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A Magyar Közlöny 75. számában megjelent a 2005. évi XL. törvény, amely módosítja a
közalkalmazottak jogállásról szóló törvényt. A módosítás lényege, hogy a 65-éves kort, mint
alkalmazást megszüntetõ tényállást eltörli, a köztisztviselõknél pedig 70 évre emeli.

Hatálybalépés: 2005. június 12.

Az idei Országos ODR-konferenciára a tatabányai megyei könyvtárban kerül sor 2005. ok-
tóber 10-én 11 órai kezdettel.

További információk:
Fátrai Erzsébet Márta
József Attila Megyei Könyvtár
Könyvtárközi kölcsönzés
2800 Tatabánya, Fõ tér 2.
Tel.: (34) 513-670

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft.
közös kiadásában megjelent

a Magyar Könyvészet 1921–1944 CD-ROM

A Magyar Könyvészet 1921–1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegy-
zéke címû retrospektív nemzeti bibliográfia a két világháború közötti idõszak szellemi öröksége
számbavételének és a korszak tudományos kutatásának egyik alapvetõ fontosságú eszköze. Az
Országos Széchényi Könyvtár retrospektív bibliográfiai osztálya által szerkesztett és 1980 óta
megjelent hét kötet tartalmi válogatás nélkül közli a korszak mindenkori államhatárai között
megjelent könyvek, évkönyvek (az iskolai értesítõk kivételével), címtárak, naptárak, almanachok,
testületi és kongresszusi kiadványok, valamint a felsõfokú tankönyvek leírásait. A tudományos
jellegû gyûjteményes mûvekrõl és a szépirodalmi antológiákról analitikus leírások készültek,
amelyek feltüntetik a kötetben közölt tanulmányokat, illetve az antológiában szereplõ szerzõket.
Ez a CD-ROM a hét kötet szkennelt oldalai mellett a könyvészet beûrendes mutatóját, a pótlá-
sokat és a hibajavításokat tartalmazza.

A könyvészet betûrendes mutatója több mint 185 ezer tétel. Megtalálható benne az önállóan
vagy analitikus tételben szereplõ szerzõk, társszerzõk, közremûködõk neve és a mû címe, az
antológiák leírásában felsorolt személyek neve, és ott vannak a mû tárgyaként elõforduló sze-
mély-, testületi és földrajzi-közigazgatási nevek is. A mutatótételek hivatkozására kattintva a
szkennelt kötet megfelelõ oldala, pótlás esetében a sorszámozott tétel jelenik meg.

Az adatbázis használatáról, a keresés módjáról a CD-ROM súgója, az egyes részekrõl pedig
a használati útmutatók tájékoztatnak.

A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár könyvtár és bármely más szakos pálya-
kezdõt alkalmazna olvasószolgálati munkakörbe 2005. szeptember 1-jétõl. Fizetés a közalkalma-
zotti bértábla szerint.

Jelentkezni lehet: 2005. augusztus 15-éig Gyurics Zoltánné igazgatónál. Telefon: (96)555-553



RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

VI. 28. Békéscsaba Tradíció és világháló Békés Megyei K.
workshop a kult. és Publika MKK
örökség védelmérõl

VI. 29– Szombathely Könyvtárostanárok Szandi Ágnes
VII. 2. Nyári Akadémiája

VII. 5–7. Hódmezõ- digitalizálási városi kvt. városi kvt.
vásárhely konferencia

VII. 13–15. Veszprém helyismereti MKE Helyism. Pardi Magdolna
konferencia Könyvt. Szerv. és

EKMK

VII. 21–23. Gödöllõ MKE vándorgyûlés  MKE MKE v. gödöllõi
városi könyvtár

X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió

X. 3. Szombathely Összefogás- IKSZ, BDK M. Móré Ibolya
konferencia

X. 10. Tatabánya Országos ODR- József Attila Fátrai Erzsébet
konferencia Megyei Könyvtár Márta

X. 17. Kecskemét IKSZ jubileumi Katona József Kvt. M. Móré Ibolya
konferencia IKSZ

XII. 15. Budapest IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya

Batta Eszter Életérzések grafikában
elbeszélve és Váraljai Csaba Vonalak,
érzések, képek, gondolatok címû kettõs
kiállítása

az Egyetemi Könyvtár aulájában

Batta Eszter jelenleg középiskolában tanul,
négyéves kora óta készít grafikákat. Számos ha-
zai és nemzetközi eredményt ért el alkotásaival.
Finnországban, Franciaországban és Kínában is
kiállított már. „Sokszor elgondolkozom azon, hogy

a megszületett rajzaim hogyan és miként fogal-

mazódnak meg bennem, magam is meglepõdöm,

mikor egy-egy munka kikerül a kezem alól.”
Váraljai Csabát régóta foglalkoztatja a rajz és

a festészet. Hobbi szinten kezdett el rajzolni 18
évesen. Mûvészeti iskolába nem mert jelentkez-
ni, így egy szolnoki festõmûvésznél tanulta az
alapokat. A jelenlegi kiállítás képeinek kusza
vonalait egy nehéz idõszak érzései alkották. A ré-
gebbi képek feszült hangulatának élét egy-két új,
érzelmes és komikus munkával próbálja tompítani.

A kiállítás ingyenesen látogatható július 8-áig a Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6. alatt.


