (4-18 éves)
300 Ft


Kérjük részvételi szándékát 2003. május 20-ig jelezze Cziegler Máriánál az alábbi email-címen: cziegler@mavintezet.hu vagy Fenyves Mártánál 364-1059 telefonon.


HÍREK, BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

CEU Könyvtár megtekintése

Szekciónk tagjai húsvét előtt ismét egy európai szintű könyvtárral ismerkedhetett meg. A Central European University (CEU), mely az Egyetem épületében kapott elhelyezést.
A kapun belépve egy csodálatos kör alakú üvegkupolával fedett csarnokon kellett átmennünk.
Dr. Szlatky Mária a könyvtár igazgatója várt és köszöntött bennünket. Először néhány szóval bemutatta könyvtárukat. Szavaiból –ami tele volt lelkesedéssel- megtudhattuk, hogy több mint 10 éve dolgoznak együtt az Egyetemmel. Az olvasók összetétele tanárok, diákok és „külsősökből” áll össze.( Egy tanévben 1000 diák tanul itt). A beiratkozottak száma 2002-ben 1907 fő volt, mára még több.
Alapnyelvük az angol, de más idegen nyelven is vannak dokumentumaik (pld.: francia., német., olasz., orosz stb.)
Az állomány gyarapodása a következőképen történik:
	adományok 

ajándék (pld.: professzorok hagyatékai )
saját költségen történő vásárlás (tanszékek és a könyvtár részéről)
A dokumentumok összetételét a Tanszékek döntik el, hisz ők tudják a legjobban, hogy mire van szükségük a tanításukhoz.
Nagy hangsúlyt fektetnek a periodikák beszerzésére is. A külföldi diákok részére igyekeznek vásárolni saját anyanyelvűkön megjelenő napilapokat.
A nyitvatartás rugalmas, alkalmazkodik a vizsgaidőszak igényeihez.
Tapasztalhattuk, hogy minden kis zugot kihasználnak, ennek ellenére tágas, modern, kényelmes benyomást kelt az olvasóterem. Összesen 180 főt tudnak leültetni, de az igények állandóan nőnek.
Állományuk több mint 200 000 dokumentum, ami a szabadpolcokon ill. a raktárakban vannak elhelyezve.
Szabadpolcon főleg – szakdolgozatok., folyóiratok., tankönyvek., lexikonok., aktuális könyvek vannak elhelyezve.
A könyvtár néhány munkatársa konkrét példákon keresztül mutatta be tevékenységüket:
·	CEU Könyvtár az Interneten ( e.a. Lepp Tünde )
·	Millenium könyvtári szoftver  (Varga Sándor)
·	Keresési lehetőségek a Millenium-ba (Szilágyi Zsuzsa)
·	A periodika modul (Antal Zsuzsa)

Megint úgy érzem, hogy sok új információval gazdagodtunk. Láthattuk a technikai fejlődés csodavilágát. A NET segítségével pillanatok alatt elérhető az adatbázis, kereshető a katalógusban, letölthető a keresett dokumentum stb.

Nagy Zoltán a Műszaki Szekció titkára a csoport nevében megköszönte a meleg fogadtatást, és a nagyszerű előadásokat.

Budapest, 2003. április. 24.				Fazekas Judit

Könyvismertető
Bizonyítékok az egészségfejlesztés hatékonyságára : A Nemzetközi Egészségfejlesztési és Egészségnevelési Unió jelentése az Európai Bizottság számára

A jelentés magyar kiadása a MEDINFO gondozásában jelent meg. 12 hónap kutatási és tudományos vizsgálati eredményeit tartalmazza, melyben az egészségfejlesztés hatékonyságát vizsgálták. A tanulmány első része a bizonyítékok pontos bemutatására törekszik és cselekvési ajánlásokat tesz közzé. Ez a rész a döntéshozók számára készített útmutató. A második rész a bizonyítékok részleteibe nyújt bepillantást és a tanácsadóknak készült. A könyv mindegyik fejezete a stratégiák egészségügyi-, társadalmi-, gazdasági- és politikai hatásait vizsgálja és a szerzők következtetéseit tartalmazza. Ezen kívül egy nemzetközi esettanulmányt is tartalmaz. A tanulmány arra törekszik, hogy bemutassa, mivel foglalkozik jelenleg az egészségfejlesztés és mennyire hatékony. A jelentés amellett érvel, hogy az egészségfejlesztés számára megfelelő forrásokat kell biztosítani, hogy be tudja tölteni szerepét az Európai Bizottság népegészségügyi keretprogramjában.

A két kötetből álló jelentésből korlátozott számban az érdeklődő könyvtáraknak tudok biztosítani egy-egy példányt. Érdeklődni lehet: Kovács Beatrix, könyvtáros - kovacs.beatrix@eszcsm.hu , vagy 1-3128-882 (ESZCSM Könyvtár, 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.)
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