
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének jubileumi M K E  J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k  M e g y e i  
évkönyvéről Szervezetének története

o Sándor Viktória: A Kisalföldi Könyvtárosok és 
2010-ben volt 75 éves a Magyar Könyvtárak Egyesületének története
Könyvtárosok Egyesülete, és ennek 

o Kissné Anda Klára: Az MKE Komárom-
apropóján  jubileumi kiadvány jelent 

Esztergom Megyei Szervezetének történetemeg az egyesület tevékenységéről A 
o Ludasi Tünde: Az MKE Nógrád Megyei Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

Szervezetének története 1976-2009története 1935-2009 címmel. Ez a kötet 
o Boda Miklós: Az MKE Pécsi és Baranyai azonban, ahogy Bakos Klára elnök 

asszony írja az előszóban, alapvetően Szervezet történetének áttekintése (1974-2009)
n e m  a  m ú l t  n o s z t a l g i k u s  o Bazsóné Megyes Klára: Az MKE Pest Megyei 
felidézéséről, hanem az elmúlt Szervezetének története (1978-2009)
háromneg yed évszázad a la t t  o Gombosné Szabó Sára, Halász Lászlóné, Szita 

teremtett értékek, történések számbavételéről szól.
Ferenc [et al.]: Az MKE 43 éve Somogyországban

A tanulmánykötet Bényei Miklós egyesülettörténeti 
o Oláhné Gócza Krisztina, Zselinszky Lászlóné: Az áttekintésével indít rövid nemzetközi háttérrel. Majd az 

MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg  Meg ye i  MKE eddigi tisztségviselőinek névsorát olvashatjuk 
Szervezetének történetetételesen felsorolva 1935 és 2009 között. Ezután az 

o Elekes Eduárdné: Az MKE Tolna Megyei egyesület által alapított és odaítélt díjazottak (MKE 
Emlékérmesek, „Az Év Fiatal Könyvtárosa”, Füzéki Szervezetének története
István Emlékérmesek, Gombocz-ösztöndíjasok, Fitz o Tilcsikné Pásztor Ágnes: Az MKE Vas Megyei 
József-díjasok) névvel történő felsorolása következik. Szervezetének története 1967-2009
Hegyközi Ilonának köszönhetően részletes bibliográfiát o Balogh Ferencné: Az MKE Veszprém Megyei 
kapunk az MKE fennállása alatt, gondozásában megjelent 

Szervezetének  története
kiadványokról: évkönyvek, önálló kiadványok, Tájékoztató 

o Kiss Gábor: Az MKE Zala Megyei Szervezetének és Hírlevél, az egyesület működése, vándorgyűlések.
történeteA Magyar Könyvtári Szakirodalmi Bibliográfia után az 

o Trembeczki Lászlóné: Az MKE Zempléni MKE egyes szervezeteinek, szekcióinak történetét, 
tevékenységét bemutató fejezetek következnek: Könyvtárosok Szervezetének története

o Hegedűs Éva: Az MKE Fejér Megyei o Nagy Anikó: Az MKE Bibliográfiai Bizottságának 

Szervezetének története és Bibliográfiai Szekciójának története

o Gellér Ferencné: Az MKE Hajdu-Bihar Megyei o Kardos Andrea: Fejlett Információs Technológiák 

Szervezetének története és Társadalom Szekció

o Guszmanné Nagy Ágnes: Az MKE Heves Megyei o Szecseiné Pápay Judit: A Gyermekkönyvtáros 

Szervezetének története Szekció története

o Illés Julianna, Némethné Matstik Magdolna: Az o Gáncsné Nagy Erzsébet, Székelyné Forintos 

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu

18



Judit: Az MKE Helyismereti Könyvtárosok A kötet megvásárolható az MKE Titkárságán (1827 

Szervezete története Budapest, Budavári Palota F. épület 439. szoba; 

o Balogh Mihá ly :  A Könyvtárostanárok Telefon/fax: (36-1) 311-8634; E-mail: ). A 

Egyesületének története puha kötésű kötet ára 1500 forint, a kötötté 3000 forint.

o Kovács Györgyi: Az MKE Közkönyvtári Márku Mónika (JAMK Tatabánya)

Egyesületének tevékenysége 1990-2009

o Cserey  Lász lóné ,  Lőr incz  Ferenc :  A  

Mezőgazdasági Szekció húsz éve Webszerkesztő workshop negyedik alkalommal  

o Kreutzer Andrea: A Múzeumi Szekció 

újjáalakulása és feladatai Tatabánya

o Nagy Zoltán: A Műszaki Könyvtáros Szekció 2011. június 20-án az MKE Komárom-Esztergom 

története 1970-2009 Megyei Szervezete a Tatabányai Városi Könyvtárral 

o Nemes Erzsébet: Az MKE Ifjúságolvasáskutatási közösen immár negyedik alkalommal hívta konzultációra a 

Olvasószolgálati Szekció története webszerkesztés és az informatika iránt érdeklődő 

o Murányi Lajos: Az MKE Társadalomtudományi kollégákat.

Szekció története Ezúttal nem csupán a honlap-készítés újabb kulisszatitkai 

o Gócza Julianna: A Zenei Szekció rövid története kerültek napirendre. Nem kis jelentőséggel bír, ha a máshol 

o Bíró  Ferenc :  Az MKE Audiov izuá l i s  hallottakat, az informatikai továbbképzések ismereteit is 

Munkabizottságának története 1980-1995 megoszthatjuk egymással. Júniusban Muhi Orsolya (Jókai 

o Somkuti Gabriella: Az MKE Könyv- és Mór Városi Könyvtár, Komárom) és Vitéz Veronika 

Könyvtártörténeti Bizottságának tizenhét éve (JAMK, Tatabánya) is részt vett az Eszterházy Károly 

(1974-1990) Főiskola (Eger) Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás a 

könyvtárban címmel indított akkreditált tanfolyamán. A 

Az egyes szervezetek, bizottságok és szekciók történetét, képzés arra kívánta felkészíteni a könyvtárosokat, hogy 

tevékenységét bemutató részt az MKE történetének hogyan tudnak hagyományos és virtuális könyvtári térben 

időrendi összefoglaló adattára követi 1935 és 2009 között, egyaránt megfelelő környezetet kialakítani a munkájukhoz 

kiemelve az egyesület életét meghatározó legjelentősebb kapcsolódó tevékenységek, interakciók egy részéhez, 

események dátumait. valamint megismerhették az elektronikus tanulás, 

tananyagfejlesztés és használtatás alapvető  gyakorlati 

Rendkívül érdekes a tanulmánykötet azon része, mely a tudnivalóit, amelyekkel lehetővé válik az e-learninggel 

szakma legnagyobb eseményéről, az évente más-más támogatott helyi képzések szervezése. A képzésen a 

városban megrendezésre kerülő vándorgyűlésekről szól, s résztvevők belekóstoltak a photoshop kép- és mozgókép-, 

melyet Bényei Miklós állított össze az eddig elhangzott a hangszerkesztés és az Excel editor használatának 

szakmai előadások, viták anyagából. ismereteibe is.

Muhi Orsolya elsősorban az e-learninggel kapcsolatban 

A jubileumi kiadványt az MKE-tagszervezetek elhangzott képzés- és tartalom-menedzsment részleteiről 

tevékenységének időrendi táblázata zárja le. Majd képes számolt be: a tartalom előállítása, a tananyag megjelenítése, 

múltidézést tehetünk az elmúlt 75 év tisztviselőinek és a teljes jogkörrel bíró, illetve a „nem szerkesztő” tanár, a 

eseményeinek fotóin keresztül. hallgatók és a „vendégek” lehetőségei, a kurzus felületén 

elhelyezhető tananyagok, IMS- és Scoorm-csomagok 

mke@oszk.hu
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kezelése, kérdésbankok, kommunikáció, a tanulói például megyénként, 

tevékenység nyomon követése. Az elhangzottak után kiemelt városokra 

bemutatta a tanfolyam Moodle alapú felületét, tematikáját, vonatkozóan lássuk 

felépítését. tetszés szerinti rende-

Kotrosits Ferencné, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár zéssel.

agostányi fiókkönyvtárosa – visszatérő előadóként – ez Nagyobb falat volt a 

alkalommal online menüszerkesztő programokkal készült. Microsoft új, integrált 

A menük elhelyezéséhez, színkombinációjához, a webfejlesztő eszközé-

ke l l é ke k  é s  k i e g é s z í t ő k  s z e r ke s z t é s é h e z  a  nek, a WebMatrixnak 

www.cssmenubuilder.com, míg az almenükhöz a a  bemuta t á sa .  A  

www.cssmenumaeker.com webhely nyújt segítséget. http://webmatrix.dev

Színesebb designhoz, flash jellegű menükhöz a portal .hu oldalról 

www.sothink.com oldaláról tölthetők le megoldások, letölthető Balássy 

amelyek jól használhatóak a scriptek készítéséhez, a György Honlapépítés a 

menükhöz és a dobozokhoz stíluslapokat kínál. A XXI. században című 

használat regisztrációt követően harminc napig ingyenes. könyve, amely az 

Fontos szempont azonban, hogy egy weboldal dinamikus előadó véleménye 

legyen. Ebben sokat segít például, ha a képek között nem szerint eddig a legérthetőbb módon magyarázza el, tutorial 

csak lapozgathatunk, hanem a hozzájuk tartozó videokon mutatja be a http protokoll, a html nyelv, a css 

szövegrészek is változatosan bukkannak fel. A stíluslapok, a kliens és szerveroldali programozás, az 

www.dynamicdrive.com oldalon a képekhez, a dinamikus adatbázis-kezelés és a bővítmények ismereteit. A honlap-

dobozokhoz, a dobozokba töltött tartalomhoz, a menük és építés megkezdéséhez ez az első lépés. 

almenük megjelenítéséhez demo és a szükséges kódok A WebMatrix a világhálón fellelhető összes ingyenesen 

beillesztésének, módjának részletes leírása áll a elérhető, az egymástól különböző programnyelvű 

webszerkesztő rendelkezésére. Hasonlóképpen részletes (ötvenhárom) webszerkesztő programokat integrálja egy 

útmutatást kapunk a www.javascriptkit.com oldalon, amely programba, amelyhez a felhasználók ingyen telepíthetik a 

tematikus linkgyűjteményként az előzőeken túl e- szükséges fejlesztői környezetet. Akár statikus, akár 

mailküldőkhöz, fórumokhoz stb. kínál széles választékot a dinamikus webhelyek készítéséhez az önálló programozást 

szerkesztéshez. is segíti, nem csupán egy már meglévő nyílt forráskódú 

A scriptekhez ajánlható még a www.hittetlen.com vagy a keretrendszerből vagy egy előre gyártott honlap-sablonból 

http://javascrpit.lap.hu, de aki maga szeretné elkészíteni a lehet elindulni. Akár blog jellegű, akár CMS típusú vagy 

weboldala menüinek, kellékeinek leírását és kódjait, kereskedelmi, wiki jellegű vagy egyéb oldalt szeretnénk 

használja a www.netprog.eu oldalát. A színkombinációk létrehozni, az adott program kiválasztása esetén átfogó 

kódjainak meghatározásához az előadó a roppant érzékeny leírást ad arról, mire használható – igaz, angol nyelven. A 

ColorPic programot ajánlotta és mutatta be. webhely belső szerkezetére naptár, főoldal, galéria stb. 

Szilassi Andrea, a workshop ötletgazdája és szervezője szerkezetű sablonokat mutat. Huszonöt programnyelvet 

több témával készült. Röviden kitért az előző alkalommal tud kezelni (html, css, javascript, txt, xml, aspx stb.), amely a 

bemutatott RevolverMaps forgalomszámláló új honlapokon sem okoz káoszt. Eszköztára egységes, az 

szolgáltatására, amely már lehetővé teszi, hogy az adatokat Office 2007-hez hasonló. Kezdőknek és haladóknak 

országonként, régiónként vagy Magyarország területén egyaránt érdemes a WebMatrix-ban elmélyülni. 
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Végül a Google ingyenes online webszerkesztő hogy képeket csak a Picasa-ból lehet feltölteni.  

programjának bemutatására került sor, amely számtalan A nyári szünet előtti utolsó webszerkesztő workshop ismét 

sablont kínál személyes, családi webhely készítésétől az hasznos volt és tudott újat mutatni a könyvtári berkekben 

üzleti jellegűig 100 MB tárhellyel. Használata egyszerű, végzett munkánkhoz.

lépésről lépésre vezet végig a honlap-készítésen. Hátránya, Kissné Anda Klára (JAMK Tatabánya)
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