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HÍREK, BESZÁMOLÓK

Beszámoló
az alkohol és kábítószer területén működő könyvtárosok és információs szakemberek részére rendezett nemzetközi konferenciáról
(ELISAD 15th Annual Meeting, Dublin, 2003. szeptember 23-27.)

A Nemzeti Kábítószer Könyvtár könyvtárosaként 1999 óta részt veszek az alkohol és más kábítószerek területén működő Európai Könyvtárak és Információs Szolgálatok Szakmai Szövetségének (ELISAD) a munkájában.

A könyvtár, mint társult tag az év folyamán megkap minden olyan szakinformációt a tagoktól, amely segítséget nyújt a hazai szakemberek információellátásában. Elektronikus folyóirat útján kapjuk meg a friss híreket, konferencia- és könyvajánlatokat, az egyes országok tudósításait az aktuális akcióikról. A magyar helyzetről és akciókról már mi is beszámoltunk. Az elektronikus levelezés segít a gyors tanácsadásban.  A szervezet éves értekezletén eddig négyszer vettem részt, mindig nagyon hasznos volt. Az értekezletek előadásai egy-egy nagyobb témához kapcsolódnak, amit munkaértekezletek egészítenek ki.

Az ELISAD 1999-ben elhatározta, hogy projektet indít el, melynek segítségével a szakemberek gyorsan kaphatnak információkat a gateway-en keresztül az információt kibocsátó weboldalakról. Ezek a kábítószer használat és a kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos minőségi, ellenőrzött Internet alapú ismeretek.
A gateway nem egy egyszerű web-portál, mert rendelkezik egy jól kidolgozott minőségi kritérium rendszerrel és pontosan meghatározott tudományos területtel annak érdekében, hogy az adatbázisba csak minőségi, ellenőrzött, az adott területhez tartozó weboldalak kerülhessenek. Minden egyes weboldal gondos válogatás és értékelés után kerül be az adatbázisba, ahol a weboldalak kiadójáról, az információtartalmáról és a legfontosabb kulcsszavairól egy rövid leírás is található. Az adatbázis 9 tematikus böngésző kategóriával, 5 különböző szűrővel és kereső móddal rendelkezik. Jelenleg 800 rekord található 33 országból és nemzetközi szervezettől az adatbázisban. Magyarország egyelőre két weboldallal képviselteti magát az adatbázisban és két továbbinak az értékelése folyamatban van. Az elmúlt évben felmértük a szóba jöhető weboldalakat és elkezdtük az értékelésüket. Sajnos nagy részük nem alkalmas arra, hogy bekerüljön az adatbázisba. Az adatbázis elérhető:  MACROBUTTON HtmlResAnchor www.elisad.uni-bremen.de 

Kérem a kollegákat, nézegessék az adatbázist. Még fejlesztés alatt van, de úgy gondolom, hogy az adott területen hasznos forrásnak bizonyulhat. Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzám. 
Meghívást kaptunk a project második szakaszában való részvételre. Ennek előkészítésére az ELISAD éves értekezletét megelőző munkaértekezleten került sor. A munka során folytatni kell az új weboldalak feltérképezését, az értékelésüket, be kell vinni azokat az adatbázisba. Az adatbázis fejlesztése mellett tréningeken, oktatásokon kell részt venni, pénzügyi forrásokat kell keresni a project munkához. A projectbe való bekapcsolódás lehetőségéről, feltételeiről, várható eredményeiről tájékoztattuk az egészségügyi tárcát és várjuk döntésüket.

Idén Beniczky Ágotával vettünk részt az ELISAD 15. éves értekezletén, Dublinban. A mostani konferencia arról szólt, hogy hogyan segíthetik a kutatók munkáját az információs szakemberek, könyvtárosok. Ebben a témában hallgattunk meg értékes előadásokat. Bevezetésként az ír alkohol és kábítószer politikáról és a frissen alakult ír Kábítószer Információs Központról volt szó. Majd az Európai Kábítószer Monitorozó Központ (EMCDDA) minőségi adatgyűjtésre alapuló adatbázisait mutatták be. Meghallgattuk egy nemzetközi NGO szervezet kutatási eredményeit az alkalmi kábítószer-fogyasztásról. Az alkohol, kábítószer és más addikciók kutatásánál és a gyógyítás területén egyaránt használható bizonyítékokon alapuló módszerek, többek között a Cochrane Collaboration és Library alkalmazásáról kaptunk értékes információkat.

Az előadások mellett, munkaértekezleteken részletesebben beszéltünk meg egy-egy témát. A mi csoportunk az elektronikus gyűjtemények, könyvtárak szerepe a kutatók információs ellátásában témát dolgozta fel. A részt vevők elektronikus adatbázisait, könyvtárait vizsgáltuk meg és olyan problémákról beszéltünk, pl. az elektronikus dokumentumok copyrightja.

Ez a konferencia is alkalmas volt arra, hogy megismerjük más országok gyakorlatát az alkohol és más kábítószerek elleni harc területén és bemutassuk a magyarországi próbálkozásokat. Korszerű, esetleg új módszereket, ismereteket szerezzünk. Emellett pedig alkalmasak ezek a konferenciák arra is, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a külföldi kollegákkal, megismerjünk szép európai városokat. A konferenciának helyet adó intézetek, mindig elősegítik a szakmai programok szervezése mellett, hogy megismerhessük városuk építészeti, kulturális és gasztronómiai oldalát is.	Kovács Beatrix
							 MACROBUTTON HtmlResAnchor kovacs.beatrix@eszcsm.hu
							301-7804


Muraszombaton és Lendván

Október 8-án borús, esõs idõben indultunk el a Mûszaki Szekció által szervezett, kétnapos szlovéniai túránkra. A 38 fõbõl álló csapatunk hamar otthonosan érezte magát a tágas, kényelmes buszban. Mire a határhoz értünk, elhagytuk a zord felhõket, és a nap is kisütött. Szlovéniai “házigazdánk”, Papp József, a Muraszombati Könyvtár munkatársa nem messze a határtól, nagy szeretettel fogadott bennünket.

Elõször Rakicsan-i Batthyány kastélyban egy információs irodát és felnõttoktatási intézményt kerestünk fel, ahol nyelvoktatás és EU ismeretek oktatása folyt éppen. A részben felújított épület emellett különféle kulturális rendezvények, konferenciák helyszínéül is szolgál, valamint kutatók részére kialakított apartmanokkal rendelkezik. Kedves élmény volt a lovak felkeresése is, mert az épületben lóistálló is van, ahol a környékbeliek tartják lovaikat.
Innen Muraszombatra mentünk, ahol meglátogattuk az olvasók számára 2004 februárjában átadásra kerülõ tartományi könyvtárat. Az üvegpalota, háromszintes, 4 ezer m2-es hatalmas, modern, korszerû építmény, az EU-s követelmények alapján épült. A fogadó tér bútorzata, elrendezése, már a 21. századi könyvtárak stílusában készült. Az állomány elhelyezése most folyik, a kollégák nagy világos terekben rendezik a könyveket stb., a mintegy 280 ezer dokumentumot, melynek egy része természetesen magyar anyanyelvû.
A könyvtár évek óta jó kapcsolatot ápol az Országos Széchényi Könyvtárral – ahonnan sok segítséget kapnak -, valamint a határ menti kis könyvtárakkal is. Nagyon büszkék a “Bibliobusz járatukra”, amely több mint 5 ezer kötettel járja a községeket, településeket, ezzel is elõsegítve az olvasók és a kultúra találkozását.

Meglepetésként elvittek bennünket TERME 3000 Moravske Toplice gyógy – és egészségcentrumba, ahol a szálloda manager igazgatója bemutatta a korszerű létesítményt és a hozzátartozó óriási parkot. Az igazgató tájékoztatott minket a rekreációs, rehabilitációs szolgáltatásokról, a többféle elszállásolási lehetőséget nyújtó üdülőközpontról, mely jó példája a gyógyvizek hasznosításának és a vidéki infrastruktúra-fejlesztésnek. 

A Szapáry Várkastélyhoz egy gyönyörű parkon keresztül vezetett az utunk. A fákat a napsugár az ősz színeivel már megfestette. Itt található a múzeum is, a helytörténeti és néprajzi kiállítás megtekintése után közös sétát tettünk a városban.

Szálláshelyünk egy színvonalasan felújított kollégiumban (Dijaski Dom) volt, innen a bőséges vacsora után, a társaságnak még kedve volt elmenni egy közeli kis kocsmába, a Javor vendőglőbe, ahol baráti beszélgetéssel zártuk ezt a kellemes napot.

Másnap a program szerint a lendvai könyvtárba mentünk. Elõtte egy rövid kitérõvel, megnéztük a Szent Márton (Martjanci) középkori, gyönyörû freskókkal díszített templomot, mely a velemi templommal egyidõs. Lendva és környéke a szlovén-horvát magyar határ közelében, a Mura folyó partján található, mintegy 26 települést foglalva magában. Lakóinak száma 25 ezer, ebbõl a magyarok lélekszáma 6 ezer fõ.
A Lendvai Városi Könyvtárban Zsoldos Zsuzsanna igazgatónõ volt a vendéglátónk. Megtudtuk, hogy az épületet 1976-ban kapták meg véglegesen. Az állományuk összesen 112 ezer dokumentumból áll, összetételét tekintve hírlap, folyóirat, könyvek, videók, CD, hangkazetták stb. Ebbõl a 40% magyar anyanyelvû.
Gyakran tartanak “Irodalmi Órák” címen író-olvasótalálkozót, amelyre neves írókat, költõket, elõadómûvészeket (többek között Magyarországról is) meghívnak.
Az igazgatónő tájékoztatása után, Gönczi László, a Muravidéki Magyar Intézet igazgatója, tartott egy nagyon érdekes előadást munkájukról, kutatási eredményeikről. Említést tett azokról a hírességekről, akik sokat tettek a térségben élő magyarok szokásainak, mindennapjainak, kultúrájuknak megismeréséhez. (Időközben megkapta a 2003 évi Márton Áron emlékérmet.)

Mielõtt a Bánffy kastélyba feltornáztuk volna magunkat (csatornázási munkálatok miatt az út feltúrva), megnéztük a félig kész, Makovecz Imre terve alapján készülõ színházat. Várhatóan jövõre átadják a nagyközönség számára
A kastélyban Gerics Ferenc, a múzeum titkárának rövid köszöntõje után megnéztük “Lendva története” címû kiállítást, majd a nyári alkotótábor képzõmûvészeinek alkotásaiból rendezett tárlatot. Lendva szülötte, Zala György szobrászmûvésznek egy külön “Emlékszobát” rendeztek be. A látogatás végén a díszteremben, a múzeumi kollegák egy kis fogadásban részesítettek bennünket.
A csoportunkkal utazott Hadrovics Gábor tagtársunk, kollégánk, akinek édesapja Hadrovics László Alsólendván született, író, nyelvész, akadémikus, tanár. Többféle szláv nyelvû szótár szerkesztése fûzõdik nevéhez. Szülõházát az elmúlt évben felújították, és egy emléktáblát helyeztek el falán. Fiával együtt koszorúzás keretében emlékeztünk. 
Ebédre Ivanovciba, a Bortermelõk Szövetségének Lendva környéki vendégházába mentünk. A borvidék látványa, a szikrázó napsütés magalapozta a jó hangulatot. Ezt csak fokozta a bõséges lakoma és a nosztalgia zenét játszó tangóharmonikás muzsikája.
Összegezve elmondhatjuk, hogy jól éreztük magunkat és sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Reméljük, hogy aki most nem tudott eljönni velünk, annak kis ízelítõt tudtunk adni programunkból.
Köszönjük mind vendéglátóinknak és szervezõinknek fáradtságos munkáját.
Budapest. 2004. október Fazekas Jutka, OSZK


CIVILIADA 2003
Október 9-10-én rendezték meg a civil szervezetek találkozóját, a Millenáris Park D csarnokában. A Magyar Könyvtáros Egyesület sikeresen vett részt a rendezvényen. Standunk egy “nagy” kapuból állt, melyen a vándorgyûlés szlogenje szerepelt “A KÖNYVTÁR KAPU A VILÁGRA.” Az, hogy Egyesületünk is jelen volt, mindenképpen hasznosnak mondható.  Az érdeklõdõk között megemlítem a könyvtárszakon tanuló diákokat, valamint az olvasni szeretõ civil embereket. A tapasztalatokat összegyûjtve készülünk majd a 2004-es találkozóra. Aki szeretné megnézni az ott készült képes beszámolót, megteheti a következõ címen: http://www.dkvk.c3.hu/pub/civiliada/  Fazekas Jutka, OSZK


November 6-án az Informaikai és Könyvtári Szövetség tanácskozást rendez a könyvtárosképzésről az OSZK-ban. Házigazda dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke. Résztvevők az OM, a NKÖM és a tanszékek képviselői.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az idei évben is megrendezésre kerül a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár. 
Időpontja: 2003. november 19-20. (szerda és csütörtök).
Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aula (központi épület), Budapest XI. ker., Műegyetem rkp. 3.


November 20-án tartja összejövetelét a Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége, a nemrég átadott, megújított Nyíregyházi Főiskola Könyvtárában. 


A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fennállásának 175 éves évfordulója alkalmából 2003. november 21-én tartja jubileumi ünnepségét.



TÁJÉKOZTATÓ Az INKA 2003. évi õszi tanfolyamairól.
A HUNGARNET egyesület az NIIF programmal karöltve hosszú évek óta sikeresen építi a magyar kutatói hálózatot, a tudományos kutatás, felsõoktatás és közgyûjtemények számára. A hálózat építésével párhuzamosan hatékonyan támogatja a felhasználói kör oktatását. Az oktatás szervezését és kivitelezését az INKA végzi. Az INKA akkreditált felnõttképzési intézmény. Nyilvántartási száma: 07-0547-02
A tanfolyam szervezõje:   Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány (INKA).
Cím:	1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
* cím:	1581 Budapest, Pf.: 15.
Ügyintézõk:	Tamáska Lajos	e-mail:  MACROBUTTON HtmlResAnchor tamaska@zmne.hu
	Mánfai Miklósné	e-mail: ctamaska@zmne.hu
(:	432-9130  FAX:	432-9121
Tanterem helye:	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
	Budapest, X. Hungária krt. 9-11. 41. ép. fsz. 24.
Tanterem (:	432-9000/29-546
Kitöltött “Jelentkezési lap" beküldésével lehet jelentkezni a tanfolyamokra, legkésõbb a tanfolyam megkezdése elõtt 10 nappal. A jelentkezési lap elküldhetõ Faxon, az ügyintézõk e-mail címére, vagy postán, az INKA levél címére. A jelentkezést a tanfolyam megkezdése elõtt 5-7 nappal visszaigazoljuk. A tanfolyamok díjának kiegyenlítése átutalási számla ellenében átutalással, illetve a helyszínen kézpénzfizetési számla ellenében, kézpénzfizetéssel lehetséges. 
Az egész napos tanfolyamok díja az ebéd árát is tartalmazza.

A HUNGARNET egyesület az egyesület tagjai részére oktatás támogatás címén támogatást nyújt. A támogatás mértéke, a megjelölt tanfolyamok díjának 50%-a.
A tanfolyamok idõtartamára, korlátozott számban, az egyetem kollégiumában van szálláslehetõség. Korlátlan szállás lehetõséget az UNION szállóban biztosítunk. A szállás önköltséges, helyszínen készpénzben fizetendõ. (kollégiumi: 1800,-Ft/fõ/nap, UNUON 3000,-Ft/fõ/nap reggelivel.)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, “Helyi forrásgyûjtemények digitalizálása”, a “Digitális könyvtárak létrehozása” és a “Virtuális Könyvtári Kiállítás” címû tanfolyamok, egyesületi tag hallgatói részére 20-20,-eFt támogatást nyújt.

A tanfolyamok akkreditáltak, az akkreditáció a könyvtárban dolgozókra vonatkozik.
A tanfolyamokról érdeklõdni lehet a fentebb megadott címen, illetve a megadott telefonon, faxon, e-mail-en.
A tanfolyami tájékoztató megtalálható:  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.zmne.hu/tanfoly/tanfoly.html
"Jelentkezési lap" megtalálható:  MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.zmne.hu/tanfoly/jelap01.doc


Helyi forrásgyûjtemények digitalizálása. (30 óra).
Fõbb témák:
Alapfogalmak. Szöveges információk rögzítése - tudnivalók a szkennelésrõl - OCR - elmélet és gyakorlat - digitális szövegek feldolgozása - adatbázisok kialakításának eszközei konvertálás –metaadatok. Képek digitalizálása. Virtuális kiállítások
A tanfolyam idõpontja: 2003. november 10-13. (4 nap).
A tanfolyam elõadói: 	
Dr.Bakonyi Géza, Az irodalomtudomány kandidátusa, szakterülete: a 
könyvtár informatika
Dr. Kokas Károly, egyetemi doktor, szakterülete: könyvtári szakinformatikus. 
Aranyi Zoltán informatikus könyvtáros, szakterülete: Internetes prezentációk, digitalizálás néhány mûfaja. 
Király Péter: egyetemi oklevél, szakterülete: könyvtári informatika, kéziratok, textológia, adatbázis kezelés, web programozás
A tanfolyam díja: 55,-eFt, melynek 50% át a HUNGARNET egyesület támogatja, ezen felül a MKE tagjainak további 20,-eFt támogatást nyújt.


Virtuális Könyvtári Kiállítás (30 óra)
A tanfolyam az Internet adta lehetõségeket kihasználva egy modern Virtuális Könyvtári 
Kiállítás és megvalósítására készít fel. A hallgatók megtanulhatják, hogy mint kiállítás szervezõk, hogyan tudják meghatározni a kiállítás célcsoportját és azokat érintõ információkat, üzeneteket. A tanfolyam tartalmi követelményeken túl, olyan formai elemeket mutat be, amely biztosítja, hogy a látogatók élménnyel gazdagodva távozzanak. A tanfolyam, elméleti és gyakorlati ismereteket ad a kiállítás tervezési, majd azt követõ kivitelezési feladataitól. A hallgatók a tanfolyamon, HTML oldalak létrehozásával, gyakorlatban készítenek egy minta könyvtári kiállítást, amit az Interneten is közzé tesznek.
A tanfolyam idõpontja: 2003. november 17-21 (5 nap)
Tanfolyam elõadói:
	Dr. Ficzkó Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktora, 
szakterülete: marketing; stratégiai menedzsment; Internet mint marketing eszköz.
	Bakonyiné Ficzkó Ildikó dr. univ., szakterülete: könyvtári tájékoztatás, HTML, 
weblaptervezés.
Keveházi Katalin, szakterülete: régi könyves könyvtáros, szövegek digitalizálása,
virtuális kiállítások, katalógusok készítése
	Kiss Márta, szakterülete: HTML programozás, weblaptervezés
Aranyi Zoltán informatikus könyvtáros, szakterülete: Internetes prezentációk, digitalizálás 
néhány mûfaja.
	Hegyi Ádám, szakterülete: hálózati tartalomszolgáltatás, weblaptervezés, integrált könyvtári rendszerek, digitális kultúra és irodalom.
A tanfolyam díja: 70,-eFt, melynek 50% át a HUNGARNET egyesület támogatja, ezen felül a MKE tagjainak további 20,-eFt támogatást nyújt.


Digitális dokumentumgyûjtemények kialakítása (30 óra)
A program megismerteti a hallgatósággal, hogy a könyvtárosoknak milyen feladatai vannak a digitalizálás és az elektronikus publikálás területén. Elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a digitális gyûjtemények megtervezéséhez és kivitelezéséhez. Bemutatja azokat az eszközöket, amelyek jól használhatók digitális gyûjtemények készítéséhez és szolgáltatásához. Elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítása után, a hallgatók megtervezik és megkezdik egy saját kis gyûjtemény kialakítását az Internetrõl letöltött anyagokból.

A tanfolyam idõpontja: 2003. december 1-4. (4 nap)

Tanfolyam elõadói:
	Dr. Koltay Tibor, PhD, szakterülete: hálózati források használata a könyvtárban, elektronikus
levelezés, digitális könyvtárak
Drótos László: Országos Széchényi Könyvtár MEK Osztály, szakterülete: könyvtár-informatika, Internet, elektronikus könyvtár, számítógépes tájékoztatás. A MEK szerkesztõje
Moldován István ELTE könyvtár-informatika, szakterülete: könyvtár-informatika, Internet, elektronikus könyvtár, számítógépes tájékoztatás. A MEK szerkesztõje
dr. Vitéz Gáborné Kossuth Lajos Tudományegyetem, szakterülete: Egyetemi és vállalati ügyviteli rendszerek fejlesztése, CAD rendszer fejlesztése, Internet rendszerek telepítése és fejlesztése.
A tanfolyam díja: 75,-eFt, melynek 50% át a HUNGARNET egyesület támogatja, ezen felül a MKE tagjainak további 20,-eFt támogatást nyújt.
A tanfolyamra jelentkezhetnek mindazok, akik a számítógépet tudják kezelni, az Interneten már legegyszerûbb kereséseket el tudják végezni.


LINUX felhasználói ismeretek (30 óra 4 nap)		november 24-27.	70.000,-Ft  

LINUX adminisztrátori ismeretek ( 30 óra 4 nap)		december 8-13.	70.000,-Ft  

___________________________________________________________________________

MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Híradó, készült 320 pld-ban,
2003. november 6. Felelõs kiadó: Balogh Margit



Jelentkezési lap

Név (leánykori név is):__________________________________________________________________
Születési hely, idõ:	
Anyja neve:_________________________________________ Szem.ig. szám:_____________________
Lakáscím:	
Iskolai végzettség:______________________________________________________________________
Munkahelye neve:	
Munkahely címe:	____________________________
Értesítési cím:	Telefon:	
E-mail cím: 	
Internetes alkalmazások ( Akkreditált tanfolyamok )
Internet használata könyvtári környezetben (30 óra  4 nap)		okt. 6-9.
Könyvtári feldolgozó munka és tájékoztatás Internet forrásai (30 óra 5 nap)	okt. 13-17.  
Internet, mint a könyvtári menedzsment eszköze (30 óra 4 nap)		okt. 2730..	  
Helyi forrásgyûjtemények digitalizálása (30 óra 4 nap )			nov. 10-13.	  
Virtuális kiállítások elõkészítése, megszervezése ( 30 óra, 5 nap )		nov.17-21. 	  
Digitális könyvtárak létrehozása (30 óra 4 nap )				dec. 1-4.			Hálózati operációs rendszerek
Windows2000 operációs rendszer ( 30 óra )	(Akkreditált)			nov. 3-6..	  
LINUX operációs rendszer és használata I. rész ( 30 óra )			nov. 24-27	  
LINUX operációs rendszer és használata II. rész ( 30 óra )			dec. 8-11. 
	Felhasználói ismeretek.
ECDL a kulturális szakemberek részére.(120 óra) (Akkreditált)				  
ECDL START Könyvtárosok részére. ( Akkreditált tanfolyam )				  
Interaktív távoktatási oktató anyagok: (Az ECDL 70,-eFt; az ECDL START 45,-eFt.)
	Információ-technológiai alapismeretek.						  
Operációs rendszerek MS Windows2000 Professional alapon.				Szövegszerkesztés MS Word2000 alapon.							Táblázatkezelés MS Excel2000 alapon.						  
	Adatbázis-kezelés MS Access2000 alapon.						  
	Prezentáció MS PowerPointl2000 alapon.						  

Szállást igényelek:  igen     Mikorra? 2003. ……..………………..Hova?…..…..………………..…

MKE-i tagsági ig. szám:…………………………HUNGARNET tag:   igen:  

Dátum:____________________________                                              	
Olvasható aláírás

