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A folytatásban önismereti és kommunikációs
tréningre került sor Vidra Szabó Ferenc, a Könyv-
tári Intézet munkatársa irányításával. Az idõ rö-
vidsége miatt ebben nem sikerült kellõen elmé-
lyedni, de mindenki ráérzett az ízére, levonta a
következtetéseket, hasznos tanácsokat kapott, rá-
ébredt számára rejtett dolgokra és tanulta azt,
miként élhet, lélegezhet együtt a közösséggel.

A rendezvénysorozat elérte célját. Azok, akik
részt vettek a Városi Könyvtár és Múzeum által
szervezett programokon, könyvtárszakmai szem-
pontból újabb ismeretekkel, információkkal gya-
rapodhattak.

A szakmának széles körben tudatosítania kell,
hogy az informatika, a számítástechnika egyre
inkább teret nyer, és rendszerének kiépülése módot
kínál arra, hogy általa a könyvtárak jobban szol-
gálják azt a célt, amelyért léteznek: az informáci-
óhoz való gyors és pontos hozzáférés elõsegítését
a könyvtári dokumentumok megrendelésével, az
információs adatbázisok elérésének lehetõvé té-
telével, az állomány állapotának naprakész nyilván-
tartásával, a könyvtári szolgáltatások fejlesztésével.

A fenntartók figyelmét fel kell hívni arra, hogy
a törvénybõl adódó kötelezettségeiket megfele-
lõbben tudják teljesíteni, ha teret engednek a szak-
mának a megoldási módozatok kidolgozásában
és alkalmazásában.

Mindhárom nap jól szolgálta a célt: betekin-
tést nyertünk egymás munkájába, gondjaiba és
örömeibe, megláttuk a problémákat és gondol-
kodni kezdtünk azon, hogy a közös jövõ építé-
se során milyen módon vehetnénk kézzelfog-
ható hasznát annak, amit ez alatt a három nap
alatt hallottunk.

Ami leginkább bizonyítja, hogy a tanácskozás
eredményes volt: február harmadik hetében a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társu-
lás több könyvtári és közmûvelõdési szakember
felkérésével bizottságot hozott létre, amelynek
feladata a közmûvelõdési és könyvtári feladatok
közös ellátásának összehangolása, az elnökség
számára ajánlások megfogalmazása.

Bízunk abban, hogy megfelelõ állami garan-
ciavállalás, fenntartói támogatás és szakmai hoz-
záállás mellett a környezõ kistelepülések könyv-
tári ellátásában rövidesen kedvezõ változás kö-
vetkezik be.

Nagy Eörsné – Mózes Magdolna

a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
munkatársai

A BME OMIKK
Tudománytörténeti
Mûhely CD-ROM-
kiadásának jubileuma

A BME OMIKK Tudománytörténeti Mûhely
mûködésének elsõ öt évében multimédia CD-
ROM kiadványokat adott ki a magyar tudomány
és technika kiváló alkotói közül Gábor Dénes,

Millner Tivadar, Csonka János, Bay Zoltán, Imre

Lajos és Wigner Jenõ életmûvérõl. E jubileum
alkalmából a Mûegyetemi Napok 2005. évi ren-
dezvénysorozatának keretében ünnepélyes sajtó-
tájékoztatón köszöntötték azokat a cégeket és
intézményeket, amelyek kiemelkedõ támogatásuk-
kal nagyban segítették e kiadványok létrehozását.
A rendezvényre március 1-jén a BME Oktatói
Klubjában került sor.

Stubnya György sorozatszerkesztõ idézte fel a
nyolc évvel ezelõtt kezdett tudománytörténeti mû-
helymunka és gyûjtés állomásait. A kezdetben
lexikális sajátosságú CD-k fokozatosan gazdagod-
tak az idõközben kiteljesedett multimédia-elemek-
kel, hanggal, mozgóképpel. Az eddig megjelent 11
CD-n összesen mintegy 8 gigabájtnyi tudománytör-
téneti anyagot halmoztak fel. Az elsõ hármat még
nem terjesztette az intézet, a negyedikkel indult az
immár „A magyar tudomány és technika nagyjai”
sorozat tagjaként összeállított és forgalmazott CD-k
sora, amelynek idén megjelenõ tizenegyedik tagja
élõ személy munkásságát dolgozza fel: Pavlics Fe-

rencét, aki a Hold-autó és Mars-jármû tervezésével
vált világszerte ismertté.

Árkos Iván szerkesztõ bemutatta „A magyar
tudomány és technika nagyjai” címû sorozat leg-
újabb tagját: a Bláthy Ottó Titusz–Déri Miksa–

Zipernowsky Károly triászról összeállított CD-
ROM-ot. A helyszínen az Országos Mûszaki Mú-
zeum és a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
kamarakiállítással emlékezett meg a transzformá-
tor feltalálásának 120. évfordulójáról. (f.l.)

A képeken: A BME OMIKK 11 darabból álló CD-ROM-
sorozata s egy õstrafó.

Alatta: az ünnepélyes sajtótájékoztató elnöksége:
Viszocsekné Péteri Éva osztályvezetõ,

dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes, Fonyó Istvánné
fõigazgató, dr. Benedek András közigazgatási államtitkár

(NKÖM), Stubnya György sorozatszerkesztõ.
Lent: Dr. Zrinyi Miklós rektorhelyettes oklevelet ad át a

Magyar Rádió képviselõjének


