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HÍRADÓ 2003. december


meghívó

Kedves Kollégák! Tisztelt Tagtársaink!

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója
 2003. december 12-én 14 órától tartja az év utolsó, 
egyben az évet összegző rendezvényét

a BME-OMIKK Központi épület. I.em. 59-es termében, 

melyre mindenkit szeretettel várunk.

Cím: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart 3.

Program:
1. A tisztségviselők beszámolója - illetve a dec. 3-án, a vezetőségi ülésen elfogadott, beadott írásbeli anyag összesített, nyomtatott változatának ismertetése az elnök, a titkár és a gazdasági felelős által.

2. Jövő évi rendezvény- és költségterv – ismertetése, elfogadása

3. E-világi beszélgetések – A könyv születéséről beszél a kötetben szereplők közül Talyigás Judit, Mojzes Imre 

4. Luca nap - a népszokásról, népszokásokról, jeles napokról – előadás, Agócs Gergely műsora

5. Baráti beszélgetéssel, uzsonnával egybekötött évzárás

							az MKSZ vezetősége nevében
							Balogh Margit	Nagy Zoltán
				valamint a házigazdák nevében
Fonyó Istvánné és Maráczi Lászlóné


FELHÍVÁS
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy dec. 11-ig hozza el, illetve juttassa el hozzám javaslatait, melyek a jövő évi programokra vonatkoznak. 
Jelenlegi terveink:
Ott van a könyvtár minden íróasztalon? Tapasztalataink a megváltozott könyvtári szolgáltatásokról a gyakorlat szintjén - határainkon innen és túl - konferencia - 
Irodalmi kirándulás "Arany János nyomában" címmel - Nagyszalonta és környéke iodalmi vonatkozású helyeinek felkeresése
	Helyzetkép: Mit csinálnak az országos feladatkörű könyvtárak a műszaki és természettudományok területén - kerekasztal beszélgetés

Látogatás a Magyar Suzuki Rt. Esztergomi gyárába
A vállalati könyvtárakról – rendezvény a MATÁV információs közpotjában 
Balogh Margit, elnök Balogh.Margit@peto.hu 


HÍREK, BESZÁMOLÓK

Hadrovics László
Az októberi Híradóban szó esett a Lendván szültetett Hadrovics Lászlóról. Az ott leírtakhoz talán érdemes hozzátennünk még két dolgot:
Hadrovics László nevét a legtöbben a Gáldi Lászlóval együtt szerkesztett és fogalommá vált magyar-orosz és orosz-magyar szótárak okán ismerik. A híradóban is említett szlavisztikai munkássága mellett azonban a magyar nyelv nyelvészeti vizsgálata terén is nagyot alkotott. Említsünk meg csak néhány könyvcímet:
A funkcionális magyar mondattan alapjai. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969.)
Magyar történeti jelentéstan: rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.)
Magyar frazeológia: történeti áttekintés. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995.)
Koltay Tibor


2003. november 12-én A hadtudományi szakirodalmi információs rendszer, mint a hazai információszolgáltatás egy modellje címmel, országos konferenciát tartottunk a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtárával közösen, annak megújult olvasótermében. A konferenciát levezető elnök Balogh Margit volt. 
Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) és fejlesztési terveit mutatta be Skaliczki Judit osztályvezető (NKÖM). Aki még nem találkozott a rendszerrel, tájékozódjon a http://locfind.lib.klte.hu/" http://locfind.lib.klte.hu/ címen.
A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és a HSZIIR együttműködésének lehetőségeiről Dr. Bakonyi Géza projekt-menedzser (MOKKA) beszélt. Elmondta, hogy milyen egyeztetések folynak a tagkönyvtárak között a feldolgozás tekintetében, akit a részletek is érdekelnek, keresse fel a www.mokka.hu" www.mokka.hu internetes oldalt. 
A Hadtudományi Szakirodalmi Információs Rendszer új modelljéről Bakos Klára igazgató (ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár) tájékoztatott. A NATO tagság, valamint a reformáló magyar honvédség új helyzetet teremtett az információellátás területén is. Az új szolgáltatási formákat, a gyors, megújult tartalomszolgáltatást minden katonai szervezet számára biztosítani kell, illetve közös adatbázisokat, közös keresőfelületet kell kialakítani, hozzáférési lehetőségekkel.
Az OLIB közös katalogizálás lehetőségeiről, mint a szoftver-szolgáltató képviselője, Horváth Zoltánné termék-menedzser (IQSYS Informatikai RT) beszélt, nyitottan az együttműködésre más rendszerekkel is.
A csapatkönyvtárak bekapcsolódása a HSZIIR-be fontos feladat, hangsúlyozta Huszár Katalin őrnagy (HM OTF), de mindehhez új szolgáltatási szemléletre, jó technikai feltételekre van szükség.
A közös katalogizálás szakmai követelményeiről hallhattuk Horváthné Tóth Zsuzsanna osztályvezetőt (ZMNE EKK), aki a gyakorlat oldaláról mutatta be az együttműködést, valamint a fejlesztési elképzeleseket. A rendezvény házigazdái: Bakos Klára (ZMNE EKK), Balogh Margit (MKE Műszaki Könyvtáros Szekció), Huszár Katalin őrnagy (HM OTF) voltak.

E-világi beszélgetések
2003. november 12-én volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a könyv bemutatója. A könyv tíz tudós nővel és férfival készült interjúsorozatot tartalmaz. Ők tizen – Bakonyi Péter, Dömölki Bálint Farkas János, Gordos Géza, Havass Miklós, Megyeri Károly, Mojzes Imre, Pap László, Székely Iván, Talyigás Judit,– tevékenyen részt vállaltak és vállalnak abban, hogy Magyarország hatékonyan és a hátrányok leküzdésének képességével váljon az „e-világ” részévé. Az interjúk olvasása során kibontakozik a tudásalapú társadalom kialakításának számos problémával tarkított folyamata. 
A könyvet bemutatták: Dr. Detrekői Ákos rektor, Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke és Dr. Lajtha György c. egyetemi tanár. További információkért kérem forduljanak a BME PR Irodához, - Dallos Györgyi - pr@mail.bme.hu A könyv a Líra és Lant Kiadó könyvesboltjaiban megvásárolható, 2950,-Ft. Beszámoló az 55. Frankfurti Könyvvásárról

Frankfurti Könyvvásár
Idén már az 55. Könyvvásárt rendezték meg október 8-12. között Frankfurt városában, ahol 102 ország 6638 kiállítója mutatta be 335000 kiadványát, közte mintegy  80 000 újdonságot. Dieter Schormann, a Német Könyvkereskedők Egyesületének elnöke örömmel jelentette be, hogy a tavalyi évhez képest 4%-kal több kiállító, s mintegy 8%-kal többen látogató - naponta 50-60 ezer - kereste fel a vásárt, így végre megfordult az elmúlt két év csökkenő tendenciája. A látogatók számát egy szakmai és egy nyílt napon szaporítva személyesen is meggyőződhettünk arról, hogy méltán nevezik ezt az eseményt még mindig a világ legnagyobb "könyves" rendezvényének. Az öt elképesztő méretű csarnokban három többszörös focipálya méretű szinten hömpölygött a tömeg a számozott "utcákon", amelyek mentén végtelen sorban követték egymást a kiadók standjai, mindegyik arra törekedve, hogy kiállításának gazdagságával, színeivel felkeltse a látogatók - elsősorban persze a kereskedők figyelmét. A szakmai napokon ez láthatóan sikerült is: szinte minden standon nyitott laptopok mellett tárgyaltak az elegáns urak-hölgyek, sok mosolygás és bólogatás kíséretében. Hétvégén viszont a privát látogatók óriási tömegével láthatóan  nem tudtak mit kezdeni, inkább csak őrizték a kiállított könyveket, ugyanis ezen a "könyvvásáron" a program legvégén lehet csak vásárolni, mivel Németországban a könyvkereskedők az urak – a kiadók közvetlen formában nem adhatnak el könyveket (persze, a prospektus, golyóstoll és cukorka gyűjtögetésre azért szemmel láthatóan többeknek volt lehetőségük).

Érdekes módon a privát látogatók többségét nem érdekelte a szakirodalom, ezért az ezt bemutató területeken jobb lehetőségünk volt alaposan körülnézni, bár a választékot jelentőségéhez képest az orvosi terület kivételével nem lehetett igazán gazdagnak mondani. Megjelentek a számítástechnikai profilú kiadók, de ezen kívül elvétve találkoztunk szakkiadványokkal. A folyóiratok felvonultatása viszont lenyűgöző volt, böngészésükkel órákat el lehetett volna tölteni.
A könyvvásárra meghívott mintegy 1000 író részvételével számtalan helyszínen folyt beszélgetés, felolvasás, s lehetőség volt filmvetítésen, zenei rendezvényen, szakmai beszélgetéseken is részt venni. A könyvtárosokat folyamatosan működő "Treffpunkt", találkozóhely is várta, ahol megjelentek a könyvtári szoftverek, nagy adatbázisok kiadói is, akik szívesen bemutatták termékeiket.

A sorok között bóklászva igazi csemegére bukkantunk: egy északnémet kisváros üzletének tulajdonosa standján az olvasó embert kényeztető apróságokat mutatott be - pici lámpával ellátott fejpántot, amivel kitűnően lehet sátorban vagy "a paplan alatt" olvasni, könyvtartóból, pohártartóból és ?hm? papírtartóból álló szettet, ami kényelmesebbé teheti az illemhelyen való tartózkodást, illatos, zenélő és világító könyvjelzőket, dizájnos könyvtámaszokat stb. Nagyon tetszett!

Szeretném még felhívni a figyelmet a Frankfurter Buchmesse internetes honlapjára (www.buchmesse.de), ahol könnyen tájékozódhatnak a körülményekről azok is, akiknek lehetőségük van részt venni a jövőben ezen a rendezvényen, de sok hasznos információt találnak az itthonról figyelők is.
Kóródy Judit


15 esztendővel ezelőtt, 1988. május 13-án
A szekció keretén belül megalakult az Orvosi könyvtáros csoport.
Elnöke dr.Benda Mária, vezetőségi tagok Almásyné Kovács Éva, dr.Virágos Zsoltné voltak
Az alakuló ülésen a Szociális és Egészségügyi Minisztérium megváltozott feladatairól és az ehhez kapcsolódó szakirodalmi információs feladatokról, a hazai szakirodalmi információs rendszer továbbfejlesztéséről, az IIF programról, az orvosi könyvtáros csoport hazai és európai vonatkozásairól volt szó. 

Ezúton is köszöntjük a tevékeny csoport minden egykori és jelenlegi tagját és az orvos-egészségügy területén dolgozó valamennyi könyvtárosnak kívánunk jó egészség(ügy)et!
Balogh Margit – Kovács Bea



MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Híradó, készült 320 pld-ban, 2003. december 3. Felelős kiadó: Balogh Margit

