retnénk a napvilágot látott újságok teljes szöveganyagát is közreadni, valamint egy DVD-t
készíteni a diákok és a kutatók részére.
Hát, nem unatkozhatsz. A Hold utcai részleg a
magyar–magyar találkozók központjává vált, a
könyvtári munkád izgalmasan sokrétû, és az MKEben is további feladatok várnak, amint hallom.
N. Z.: Zajlik az MKE Mûszaki Könyvtáros
Szekciója szervezeti életének újragondolása, ezt
a munkát még Ottovay Lászlóval kezdtük el, aki
már nem lehet közöttünk. Remélem, az MKE-s,
a mûszaki szekcióbeli és az OSZK-s kollégáim
további segítségével terveink nagyobbik része
megvalósulhat.
Ehhez kívánunk sok sikert, és gratulálunk a
kitüntetéshez!

13 újabb magyar
mesekönyvvel bõvült
a Nemzetközi Digitális
Gyermekkönyvtár
A Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárt a Marylandi Egyetem egy kutatócsoportja és az
Internet Archívum közösen hozta létre azzal a
céllal, hogy minél több gyermekkönyvet tegyenek ingyenesen elérhetõvé az interneten keresztül. Az ICDL elsõsorban a 3-13 év közötti gyermekek, valamint szüleik, tanáraik számára kínál
olvasnivalókat. A gyûjtemény természetesen a
kutatók számára is tartogat meglepetéseket. A
nemzetközi kezdeményezés a különbözõ kultúrák megismerését és megértését szolgálja azáltal, hogy lehetõséget teremt
az egyes tagországok gyermekeinek, hogy megbeszéljék egymással olvasmányélményeiket, illetve bemutassák a könyvekkel kapcsolatos rajzaikat. Ezen felül, az
ICDL jó lehetõséget kínál a
nyelvtanulásra is. Bõvebben:
http://www. tanszertar.hu/
eken/2006_01/szg_
0601.htm
A programban magyar
gyerekek is részt vesznek, a
foglalkozások szeptember végén kezdõdtek.

Elsõként Vékás Sándor költõ ajánlotta fel
mûveit: Béka Béni bárja és Hörcsög Herdinánd
új lakása, amelyek rögtön nagy sikert arattak.
Ezek már 2006 júniusa óta on-line olvashatóak.
A Csimota Könyvkiadó által felajánlott mûvek
közül a Beszél a kéz és a Beszél a kéz (2) nagy
érdeklõdést váltott ki, hiszen halló és hallássérült
gyermekek kommunikációját segíti elõ.
Fecske Csaba versei és meséi szintén a gyerekek kedvencei lehetnek.
A digitalizált mûvek on-line elérhetõek:
http://www. child renslibrary.org/icdl/
SimpleSearch Category?ids=
Köszönettel tartozunk a szerzõknek, álljon itt
a névsoruk: Balogh Andrea, Baranyai András,
Fecske Csaba, Kárpáti Tibor, Lackfi János, Pap
Kata, Rutkai Bori, Takács Mari, Tóth Krisztina,
Vékás Sándor, Vincze Tamás valamint Boros
Gábor, aki digitalizálta a 13 kötetet.
Amennyiben ismernek olyan szerzõt, aki szívesen felajánlja mûveit, szívesen közvetítünk a
mûvek bekerülésében. (Szalóki Gabriella)
Köszönjük mindazoknak, akik 2005.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete tevékenységét! A beérkezett
171 485 Ft felhasználásáról az éves
program figyelembe vételével döntünk.
a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
elnöksége
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