
Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1998. október 27. 82. szám 
Megjelenik: általában 30 nap alatt A szervezeteknek és a központi testületi tagoknak ki
küldjük: a megjelenés után három napon belül 

Személyi hírek 
Mezei György osztrák kitüntetése - St. Pöltenben, az osztrák könyvtáros-

egyesület (VÖB) 25., jubileumi vándorgyűlésén a VÖB Dr. Josef Bick-érdemér-
mével tüntették ki Mezei Györgyöt, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak 
Egyesületének elnökét. 

Egyesületi élet 
Választások, 1998. - Lezárult a jelölések második szakasza, és a második sza

kaszt követően beérkeztek a jelöltség vállalását ismét megerősítő nyilatkozatok. 
Előzetesként itt közöljük, kik szerepelnek majd november 26-án a választandók 
listáján: az elnöki tisztségre 1 fő - Ambrus Zoltán; elnökségi tagságra 27 fő - Ba
logh Mihály, Barátné Hajdú Ágnes, Bényei Miklós, Biczák Péter, Bobokné Belá-
nyi Beáta, Boda Miklós, Geller Ferencné, Gócza Gyuláné, Haraszti Pálné, Her
mann István, Kiss Gábor, Kiss Jenő, Kocsis István, Koltay Tibor, Lévay Botondné, 
Mader Béla, Murányi Lajos, Nagy László, Rády Ferenc, Rátkai Erzsébet, Sonne-
vend Péter, Szántó Péter, Téglási Ágnes, Tóth Gyula, Tuba László, Vajda Erik, 
Varga Róbert, az ellenőrző bizottság elnökeként 1 fő - Ottovay László, ellenőrző 
bizottsági tagként 9 fő - Billédi Ferencné, Cserey Lászlóné, Csomor Tibor, Czupi 
Gyula, Elekes Eduárdné, Herczigné Mlakár Erzsébet, Kertész Károly, Szabó Im-
réné, Vayné Padár Éva. 

Küldöttközgyűlés - Javában zajlanak a beszámoló, vezetőségválasztó és kül
döttválasztó taggyűlések (a szeptember 20. és november 15. közötti időszakra tűz
tük ki őket). A taggyűléseken az elnökség igyekszik képviseltetni magát. A szer
vezetek vezetőségeinek az utóbbi két évről készült beszámolóit majd közreadjuk 
az egyesületi küldöttközgyűlés előtt, az MKE elnökének, főtitkárának, tanácsa 
elnökének és ellenőrző bizottsági elnökének beszámolójával egyetemben. Az új 
vezetőség tisztségviselőiről előreláthatólag következő hírlevelünkben adunk egy 
jegyzéket. A küldöttek számáról a szervezetek tájékoztatást kaptak, ahol a pótló
lag beérkezett tagdíjak és tagsági jegyzékek alapján szükséges volt, a küldöttek 
számát is korrigáltuk. A küldöttközgyűlés napirendjére tett javaslatokat legké
sőbb november 18-ig várjuk a titkárságra. 

Tanácsülés, 1998. október 22. - Az egyesület 1994 és 1998 között működött 
tanácsa - néhány, az új vezetőségekben megválasztott új tag részvételével - meg-
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tartotta utolsó ülését az OSZK-ban. A tanács néhány észrevétellel elfogadta Gel
ler Ferencné dr. elnök beszámolóját. Ezután Ottovay László tájékoztatta a tanács 
tagjait aktuális kérdésekről, többek között az alapszabály készülő módosításáról. 

Elnökségi hírek 
Követő rendeletek - Az elnökség kézhez kapta és véleményezte a Könyvtári 

Intézet jogállásáról és gazdálkodásáról készülő rendelet szövegét az alapító ok
irat tervével egyetemben; hasonlóképpen a nyilvános könyvtárak jegyzékéről ké
szülő rendelet tervezetét. 

Magyar Könyv Alapítvány - Az egyesület elnöksége felkérést kapott, hogy 
két személyt javasoljon az alapítvány kuratóriumába: Havas Katalint, a FSZEK 
tájékoztató könyvtárosát (aki az utóbbi két évben tagja volt a kuratóriumnak) és 
dr. Monostori Imrét, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatóját aján
lottuk az NKÖM Művészeti Főosztályának figyelmébe. 

Mi történt a szervezetekben? 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet (HBMSZ) - A HBMSZ október 17-én 

nosztalgiaest keretében ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Geller Fe
rencné dr. bevezetője után két korábbi elnök, Kertész Gyuláné és Gomba Sza-
bolcsné dr. tartott hangulatos beszámolót a hőskorról. Az MKE elnökségét dr. 
Horváth Tibor és Ottovay László képviselte. Részt vett a rendezvényen Kondor 
Istvánné, a minisztérium Könyvtári Osztályának egykori vezetője is. 

Közkönyvtári Egylet - Somogy megyei Szervezet - A könyvtári ellátó
rendszerek jelenéről és jövőjéről tartottak konferenciát a kaposvári Megyei és 
Városi Könyvtárral közös szervezésben 1998. október 1-2-án. 

Társadalomtudományi Szekció (TTSZ) - Szeptember 27-én, vasárnap a 
TTSZ a Fejér Megyei Szervezettel közös emléktúrát szervezett a pákozdi csata 
150. évfordulója alkalmából. 

Tolna Megyei Szervezet (TMSZ) - Szeptember 29-én őszi továbbképzést 
tartottak az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. Dobay Péter, a JPTE docense 
tartott előadást a könyvtárak előtt álló gazdasági, és ezzel szorosan összefüggő 
informatikai kihívásról. - Októberben keddenként személyiségfejlesztő tréning 
indul Szekszárdon a gyermekkönyvtárban. 

Pénzügyek, pályázatok 
NKA - Ismét változások lesznek az NKA könyvtári kollégiumában, az év vé

gén lejár Papp István és Illyés Katalin mandátuma. Az egyesület a tavalyi évhez 
hasonlóan felkérést kapott az NKA elnökétől arra, hogy bonyolítsa le a jelöléssel 
(egy tag) és a delegálással (egy tag) kapcsolatos egyeztetést a könyvtáros szakma 
társadalmi szervezetei között. 

Támogatás - Az OSZK-nak a könyvtárosképzés elindításának jubileumával 
kapcsolatos emlékülés (1998. dec. 7.) méltó megrendezéséhez 50 eFt támogatást 
ad az elnökség. 

Pályázatok mellékletei - Az idei év gondjai miatt az egyesület titkára ösz-
szefoglalta a szervezetek elnökei számára, hogy az elkövetkező pályázatokhoz 
milyen dokumentációt tud rendelkezésre bocsátani az egyesület titkársága (az 
önálló bírósági bejegyzéssel nem rendelkező - ún. származtatott jogi személy 
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státuszú - szervezetek számára), és melyekkel kell a szervezeteknek maguknak 
rendelkezniük, illetve melyeket kell maguknak beszerezniük. 

Képzés 
Hálózati tanfolyamok - A szervezetekhez szeptember végén eljuttattuk az 

idei őszi kínálatot, amely az egyesület által támogatott kezdő és a haladó Inter
net-tanfolyamok tudnivalóit tartalmazza. Emellett az INKA Alapítvány, amely 
tanfolyamainkat lebonyolítja, egyéb (kezdő és haladó szövegszerkesztő és táblá
zatkezelő, UNIX és JAVA) tanfolyamokat is hirdetett. 

EKSZ-tanf olyamsorozat - Az Elektronikus Könyvtári Szekció tanfolyamait 
szintén az INKA Alapítvány közreműködésével szervezi. Hat egynapos, egy-egy 
témának szentelt, szabadegyetem jellegű rendezvényt tartanak október közepe 
és november közepe között, az EKSZ és az NKA támogatásával. Az időpontok
ról, a tematikáról és a díjakról a hálózaton és a szervezeteken keresztül adtunk 
tájékoztatást. A http://www.zmne.hu címen megtalálható a tanfolyamok tájékoz
tatója és akit a későbbi rendezvények érdekelnek, annak még a jelentkezési lapot 
is érdemes letöltenie. 

Tanulmányutak támogatása - Az elnökség meghirdette az egyéni bel- és 
külföldi tanulmányutakhoz nyújtandó támogatásra szóló pályázatát (1998-ra és 
1999-re 500 eFt-ot nyertünk az NKA-tól erre a célra). A részletes hirdetmény a 
szaklapok októberi/novemberi számaiban olvasható. 

Nemzetközi kapcsolatok 
IFLA főtitkári állás - A jövő év január elsejétől megválik hivatalától Leo Voogt, 

az IFLA főtitkára, aki a holland Királyi Könyvkereskedelmi Egyesület ügyvezető 
igazgatója lesz. Az IFLA meghirdette a főtitkári állást. A pályázatoknak 1998. 
november 27-ig kell beérkezniük az IFLA hágai központjába. A pályázati kiírást 
a titkárság az IFLA levelezőlistájáról továbbítja a magyar levelezőlistákra és akár 
faxon, akár levélben szívesen megküldi az esetleges érdeklődőknek. 

ALA konferencia - 1999 júniusában New Orleansban lesz az ALA éves kon
ferenciája. Az egyesület elnöke és főtitkára meghívást kapott a rendezvényre, 
amelyhez számos prospektust mellékeltek egyesületünk tagjai számára. Havaiakinek 
van lehetősége a részvételre (az egyesületnek feltehetőleg nem lesz módja képvi
selőt delegálni), az mke@visio.c3.hu címen kérhet a prospektusból (illetve kap
hat egyéb információkat). Awww.ala.org/work/international/intlpprs/index.html  
címen találhatók az 1998-os konferencia anyagai. 

Frankfurti könyvvásár, 1999 - Az MKE felkérést kapott arra, hogy a jövő 
évi frankfurti könyvvásár keretében a könyvtárosklubban szervezze meg a magyar 
könyvtárügy bemutatkozását. Az előkészületekhez hamarosan megkapjuk az idei 
vendég, a svájci könyvtárügy szereplésével kapcsolatos dokumentációt és meg
kezdhetjük a megbeszéléseket a német szervezőkkel, a frankfurti állami és egye
temi könyvtári kollégákkal. Persze mielőbb lépéseket kell tennünk, hogy elő
teremtsük a szükséges anyagiakat is! 

Társegyesületek, rokon szervezetek 
MNE - Október 15-17-én Szombathelyen tartotta XV. vándorgyűlését a Ma

gyar Népművelők Egyesülete. 
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MOKSZ - November 16-17-én lesz a MOKSZ II. országos értekezlete a 
Szent István Kórház kultúrtermében. 

Előzetes rendezvénynaptár: 

Magyarországon: 
- 1998. november 26. Az MKE küldöttközgyűlése, OSZK, Budapest 
- 1998. december 7. Ünnepi ülés az első magyar könyvtárosképző tanfolyamra 

emlékezve. OSZK, Budapest 

Külföldön: 
- 1998. november 5-6. Electronic copyright and digital licensing: where are the pit

falls? International conference and workshop (AIB/EBLIDA/ECUP+/IC-
CU/OPIB), Róma, Olaszország 

- 1999. január 25-27. 7th International BOBCATSSS Symposium Learning 
society - learning organisation - lifelong learning, Bratislava, Szlovákia 

- 1999. április 9-12. Library China 99, Peking, Kína 
- 1999. május 23-26. CoLIS 3, Third International Conference on Conceptions 

of Library and Information Science: Digital libraries: interdisciplinary con
cepts, challenges and opportunities, Dubrovnik, Horvátország 

- 1999. augusztus 19-28.65. IFLA-közgyűlés Libraries as gateways to an enlightened 
world, Bangkok, Thaiföld 

Állást keres-kínál (1998. szeptember 25. után): 
Sajnos nem érkezett közlésre szánt állásajánlat, de az érdeklődőknek érdemes 

felkeresniük az egyesület titkárságát. 

Szerkeszti: Hegyközi Ilona 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 311-8634 
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU vagy H11200MKE@ELLA.HU 
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Egyesületi támogatás 
egyéni bel- és külföldi tanulmányutakhoz 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége feladatának tekinti a könyv
tárosok továbbképzésének támogatását. Szerencsésen kapcsolódott ehhez a törekvé
séhez az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázata, amelyen az egyesület 500 eFt-ot 
nyert az 1998/99-es évekre. Az elnökség ezt az összeget az MKE-tagok továbbkép
zésére szándékozik fordítani, oly módon, hogy támogatja bel- és külföldi tapasz
talatcsere-útjaikat. 

Az elnökség fontos szerepet szán e tanulmányutak esetében az egyéni kezdemé
nyezésnek, az egyéni szervezésnek. (Az egyesület titkára szívesen segít bel- és külföldi 
fogadó intézményt találni, ha valaki jót körülhatárolt témát már választott.) A jelent
kező dolga lesz, hogy felvegye a kapcsolatot a meglátogatandó intézménnyel, és be
szerezze a fogadókészséget igazoló levelet, gondoskodjon szállásáról és utazásáról. 
Az egyesület a felmerülő költségek közül elsősorban az útiköltséghez, a szállásdíjhoz, 
esetleg a tartózkodási költségekhez készül támogatást nyújtani. 

A kérelemben szerepeljen a pályázó neve, kora, munkahelye, munkaköre, értesí
tési címe, és hogy mely egyesületi szervezet(ek) tagja. A kérelem mellékleteként rövid 
tanulmányi és költségvetési tervet kérünk benyújtani (feltüntetve az egyéb forrásból 
megpályázott vagy már rendelkezésre álló összegeket); igazolni kell a kiválasztott in
tézmény fogadókészségét, és vállalni kell a tanulmányútról beszámoló (lehetőség sze
rint publikáció) elkészítését, a kiadásokról pedig a követelmények szerinti elszámolás 
összeállítását. 

Belföldi tanulmányutak: tíz könyvtáros nyerhet el 10-10 eFt-ot szállás-, utazási és 
tartózkodási költségéhez. 

Külföldi tanulmányutak: öt könyvtáros kaphat fejenként 75 eFt támogatást szál
lásdíjához, szerény hozzájárulást megélhetési költségeihez és utazási költségeihez. A 
szomszéd országokba tervezett, illetve a fejlett könyvtárüggyel rendelkező európai 
országokba irányuló tanulmányutak előnyben részesülnek. (Az elnökség az egyéni 
külföldi tanulmányutak támogatásának rendjére vonatkozó szabályokat a Könyvtári 
Levelező/lap 1998. májusi számában már közzétette, és megjelenteti a Könyv, Könyv
tár, Könyvtáros 1998. jelen számában is.) 

A kérelmeket az egyesület titkárságára (MKE, Budapest, Hold u. 6. 1054) folya
matosan lehet beküldeni. Az elbírálás első ízben 1998. december i5-ével, azt követő
en 1999. március 31 -ével, ma)á június 30-ával történik meg. A kérelmekről egy, az 
MKE elnöksége által kijelölendő ad hoc bizottság fog dönteni. 






