
Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 2001. szeptember 20. 102. szám 

Megjelenik: általában 30 nap alatt. 

Személyi hírek 
Cserey Lászlónénak kiváló munkásságáért Szinnyei József-díjat, Vajda Erik

nek kiemelkedő szakmai tevékenységéért Széchényi Ferenc-díjat adományozott 
az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kul
turális örökség minisztere. Ezúton is köszöntjük Őket. 

Mindenkinek, aki ismerte és becsülte 
70 eves korában elhunyt BERECZKY LÁSZLÓ, az Országos Széchényi Könyvtár, 
illetve a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, osztályveze
tője. 1955-től 1985-ig dolgozott a nemzeti könyvtárban tudományos kutatóként, 
majd a KMK osztályvezetőjeként. Felelős szerkesztője volt az Új Könyveknek. 
1985 októberétől a Hírlapkiadó Vállalatnál a Könyvtáros főszerkesztője lett. majd 
1992-től nyugdíjba vonulásáig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros főszerkesztője
ként tevékenykedett. Munkásságáért 1995-ben Szinnyei József-díjjal tüntettek ki. 

Elnökségi hírek 
Az MKE XXXIII. Vándorgyűlését ez évben Nyíregyházán tartotta meg augusz

tus 9-e és 11 -e között. Az „Iskola a könyvtárban, könyvtár az iskolában" téma köré 
szervezett rendezvény plenáris ülésének meghívott vendégei között jelen voltak dr. 
Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának osztályvezetője, 
Környei László, az Oktatási Minisztérium közoktatásügyi h. államtitkára, dr. Hel-
meczy László, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Közgyűlésének elnöke, Csabai 
Lászlóné nyíregyházi polgármester, dr. Keresztes Szilárd, a hajdúdorogi egyház
megye püspöke. A plenáris ülés vendéglátó házigazdája dr. Balogh Árpád, a Nyír
egyházi Főiskola rektora volt. A plenáris ülés előadói voltak: dr. Nahalka István, 
az ELTE Neveléstudományi Intézetének docense, valamint Vadné Kokovay Zsuzsa, 
a Nyíregyházi Főiskola könyvtárvezetője. A szekció rendezvényei: Tanulás és In-
ternet/SULINET; Tanulás és könyvtár a felsőoktatásban; Tanulás a szakkönyvtár-
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ban; Könyvtárosok és asszisztensek képzése; Könyvtárhasználó tanárok képzése; 
Könyvtár a pedagógiában—pedagógia a könyvtárban; Zeneoktatás és könyvtár; A 
könyvtár megváltozott szerepe a felnőttkori oktatásban címen zajlottak, egy-egy 
szekcióban átlagosan 4-6 előadással. Szinte valamennyi szekcióelőadást kísért 
egy-egy termékismertető is. Első alkalommal jelent meg a poszter-előadás, mint 
műfaj. A vándorgyűlés ideje alatt több szakmai kiállítás is fogadta az érdeklődőket, 
ahol az Olvasószolgálati szekció az Olvasás Évé-nek könyvtári „rekvizítumaiból" 
válogatott, az OPKM pedig a gyermek-szépirodalomból már a Nemzetközi 
Könyvfesztiválon is bemutatott retrospektív kiállítását mutatta be. 

A 850 főnyi résztvevőből 50 főt a meghívott külföldi társegyesületek képviselői 
és határon túli könyvtáros kollégák alkották. Nagyszámú érdeklődő kísérte figye
lemmel a kerekasztal-beszélgetéseket, köztük a külföldiek számára szervezett ta
lálkozót is. A teljes programsorozat szervezéséért köszönet illeti a Nyíregyházi 
Főiskola Központi Könyvtára, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, az 
MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet lelkes munkatársait is. 
Ugyanakkor köszönetet mondunk a NKÖM, az NKA, a megyei és a városi önkor
mányzat, az NIIF és a Magyar Kultúra Alapítvány, valamint a főszponzorok és 
szponzorok által biztosított forrásokért, amellyel a rendezvényünket támogatták. 

Az MKE elnöksége a 2001. évi vándorgyűlés keretében a következő kollégák
nak adta át az MKE emlékérmet: Bakos Klára (Műszaki Szekció), Cserey Lász-
lóné dr. (Mezőgazdasági Szervezet), Markella Károlyné (Társadalomtudományi 
Szekció), Padányi Emese (Bács-Kiskun Megyei Szervezet), Pintér Ferencné 
(Zenei Szekció), Hajnal Jenő (Vajdasági Magyar Könyvtárosok). 

Az ez évben alapított „Az év fiatal könyvtárosa" című pályázatot Lukácsné 
Varga Judit, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Központi Könyvtárának munkatársa nyerte el 13 pályázó közül. 

Az MKE a 2002. évi vándorgyűlését az OSZK fennállása 200. évének meg
ünneplése alkalmából Budapesten tartja meg. 

2001. szeptember 10—11-én az EBLIDA CELIP programjának keretében sze
mináriumot rendeztünk az OSZK-ban, „A digitális információforrások felhaszná
lásának szabályozása" címmel. A szerzői jog e speciális alkalmazási területét tag
laló munkaüléseken 35 fő vett részt, igen aktívan. 

KÖZLEMÉNY 

az 1%-os támogatásként kapott 124 757 Ft-ot 
a működtetési költségek kiegészítéséhez használta fel, 

maradvány és átvitel nincs a 2002. évre. 

Köszönjük mindazoknak, akik ezzel is támogatták az MKE működését. 
Kérjük, hogy a következő jövedelemadó-bevallásnál ismét egyesületünket 

Adószámunk: 19000895-1-41 
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Mi történt a szervezetekben? 

A Békés Megyei Szervezet — és a Békés Megyei Könyvtár az NKA támoga
tásával Magyar próza az ezredfordulón címmel tudományos konferenciát és rö
vidpróza fesztivált tartott 2001. július 17-én a Békés Megyei Könyvtárban és a 
Gyulai Várszínházban. 

A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete — a Bibliográfiai Szekcióval és a 
Kaposvári Megyei és Városi Könyvtárral közösen 2001. július 18-a és 20-a kö
zött, Kaposvárott tartotta meg A Közkönyvtárak alapítása 1950 után —jeles elődök 
életművei címmel VIII. országos tanácskozását a Somogy Megyei Önkormányzat 
nagytermében. 

A Műszaki Könyvtáros Szekció — 2001. szeptember 19-én szakmai kirándu
lást szervezett Győrbe. A program megszervezését a győri MTESZ és a Széchenyi 
István Főiskola Könyvtára segítette. 

Az Olvasószolgálati Szekció—az idei vándorgyűlésen kísérő kiállítást szerve
zett az OLVASÁS EVE alkalmából. A szervezet honlapján (www.vmmk.hu/hksz) 
két új anyag olvasható: 1. MKE HKSZ és a Bibliográfiai Szekció éves konferen
ciáiról készített felmérés összesítése 2. A helyismereti szervezetről összeállított 
bibliográfia. 

2001. szeptember 25-e és 29-e között az MKE Olvasószolgálati Szekciója—az NKA 
támogatásával — olvasótábort szervezett Mártélyon az Olvasás Éve alkalmából. 

A Pest Megyei Szervezet - a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral (Érd) együtt
működve irodalmi emlékülést tartott 2001. szeptember 26-án a Városi Könyv
tárban az Olvasás Éve rendezvénysorozat keretében. 

A Vas Megyei Szervezet — érdekes cikkekre hívja fel a figyelmet a Vas Megyei 
Könyvtárak Értesítője 2001.2. számában: Gondolatok egy 30 éves zeneműtárban (Sisak 
Edit); Megújult épület—megújult szolgáltatások (Gyöngyösi Zoltánná); Érdekeltség
növelő támogatás—2001 (Németh Tiborné); Együttműködés az alsóőri Magyar Média 
Információs Központtal (Bárki Katalin); A biblioterápia mint speciális olvasószolgá
lati tevékenység (Bartos Éva); Tanulmányút az Universite Libra de Bruxelles társada
lomtudományi könyvtárban (Szmrekovszkyné Farkas Éva) 

A Zemplén Megyei Szervezet — és a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár Könyvtári 
Szakmai Napot tartott 2001. október 3-án a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyv
tárban. 

A Zenei Könyvtárosok Szervezete—2001. október 9-én rendezvényt tartott az 
FSZEK Zenei Gyűjteményben. A programban szerepelt az 1998—2001. évi műkö
désről szóló beszámoló, valamint küldöttek megválasztása a novemberi küldött
közgyűlésre. 

Európai Uniós pályázat 
A Külügyminisztérium EU Politikai Kapcsolatok Főosztálya pályázatot hirde

tett városi és községi közművelődési könyvtárak számára. A projekt célja az EU 
tárgyú állománygyarapítás támogatása (nyertes pályázónként 130 eFt-tal), EU-is-
meretekről tanfolyamok tartása, szakmai konzultáció biztosítása. A beérkezett pá
lyázatok elbírálásában az MKE is részt vett az Országgyűlési Könyvtár, az EU 
Magyarországi Delegációja és a kiíró KüM mellett. 

52 

http://www.vmmk.hu/hksz


Intézményavatások 

* 2001. augusztus 18-án Berettyóújfalun megnyitották a Sinka István Városi 
Könyvtárat. 

* 2001. augusztus 24-én átadási ünnepséget tartottak a Megyei és Városi 
Könyvtárban (Kaposvár, Csokonai u. 4.) 

* 2001 szeptemberében megnyitották a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi 
Könyvtárának épületeit. A restaurált Wenckheim-palotában 13 ezer négyzet
méteren böngészde, szabadpolcos kölcsönző, 11 olvasóterem, Internet-terem, 
médiatár, gyerekkönyvtár, kávézó, mintegy 900 olvasóhely és 160 számítógép 
várja az olvasókat, könyvtárhasználókat. Az egymillió egységet meghaladó ál
lomány kölcsönözhető és helyben használható. Felkészült könyvtárosok, hagyo
mányos és számítógépes katalógusok segítik a tájékozódást. A kulturális kí
nálatot kiállítások, rendezvények, programok teszik teljesebbé. 

* 2001. szeptember 21-én „névadó ünnepséget" tartottak a Bonyhádi Városi 
Könyvtárban: a könyvtár Solymár Imre nevét vette fel. 

A Könyvtári Intézet hírei 
A középiskolások olvasási kultúrája címmel országos, reprezentatív felmérés 

készült a könyv-, könyvtár-, és a számítógép-használat, a szabadidős tevékenysé
gek, a nemzeti azonosságtudat, valamint az értékrend összefüggéseiről. Az ered
ményekről az ősz folyamán a szaksajtóból értesülhetnek az érdeklődő könyvtáros, 
könyvtárostanár, pedagógus kollégák és a szülők. Az első híradás Nyíregyházán, 
az MKE 33. Vándorgyűlésén hangzott el Nagy Attila kutatásvezető előadásában. 

Az 1995 óta végzett könyvtárosasszisztens-hallgatók pályafutását kívánja nyo
mon követni az a vizsgálat, melynek keretében a tanfolyamok több mint ezer 
végzettjéhez juttatott el kérdőívet az oktatási osztály. A képzőhelyek segítségével 
lebonyolított felmérés az eredmények és problémák feltárásával ezt a képzési for
mát szeretné hatékonyabbá és célirányosabbá tenni. 

Megjelent egy 3 tanéven át tartó terepvizsgálat eredményeit összegző füzet, 
melyet Nagy Attila írt és szerkesztett, „Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat—kri
tikus gondolkodás" címmel. (Bp. 2001. OSZK, Osiris Kiadó, 223 p.) 

Képzés, távoktatás — informatikai írástudás 
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosságának a támogatásá

val a Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége „Informatikai esélyegyenlőség" 
címmel díjtalan tanfolyamot hirdet számítógépismeret, szövegszerkesztés és In
ternet használat témakörökben. A tanfolyamon október 1-től folyamatos jelent
kezés mellett lehet részt venni. Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Magyar Adat
bázis-forgalmazók Szövetsége, 1012 Budapest Kuny Domokos u. 13. Telefon: 
214-0419 213-5089 Fax: 375-9722 E-mail: mak^dbassoc.hu 

2001. augusztus 28-29-én folytatták le a háLORA MAGYAR! program pró
baüzemét Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. Remélhető, 
hogy a sikerre ítélt programot az 1KB támogatásával tovább lehet folytatni. 

Elektronikus könyvkiadással kapcsolatos fórum alakult, melynek célja az e-book, 
azaz a digitális könyvterjesztés népszerűsítése. A fórum tagjai könyvkiadók, hard-
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ver és szoftver cégek, költők, írók, az elektronikus könyvpiac felhasználói. A fó
rum várja minden érdeklődő jelentkezését, (elpub 160) Bővebb információ: 
www.openbook.org (Forrás: KultúrPont) 

Új IFLA-kiadvány 

Az IFLA megjelentette a The Public Library Service - IFLA/UNESCO Gui
delines for Development című kiadványát 116 oldalon, 54.00 EU áron. A kötetet 
— amely a közművelődési könyvtárak jogi környezetének nemzetközi áttekintését 
is adja — az augusztusi bostoni konferencián mutatták be sajtótájékoztató kereté
ben. A mű hozzáférhető a Könyvtári Intézet Szakkönyvtárában. A megrendelés
hez további információ kérhető: K. G. Saur Verlag GmbH, Ortlerstrasse 8. 81373 
München, Németország, e-mail: info@saut.de 

Előzetes rendezvénynaptár 

Magyarországon: 

— 2001. október 7-én „Könyves vasárnap", Kecskemét, az IKSZ és a Magyar 
Rádió rendezvénye. 

— Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2001 -ben ismét országos konferenciával 
nyitja meg az országos könyvtári napokat: „Eséllyel a jövőbe — a kistelepülések 
helyzete, könyvtári ellátása — Összefogás a könyvtárakért — összefogás az olva
sókért" címen a kecskeméti Katona József Könyvtárban 2001. október 8-án. 

— 2001. október 18-án az MKE „Elektronikus dokumentumok bibliográfiai 
számbavétele" címmel szakmai konferenciát rendez az Országos Széchényi 
Könyvtár nagy előadótermében. 

— 2001. november 8-9-én a Francia Intézet és a Neumann Kht. konferenciát 
rendez Budapesten. 

— 2001. november 15—16-án nemzetközi tanácskozást rendez a Regionális in
formációs társadalom címmel a BDF Könyvtár- és Információtudományi 
Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi G. t. 4. További információ: Frank 
Róza, Tel: 94-313-892/117; Fax: 94-313-248; http://hit2.bdtf.hu 

— 2001. november 26-30. között az Informatikai és Könyvtári Szövetség mi
nőségmenedzsment tanfolyamot szervez Kecskeméten. 

Külföldön: 

— 2001. október 6.: „E-LEARNING, Gateway To The World" Jakarta , Indo
nézia (e-mail: dJqjrima@cbn.net.id) 

— 2001. október 10-15. „53rd Frankfurt Book Fair 2001", Frankfurt, Német
ország (www.buchmesse.de www.frankfurt-book-fair.com) 

— 2001. október 18-21. „THE ETHICS OF ELECTRONIC INFORMATION IN THE 
21st CENTURY EEI21 -MEMPHIS" (http://www.memphis.edu/ethics21/01eei/) 

— 2001. október 22-26. „DC-2001 International Conference on Dublin Core 
and Metadata Applications 2001", National Institute of Informatics, Tokyo, 
Japan National Institute of Informatics (Nil, http://www.nii.ac.jp/) Dublin 
Core Metadata Initiative (DCMI, http://dublincore.org/) Japan Science and 
Technology Corporation (JST, http://www.jst.go.jp/EN/) 
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— 2001. október 20niovember 11. „2n International School For Archival Build
ing Studies" (ISFABUS II), Szlovénija, http://www. pokarh-mb.si/miaz/is-
fabus2.htm 

— 2001. november 3-8. „Information in a Networked World: Harnessing the 
Flow ASIST Annual Meeting" Washington, DC, USA (http://www.asis.org/ 
Conferences/AMOl/index, html) 

— 2001. november 5-7. „E-Book 2001" Washington, DC, USA (http://www. itl.nist. 
gov/div895/ebook2001/, e-mail: jthomson@niso.org 

— 2001. november 12-13. „VRD 2001 Digital Reference Conference, Setting Stan
dards and Making It Real" Orlando, Florida, USA {http://vrd.org/conferences/ 
VRD2001/) 

— 2001. november 22—24.,információmenedzsment a gazdaságban és a tudomány
ban—nemzetközi konferencia" Dubrovnik, Horvátország (e-mail: croinfo@ 
nsk.hr; tibor.toth@pliva.hr) 

— 2001. november 28-30. VAST2001: Virtual Reality, Archaeology, and Cultural 
Heritage Glyfada, Nr Athens, Görögország (http://www.eg.org/events/VAST2001/) 

— 2001. december 9-14. „The Electronic Library: strategic, policy and mana
gement issues" Loughborough University, Egyesült Királyság (e-mail: network. 
events@britishcouncil. org) 

— 2001. december 4-6. „Online Information 2001", London, Egyesült Király
ság, (http://www. online-information, co. uk) 

— 2002. január 28-30. „BOBCATSSS 2002 Symposium HUM@N BEINGS 
and Information Specialists" Portoroz, Szlovénia (http://www.bobcatsss.org) 

— 2002. március 18—20. „Internet Librarian International 2002" Olympia, Lon
don, Egyesült Királyság (http://www.internet-librarian.com/, e-mail: info@ 
internet-librarian, com) 

— 2002. április 16-20. „Strengthening Euro-China 1ST co-operation" Beijing, 
Kína (e-mail: eblida@nblc.nl) 

— 2002. április 22-26. „INFORMATION, KNOWLEDGE AND SOCIETY. 
CHALLENGES OF A NEW ERA." Havanna, Kuba, E-mail; info@idict.cu. 
Website: http://www.idict.cu/info2002/info2002.htm 

— 2002. július 10-13. „The Seventh International ISKO Conference—Challen
ges in Knowledge Representation and Organization for the 21 s t Century: In
tegration of Knowledge across Boundaries." Granada, Spanyolország (e-mail: 
mjlopez@ugr. es) 

— 2002. augusztus 14-16. „CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
FOR THE 'INFORMATION SOCIETY' - 5 th World Conference on Con
tinuing Professional Education for the library and information professions" 
The Robert Gordon University, Aberdeen Scotland, Egyesült Királyság, 
http://www. rgu. ac. uk/~sim/sim. htm 

— 2002. augusztus 18-24. „68th IFLA General Conference and Council", Glas
gow, Skócia (http://www.ifla.org/IV/ifla68/, http://www.ifla2002.org/) 

— 2003. augusztus 1—9. „69 IFLA General Conference and Council", Berlin, 
Németország, (http://www.ifla.org) 
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Állást keres 

Asztalos Krisztina rajz—vizuális kommunikáció tanári diplomával, angol, né
met nyelvismerettel, Word, Photoshop ismerettel, olvasószolgálati 6/8 órás mun
kát keres. Telefon: 06-30-371-4881. •Középfokú végzettséggel 8 órás állást keres 
Bahgatné Takács Piroska Edit, telefon: 403-4844. • Cserenkó Gábor ELTE főis
kolai diplomával könyvtáros állást keres. Telefon: 78-465-452, postacím: Kalo
csa, Damjanich u. 20. 6300. • Ecsedi Gáborné felsőfokú ELTE könyvtáros vég
zettséggel szeretne 6 órás iskolai könyvtáros állásban dolgozni. Telefon: 06-30-
375-3719, 06-28-491-590. • Felsőfokú könyvtáros végzettséggel, német, angol 
nyelvismerettel, Word és könyvtári szoftver használattal Ferencz Albertné 6/8 
órás (vállalkozói lehetőséggel is) bármilyen könyvtáros területen állást keres, te
lefon: 466-7117 vagy 06-70-211-5068. • Elsőéves informatikai-könyvtáros sza
kos hallgató (nyugdíjas), 4/6 órás munkakört keres, Fajszi Zsófia, telefon: 322-
1396. • Főiskolai végzettséggel, 28 éves szakmai gyakorlattal, számítógép ill. 
Internet felhasználói ismerettel iskolai könyvtárosi állást keres Gyovai Dezsőné, 
telefon/fax: 317-3091, e-mail: ga215@HSZK.BME.HU• Honti Miklósné közép
fokú könyvtáros munkakört keres, telefon: 321-7418. • Olvasószolgálatos, tájé
koztató könyvtárosi állást keres Kenéz Tünde, informatikus-könyvtáros szakos, 
angol, latin, eszperantó nyelvismerettel. Az állásajánlatokat pecsetes@free-mail.hu  
címre kéri. • Konrád Imre dr. egyetemi végzettséggel, német, angol nyelvisme
rettel, felhasználói szintű ISIS, TINLIB, Windows ismerettel, 8 órás feldolgozói 
állást keres, értesítési címe: 1211 Bp., Táncsics M. u. 85. • Kovács Sarolta tanítói 
diplomával, olasz nyelvismerettel, főiskolai könyvtári munkában szerzett gyakor
lattal 8 órás kölcsönző, tájékoztató munkát keres, telefon: 407-2879 és 06-20-478-
5829. • Molnár Andrea felsőfokú könyvtári informatikus, angol-latin nyelvisme
rettel, TINLIB jártassággal 8 órás munkát keres, telefon üzenet: Hegedűs Juditnál 
hagyható: 06-20-991-8746. • 8 órás raktáros állást keres Pari Tamás, telefon: 
06-36-479-008. • 8/6/4 órás állást keres hölgy egyetemi végzettséggel, angol, 
német, orosz, finn, latin nyelvismerettel, felhasználói szintű Word, Excel, Inter
net, Szirén gyakorlattal, lehetőleg iskolai könyvtárban. Választ vár „Emilia" jeli
gére. • Magyar-könyvtár szakos befejezetlen (3 és fél év) főiskolai tanul
mányokkal 8 órás állást keres hölgy „Judus" jeligére kér válaszokat. • Egyetemi 
végzettséggel, angol, német alapfokú nyelvismerettel 4/6 órás állást keres hölgy. 
„Nyugdíjas" jeligére vár választ. • Könyvtár szakos főiskolai végzettséggel fiatal 
lány állást keres szeptembertől. Pedagógiai szakkönyvtár előnyben. „Pedagógia" 
jeligére várja a válaszokat. • Könyvtáros főiskolai végzettséggel, francia nyelv
ismerettel iskolai könyvtáros vagy tájékoztató munkakörben 8 órás állást keres 
hölgy. A válaszokat „Törökbálint" jeligére várja. • 56 éves, nyugdíjas számítás
technika-tanárnő, a Debreceni Egyetem informatikus-könyvtáros szakának leve
lező hallgatója szeretne tanulmányai kezdetétől könyvtárban elhelyezkedni. Tel
jes munkaidőben tud dolgozni e-mail: (h8818hub@ella.hu) • Idegen nyelvtudást 
igénylő munkát vállalna doktorált nyelvész, fő vagy mellékfoglalkozásban. An
gol, lengyel, német, orosz és francia nyelven a műszaki tudományok, a közgaz
daság—szervezés—vezetés, marketing, pénzügy, a jog, a társadalomtudományok és 
az egészségügy területén sokéves szakfordítói és dokumentátori gyakorlattal ren
delkezik. Telefon: 2525-3905. 
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Állást kínál 

A Budapesti Műszaki Főiskola Doberdó úti Könyvtára (1034 Budapest, Do-
berdó út 6.) keres azonnali belépéssel, fiatal könyvtárost. Bérezés a közalkalma
zotti bértábla szerint. Ováry Istvánné könyvtárvezető, telefon: 240-5332. • A 
csurgói Városi Könyvtár keres tájékoztató könyvtárost. Előnyös az Interneten va
ló jártasság, esetleg TextLib ismeret. Szolgálati lakás megoldható, a világ pedig 
tőlük is elérhető, virtuálisan:-) Várják azt a könyvtárost, aki szívesen „leparkolna" 
egy dinamikus fejlődés előtt álló vidéki kisvárosban. Cím: 8840 Csurgó, Baksay 
u. 6., telefon.: 82-471-074, e-mail: e-mail: konyvtar@csurgo.hu • A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár megújult Központi Könyvtára tájékoztató könyvtárosokat 
keres! Előny: jó felhasználói szintű informatikai ismeretek és nyelvismeret. Je
lentkezni lehet: Nagy Anna mb. igazgató, telefon.: 411-5016, e-mail: anna@ 
fszek.hu • Az Iparművészeti Múzeum Könyvtára 8 órás raktárosi állás betöltésére 
keres érettségizett, fiatal férfi munkatársat alapfokú számítógépes ismerettel. 
Jelentkezés: Tiszavári Ferencné könyvtárvezetőnél, telefon: 456-5177, e-mail: 
konyvtar@imm.hu • A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr) felsőfokú vég
zettségű könyvtárost keres. Részletes felvilágosítás dr. Szabó Imréné igazgatóhe
lyettestől vagy Lakatos Éva olvasószolgálati osztályvezetőtől kérhető, telefon: 
96-319-997; 328-022. • A Magyar Távirati Iroda Rt. Szakkönyvtára felsőfokú 
végzettségű könyvtárost keres német, angol nyelvtudással. Jelentkezni lehet tele
fonon vagy e-mailben Bánki Beatrix könyvtárvezetőnél, telefon: 375-6722/1450, 
e-mail: bankib@mti.hu • Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Tájékoztató szol
gálata keres felsőfokú szakirányú végzettséggel, idegennyelv tudással rendelkező 
munkatársat. További információk: Madarász Katalin osztályvezetőtől, telefon: 
1-318-3688 /107, e-mail: oik9l26@ella.hu • Informatikai osztályunkra informa
tikust, keresünk, könyvtári tapasztalattal, Windows NT, Novell hálózati ismeretekkel. 
További információk: Horváth István osztályvezetőtől, telefon: 1-318-3688/203, 
e-mail: oik9126@ella.hu • Az Országos Közoktatási Intézet pályázatot hirdet egy 
fő részére könyvtáros munkakörbe. További információt lehet kérni: foldeakia@ 
oki.hu • Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvfeldolgozó osztálya munkatársat 
keres osztályozói munkakörbe. Feltétel: felsőfokú szakirányú (könyvtárosi) vég
zettség, számítógép-használati ismeret. Előny: idegennyelv-ismeret. A szerződé
ses helyettesi, teljes munkaidős (8 órás) állás azonnal betölthető. Jelentkezni lehet 
Tóth Loránd osztályvezetőnél, telefon: 224-3752, e-mail: ltoth@oszk.hu, vagy Ter-
nák Dániel osztályvezető-helyettesnél, telefon: 224-3758, e-mail: ternak@ 
oszk.hu • A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának 
Könyvtára (TF Könyvtár) nyolcórás könyvtári raktárost keres. Bérezés a közal
kalmazotti bértábla szerint. Jelentkezni önéletrajzzal személyesen vagy írásban az 
alábbi címeken lehet: Bodnár Ilona, SE TSK Könyvtára, 1123 Bp., Alkotás u. 
44., telefon: 487-9279 e-mail: bodnari@mail.hupe.hu • A Szent István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Könyvtára fiatal, szakképzett munkatársat keres olvasó
szolgálati feladatokra. Angol nyelvismeret szükséges. A jelentkezést telefonon 
vagy e-mailben várjuk. Szabóné Szávay Judit Könyvtárigazgató, Szent István 
Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár 1078 Budapest, István u. 2., telefon: 
478-4226; Fax: 478-4227 e-mail: mrszabo@univet.hu • A TÁRKI és az Andorka 
gyűjtemény közös könyvtárába 8 órás könyvtárost keresünk. A könyvtár gyűjtő-
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köre: szociológia módszertana, ill. szociológia. Előny: könyvtár-nszociológia szak. 
Jelentkezni lehet: fabian@tarki.hu vagy telefon: 309-7676 • A ZMNE Egyetemi 
Központi Könyvtára tájékoztató és kiadványszerkesztő könyvtárost keres, kjt. 
szerinti bérezéssel. Nyelvismeret és integrált könyvtári rendszerek ismerete előnyt 
jelent. Előzetes jelentkezés Berky Péter osztályvezetőnél, telefon: 432-
9000/29075. 

Nemzetközi kapcsolatok 

Az alábbiakban közzétesszük az IFLA-nak a szeptember 11-i USA-beli terrortá
madás kapcsán az Amerikai Könyvtáros Egyesületnek (az ALA-hoz) írott levelét: 

Az elnök és az IFLA ügyvezető testülete, valamint az IFLA központjának 
személyzete, legmélyebb sajnálatát szeretné minden tagjának és barátjának 
kifejezni az Egyesült Államokban mindazokért, akik életüket vesztették a 
borzalmas tragédiák során New Yorkban, Pittsburghben és Washingtonban. 
Borzalommal és izgalommal figyeltük és olvastunk az eseményekről, melyek 
az önök létét fenyegetik. Nem találunk megfelelő szavakat sajnálatunk kife
jezésére, de biztosítani szeretnénk önöket, hogy a gondolataink és a legmé
lyebb együttérzésünk önökkel, mindannyiukkal együtt van. Az, hogy nemré
giben együtt voltunk önökkel és élveztük kedves vendégszeretetüket, még 
fájdalmasabbá teszi a helyzetet. 
Az ilyen események arra késztetnek bennünket, könyvtári és információs 
szakembereket, hogy továbbra is elkötelezetten ragaszkodjunk az informá
ció szabadságához és a kulturális sokféleség melletti elkötelezettséghez. Bi
zonyára megtaláljuk azt az erőt, mellyel mindezt megvalósíthatjuk. 

Ross Shimmon főtitkár, 
International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) " 

Közöljük továbbá az MKE elnöksége és az ALA között lezajlott levélváltást is: 

American Library Association/Amerikai Könyvtáros Egyesület 

Tisztelt Kollégák! 
A magyarországi könyvtárosok nevében szeretnénk kifejezni a legmélyebb 
és legőszintébb együttérzésünket és sajnálatunkat nemcsak az Önök, de az 
egész amerikai nemzet számára ezekben a napokban. Gondolatainkkal és 
érzéseinkkel mindannyian Önökkel együtt vagyunk a gyásznak ezekben a 
napjaiban. Önökkel együtt erősen hisszük, hogy minden hamarosan újjá
épül. Hatalmas a feladat, amely Önök előtt ál: újjá kell építeni nemcsak az 
épületeket, intézményeket, irodákat, de az emberi szabadságba és bizton
ságba vetett hitet is. Egyetértésünket fejezzük ki abban, hogy a fanatizmus 
bármely fajtája a végleges rombolást jelenti és ezért bármilyen segítséget 
készek vagyunk nyújtani Önöknek az ellene folytatott harcban. 
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Isten áldja meg Önöket és az amerikai népet! 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke és az elnökség: 
Ambrus Zoltán, Balogh Mihály, Bartos Eva, Bényei Miklós, Biczák Péter, 
Geller Ferencné, Haraszti Katalin, Mader Béla, Ottovay László, Vajda Erik, 
Varga Róbert 

Kedves Harasztíné Asszony! 

Sokszor köszönjük az Ón és kollégái Magyarországról érkezett kedves sza
vait. Kollégáink barátsága szerte a világon vigasztaló szavak forrását je
lentik számunkra, miközben megpróbáljuk feldolgozni, hogy mi történt és 
azt, hogy hogyan tudjuk kezelni azt a sokféle kihívást, amellyel szembe kell 
néznünk. Kollégáinkkal megismertettük az Önök üzenetét és Ők is hálásak 
voltak az aggódásért és támogatásért. 
A támadás során mintegy 80 szakkönyvtárat romboltak le New York City
ben, a Pentagonban pedig egy katonai könyvtárat. Az amerikai könyvtáros 
társadalom keresi a leghatékonyabb módszereket, amellyel segíthet ezeknek 
a könyvtaraknak az újjáépítésében. 
Azt is felismertük, hogy néhány terrorista legalább két államban nyilvános 
Internet hozzáférést használt, nyilvános és más könyvtarakban. Az amerikai 
könyvtárak 98%-a díjmentes hozzáférést tesz lehetővé az Internethez. így ez 
nem jelentett különös meglepetést, de a további alkalmakhoz példát statuált. 
Úgy véljük, érdekes lehet egy ehhez kapcsolódó állásfoglalás az Önök szá
mára, mely a múlt hét eseményeire reagál. 

A könyvtáros társadalom állásfoglalása a szólásszabadságról és az infor
mációhoz való hozzáférésről 

Amerika könyvtaros társadalma gyászolja az újabb terrorista támadás ál
dozatait. A legmélyebb együttérzésünket küldjük családjaiknak, barátaiknak 
és a többi túlélőnek. 
Elismerésünkről és szívből jövő támogatásunkról biztosítjuk a rendőrök, tűz
oltók, önkéntesek és más, a mentésben résztvett személyeket, akik oly sok 
áldozatot hoztak a mások megsegítésében New York City-ben, Washington
ban és Pennsylvaniában. 
Amint nemzetünk, úgy a világ is a gyász és a felépülés felé fordul, a könyv
tárakfolytatják a munkát információs és könyvtári szolgáltatásokkal, nem
zetünk eltérő társadalmai számára, ünnepelve a szólásszabadságot és az 
információhoz való hozzáférést, amelyet mi is magunkénak vallunk. Azzal, 
hogy naponta fenntartják az egyensúlyt a mindenki számára elérhető infor
máció, felhasználóink privát jogai és a joggyakorló testületekkel való 
együttműködés felelőssége között, a könyvtárak jelentik azt a folyamatossá
got, hogy ők az általunk élvezett szabadság kulturális és élő jelképei. 
Amint azt Ábrahám Lincoln egy öreg barátjához intézett levelében Illinois-
ban ékesszólóan kijelentette a polgárháború utolsó napjaiban „ a szabadság 
nem egy tetszőleges jog, amit a mi nemzeti karakterünk erényes természete 
miatt adományoztak nekünk. Ez egy olyan jog, amit meg kell védenünk és 
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oltalmaznunk a remény és a veszély idején egyaránt, ha megmaradunk a 
jövőben úgy, ahogyan a jelenben most vagyunk— egy szabad és tiszteletre
méltó nemzetként." 
Az alább felsorolt könyvtáros egyesületek támogatják nemzetünk vezetőinek 
azokat az erőfeszítéseit, amelyekkel megvédik és megőrzik a szabad
ságjogokat, melyek demokráciánk alapját jelentik. A közösségek, egyének 
és intézmények és mindazok számára, akik igénylik az információhoz a hoz
záférést, kritikai forrásként működnek a könyvtárak. Üdvözöljük a köz-, a 
felsőoktatási, kutatási-, szak- és iskolai könyvtáraknak a közösségek általi 
folyamatos használatát. 

American Association of Law Libraries/Az Amerikai Jogi Könyvtárak 
Egyesülete 

American Library Association/Amerikai Könyvtáros Egyesület 
Association of Research Libraries/Kutatási Könyvtárak Egyesülete 

Az Önök részéről kifejezett együttérzésért és aggodalomért, hálával és kö
szönettel, 

John W. Berry elnök, 
The American Library Association 

Szerkeszti: Haraszti Pálné és Jaki Éva 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 311-8634 
E-posta: MKE@OSZK.HU 
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Tóth Dezső 

Dáka iskolatörténete 

Veszprém, 2001 
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