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T u d j o n  r ó l a !

Az EU megtorpedózhatja 
a Google Books projektet

Az Európai Bizottság szeptember 7-én meghallgatást
tart annak tisztázására, hogy miként érinti az európai
szerzõk jogait az amerikai Google tavaly októberben, az
Egyesült Államokban kötött egyezsége egy elektronikus
könyvtár létrehozására.

A megállapodás értelmében a Google 125 millió dol-
lárt fizet az amerikai szerzõk és kiadók szervezeteinek
azért, hogy könyvtári könyvek millióit szkennelhesse be
és tegye elérhetõvé az interneten. A jogtulajdonosok fel-
vételüket kérhetik a Google regiszterébe azért, hogy ré-
szesülhessenek az eladásokból és elõfizetésekbõl. 

A megállapodás egy per eredményeként született, ezért
csak a Google Books névre keresztelt szolgáltatás ottani
felhasználóira vonatkozik. Vagyis az Egyesült Államo-
kon kívül csak keresni lehet majd a digitalizált könyvek
között, illetve részleteket elolvasni belõlük. 

Az egyezménynek ennek ellenére is az Egyesült Álla-
mokon messze túlmutató hatásai lehetnek, hiszen a
Google külföldi szerzõk mûveit is digitalizálná.

(Forrás: VG Online)

Kiállítás a Somogyi-könyvtárban

A tisztelet tisztelete – a világ vallásai a Somo-
gyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében
címmel nyílik kiállítás kedden a Somogyi-
könyvtár földszintjén. A különbözõ vallások és
vallási kultúrák az ókortól a XIX. századig íve-
lõ bemutatatása a könyvtár muzeális gyûj-
teményébõl válogatva készült – öt évszázad 
kiemelkedõ szépségû, illusztrált, egyedi
könyvremekeit kiállítva. A tárlat október 22-éig
(vasárnap kivételével minden nap, a szabadtéri
játéknapokon este 9 óráig) ingyenesen látogat-
ható. A kiállítást, amely az Európa Kulturális
Fõvárosa Pécs 2010 programsorozat hivatalos
r e n d e z vé ny e ,
Gyulay Endre, a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
nyuga lmazo t t
püspöke, Sze-
ged díszpolgára
nyitotta meg.

Benedek Elek 
a mûvelt, olvasott nemzetért

Ezzel a címmel 2009. szeptember 21-én az OFI
– Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
kamarakiállítást rendez és emlékülést tart Be-
nedek Elek nevelésügyi, gyermekirodalmi
munkásságáról, születésének 150. évfordulója
alkalmából.

Az emlékülés tervezett témái:
• olvasó- és irodalomkönyvek,
• meseíró,
• történelemkönyvei,
• gyermek- és ifjúsági lapok szerkesztõje,
• oktatáspolitika a XIX–XX. század fordulóján.

Információ: 
Borostyániné Rákóczi Mária 
rmaria60@t-online.hu

Pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség június 8-án
meghirdette a DAOP-2009-5.1.2/D, a DDOP-
2009-4.1.1/B, az ÉAOP-2009-5.1.1/G, valamint
az ÉMOP-2009-312/D kódszámú funkcióbõvítõ
városrehabilitációs témájú pályázatokat a kom-
plex programmal segítendõ leghátrányosabb
helyzetû kistérségek települései számára.

A pályázatok keretében támogatható többek
között könyvtárak, kulturális, mûvelõdési
épületek, színházak, múzeumok külsõ felújítása,
átalakítása, bõvítése, korszerûsítése; egyes
pályázatoknál a helyiségek, belsõ terek láto-
gatóbarát kialakítása.

Beadási határidõ: 2009. november 30.

Részletek az NFÜ honlapján: www.nfu.hu/
/megjelentek_a_funkciobovito_varosrehabilitaciot_
_tamogato_palyazatok



Fejlesztési lehetõségek a TÁMOP kapcsán

9. országos ODR-konferencia 
Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtárban

2009. október 12.

11.00–11.05 Megnyitó 
Monostori Imre igazgató (József Attila Megyei Könyvtár)

11.05–11.45 MOKKA-ODR továbbfejlesztés, TÁMOP
Bánkeszi Katalin projektvezetõ (OSZK)

11.45–12.10 Elektronikus dokumentumküldés – egy vizsgálat tapasztalatai
Tóth Andrea könyvtári szakreferens (OSZK)

12.10–12.30 ODR és ARIEL tapasztalatok egy határon túli könyvtárban
Papp József (Muraszombat)

12.30–12.50 Könyvtárközi kölcsönzés a KSH Könyvtárában
Rettich Béla fõtanácsos (KSH Könyvtár)

13.00–14.00 Közös ebéd

14.00–15.00 Hozzászólások, problémák megvitatása

15.00 Könyvtári integrált rendszerek – mûhelymunka a fejlesztõkkel
eCorvina, EX-LH, TEXTLIB, SZTAKI-Monguz, IqSys, Szirén, Szikla

Eseménynaptár 2009

Dátum

IX. 15.

IX. 21.

IX. 25.

X. 2.

X. 5–12.

X. 11. 

X. 12.

X. 12.

X.

Hely

Bp., Mérei Int.

Bp., OPKM

Bp., OIK

Gyõr

országszerte

országszerte

Tatabánya

Rendezvény

Könyvtárostanárok szakmai napja:
Elvárások

Benedek Elek-emlékülés

Nyelvek európai napja

Olvasó gyermek

Országos nagyi könyvtári napok

Könyves vasárnap

Összefogás-zárókonferencia

MOKKA-ODR konferencia

Konferencia a társadalomtudományok 
információs forrásairól

Rendezõ intézmény

Könyvtárostanárok
Fõvárosi Mûhelye

OPKM

OIK

Galgóczi Könyvtár

IKSZ

IKSZ, könyvtárak

IKSZ

JAMK

MKE Társadalom-
tudományi Szekció

Információ

Hock Zsuzsanna
hock.zsuzsanna@fppti.hu

Borostyániné Rákóczi Mária
rmaria60@t-online.hu

Nagy Imréné
nagy.imrene@oik.hu

www.gevk.hu

iksz@oszk.hu
összefogás-honlap

összefogás-honlap

összefogás-honlap

Fátrai Erzsébet
fatme@jamk.hu

www.mke.oszk.hu
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