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HÍREK, BESZÁMOLÓK

AZ MKE május 28-án megtartott küldöttértekezlete elfogadta az egyesület közhasznúsági jelentését, de főtitkár választásra nem került sor, mert egyelőre nincs jelentkező a poszt betöltésére. 
Június 18-án a Tanács megválasztotta új elnökét Murányi Lajos személyében, aki az MKE Társadalomtudományi Szekció tagja és az MTA Könyvtárának munkatársa.

Iskolai könyvtárak - tanácskozás az OPKM-ben 
Június 26-án egész napos tanácskozást tartottak az iskolai könyvtárosok számára (Könyvtárostanárok I. Országos Konferenciája). A konferencia anyaga bizonyára megjelenik a Könyv és Nevelés (KN) hasábjain. Itt most csak pár adalék. Csík Tibor bevezetője után Balogh Mihály főigazgató szólt arról, hogy az OPKM újra az iskolai könyvtárak felelős gazdájának tartja magát. Ezt jelzi az 1998-as kézikönyv, a KN újraindítása és a mostani konferencia is. A nyitó előadást Simon János h. államtitkár tartotta, aki egyebek mellett felhívta a figyelmet, hogy az idei normatív támogatás keretében tanulónként 2600 ft jut eszközök és felszerelések beszerzésére. Ha a fenntartónak egy iskolája van, akkor ennek az iskolára jutó összege adott, ha viszont több iskolája van, akkor súlyozhat, kinek ad többet. Mindenesetre jó lenne, ha e keretből az iskolai könyvtárak tisztességesen részesednének.

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit és a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik: 
•	kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytatnak, 
•	jelentős szellemi alkotást hoztak létre, 
•	személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben járulnak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez, 
•	a környezet védelme területén kimagasló eredményt értek el. 
További információk a www.novofer.hu  címen találhatók. (Forrás: MATISZ Hírlevél) XII.15.sz.)


júl. 16-18., Budapest
Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekciójának X. Országos Tanácskozása. Helyszín Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Pályázatbeadási határidõk:
július 20.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés ODR tagkönyvtárak Kiírás, űrlap, nyilatkozat, költségvetés: 
http://www.nkom.hu/palyazat/osszes/
július 20.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Digitalizálás a tartalomszolgáltatás bővítése Könyvtárak a kiírás szerint, levéltárak, múzeumok Kiírás, űrlap, nyilatkozat, költségvetés: http://www.nkom.hu/palyazat/osszes

A Magyar Vasúttörténeti Parkba tett látogatáson szekciónk 14 tagja vett részt. A programot az õsz folyamán újból meghirdetjük.

Felhívás tagdíjfizetésre
Kérjük mindazon tagtársainkat, akik eddig nem rendezték éves tagdíjukat, szíveskedjenek a korábban küldött csekken befizetni, vagy a Híradó fejrészében közölt átutalási számlára átutalni. A Híradón illetve a borítékon található piros pont is segít jelezni, hogy ki nem fizetett még . További egyeztetésekkel, belépési vagy kilépési szándékaikkal Fenyves Mártát keressék a 364 1059-es telefonszámon. Köszönjük!


Soprontól Genfig
Beszámoló az orvosi könyvtárosok soproni szimpóziumáról és a svájci tanulmányútról
Remélem az alábbi rövid, tényszerû beszámolómat követik a kollegák érdekes, friss, gondolatébresztõ írásai az utunkról - itt, vagy más fórumon. 

Sopron - 2003. június 16-án délután a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár szervezésében részt vettünk az "Együttmûködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban" c. szimpóziumon. Fonyó Istvánné a könyvtárak közötti konzorciumok jelentõségérõl és a BME-OMIKK által koordinált konzorciumokról beszélt. Dr. Vasas Lívia a könyvtár nem hagyományos feladatait mutatta be, kolleganõje Kozák Rózsa pedig a SOTE Központi Könyvtárában használt adatbázisok és EISZ szolgáltatások OVID platform alatt történõ használatának tapasztalatait ismertette. Nagy Zsuzsanna a BKÁEKK-ban folyó hagyományos és elektronikus szolgáltatásokról, feladatokról és megoldandó problémákról beszélt. Téchy Tünde a FSZEK Irodalmi bibliográfiáját ismertette, ami egyedülálló Magyarországon. Deák Valéria az OKK könyvtárosa saját tapasztalatait mondta el az internet használhatóságáról a szakirodalmi tájékoztatás területén. Tompa Zsoltné az NyME Könyvtárából a közgazdasági PhD-képzésének gondolatait osztotta meg velünk a könyvtárak gazdálkodása és menedzsmentje témában.
Az elõadásokat követõ hozzászólásokkal fejezõdött be a szimpózium.

Lausanne - Bibliotheque de la faculte de Médecine et du CHUV  - www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/ 

Korszerû, az oktatást kitûnõ adatbázisokkal segítõ szép könyvtár. Konzorciumban szerzi be a dokumentumokat és az adatbázisokat.
Fenntartó: egyetem
Olvasók: orvostanhallgatók, posztgraduális képzésben részt vevõ orvosok, nõvérek
Személyzet: 10 teljes állású könyvtáros
Nyitva tartás: a hét minden napján (88 óra/hét)
Állomány: összesen 60.000 dokumentum (18.000 könyv, 3.500 disszertáció, 2.000 periodikum, ebbõl 600 kurrens, 1.400 elektronikus folyóirat, audiovizuális dokumentumok)
Szolgáltatások: hagyományos, virtuális könyvtár, audiovizuális terem, oktató filmek elérhetõk az egyetem összes számítógépén
Adatbázisok: OVID platform alatti adatbázisok, oktatási anyagok adatbázisai, lelõhely adatbázisok, E-könyvek, segéd-adatbázisok, orvostudományi aktualitások, karrier segítõ adatbázisok, stb
Integrált könyvtári rendszer: RERO (francia nyelvterületen)
Technikai felszereltség: 8 olvasói számítógép, 3 projector, 5 fekete-fehér és egy színes fénymásológép, mikroszkópok, audiovizuális berendezések
Statisztikai adatok: 3000 dolgozót/hallgatót szolgálnak ki, 900 alkalommal kölcsönöznek egy hónapban 

Genf - Bibliothéque de la Faculté de médecine - www.unige.ch/medecine/bibliotheque/ 

Az orvostudomány referensz könyvtára és az alternatív gyógyászat dokumentációs központja. Konzorciumok keretében szerzi be a dokumentumokat és adatbázisokat.
Fenntartó: egyetem
Olvasók: orvostanhallgatók, orvosok, nõvérek
Személyzet: 10 könyvtáros és asszisztens
Nyitva tartás: a hét minden napján (83 óra/hét)
Állomány: 18.000 könyv, 4940 periodikum, ebbõl 990 kurrens folyóirat, 1.900 kurrens elektronikus folyóirat, 10.300 disszertáció
Szolgáltatások: hagyományos, oktatás, az elektronikus források elérhetõek az olvasók számára otthoni számítógépükrõl
Adatbázisok: OVID platform alatti adatbázisok, egyéb adatbázisok (9 féle)
Integrált könyvtári rendszer: RERO (francia nyelvterületen)
Technikai felszereltség: 70 olvasói számítógép és szkenner, fénymásológépek, mikroszkópok, audiovizuális berendezések
Statisztikai adatok: 1,100.000,-CHF a költségvetése/év, 110 látógató/óra, 6560 kölcsönzés /év

Genf - Bibliotheque publique et universitaire - www.ville-ge.ch/bpu/e/

A könyvtárat 1562-ben alapították, Svájc egyik legrégebbi tudományos és nyilvános könyvtára. Jelentõs a filológiai és irodalomtörténeti gyûjteménye.
Fenntartó: a város
Olvasók: mindenki számára látogatható
Nyitva tartás: hétfõtõl - szombatig (73 óra/hét)
Állomány: 2,000.000 könyv, 3.500 periodikum, 1060 kurrens folyóirat, 16.000 kézirat, 25.000 mikrofiches, speciális gyûjteményei: ikonográfia, plakátgyûjtemény, térképgyûjtemény
Szolgáltatások: hagyományos, elektronikus katalógus, kiállítások szervezése
Katalogusok: 160 különbözõ cédula-katalógus, 1,000.000 dolumentum van feldolgozva az elektronikus katalógusukba
Integrált könyvtári rendszer: RERO
Technikai felszereltség: a legkevésbé felszerelt a 3 könyvtár közül, viszont komoly reprográfiai mûhelye van
2003-06-26							Kovács Beatrix


Könyvtárosasszisztens-képzés a BME OMIKK-ban

Sikeresen zárult a 2002-2003as tanév a BME OMIKK könyvtárosasszisztens tanfolyamán. A vizsgázók háromnegyede jeles eredményt ért el mind az elméleti (írásbeli és szóbeli), mind a gyakorlati vizsgán. A hallgatók nagyon különbözõ helyekrõl jöttek: iskolai, felsõoktatási és szakkönyvtárakból, de jelentkezett a tanfolyamra gyesen lévõ kismama is, aki új szakma megimerését tûzte maga elé célul. Az elõadásokat a BME OMIKK, az OSZK, a FSZEK és az MTA Könyvtára gyakorlott pedagógusai tartották, a gyakorlati foglalkozásokat a BME OMIKK szakemberei vezették. Annak köszönhetõen, hogy a hallgatók szorgalmasan készültek az órákra, lehetõségünk volt a kötelezõ tananyagon kívül ízelítõt adni az internet használatáról (levelezés, keresés az OPAC-okban stb.) is.

Következõ tanfolyamunkat 2003. szeptember elején indítjuk. Tekintettel a hallgatók rendelkezésére álló számítógépes munkaállomások korlátozott számára, várjuk a tanulni vágyók mielõbbi jelentkezését.
Cím: BME OMIKK, 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7.
Tel.: 457-5311   Fax: 457-5337  E-mail: dirlibr@omikk.bme.hu        (Viszocsekné Péteri Éva)


MKE Vándorgyűlés - Nagykanizsa
Az MKE Zenei könyvtáros szekció és a Műszaki könyvtáros szekció által összeállított program, a Dokumentumtermelő Könyvtár c. Szekcióhoz 

A Zenei Könyvtárosok Szekciója által adott program:
Új technika - hagyományos kiadványtípus: A digitalizálás az Erkel Összkiadás szolgálatában
Szerző Katalin, OSZK: Az OSzK Zeneműtárának Erkel-gyűjteménye: Kéziratok és zeneműnyomtatványok. Az Erkel összkiadás előtörténete.
Káldos János, OSZK: Digitalizálás a Nemzeti Könyvtárban.
Gurmai Éva, OSZK: Forráskutatás és digitalizálás a Hunyadi László és a Bánk bán tudományos kritikai közreadásának munkafolyamatában.
Műszaki Könyvtáros Szekció
Árkos Iván, BME-OMIKK: CD-ROM, DVD: A Gutenberg-galaxis új csillagai 
Gondolatok a digitális könyvtárban – a Duna TV filmje a Neumann-ház tevékenységéről
Nagy Zoltán, OSZK: Digitalizálás a régi magyar sajtóból az OSZK Mikrofilm és Fényképtárában. Sajtócikk gyűjtemények a XIX század végén (Observer)
Horváth Takács Gábor, Magyar Képzőművészeti Egyetem: Lyka Károly Művészet c. folyóiratának digitalizált változata
Helyi zenei programok, Farkas Ferenc digitális kiállítás, koncertek A Bánk bán operafilm vetítése lehetségesek. A Warner Music addigra megjelenteti a film CD-n kapható hangzó anyagát, ez helyben valószínűleg megvásárolható lesz, esetleg a Hungaroton egyéb újdonságai különös tekintettel könyvtáraink újabban felfedezett és megszólaltatott értékeire.

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és az MKE MKSZ Orvosi könyvtáros csoportja a
9. szekcióban délelőtt szakmai előadásokkal, délután pedig Fórum az orvos-egészségügyi könyvtárak esélyegyenlőségéről c. programmal lesz jelen.

Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyarat kívánunk! – az MKSZ vezetősége


