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A Magyar Tartalomipari Szövetség (elõzõ
neve: Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége) évente megrendezi nagyszabású konfe-

8Bertalanné Kovács Piroska (Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok): A közösségi hozzáférés jelentõsége
8Teveli Judit: Könyvkeresõ bemutató
8Reiner Klimesch: Elektronikus tartalomszol-

renciáját, melynek témája 2002-ben a Tartalom mindenek felett volt.

gáltatás az Ovid GmbH-nál
8Burmeister Erzsébet: Tartalomjegyzék-szol-

A cím az eContentre, az európai digitális tar- gáltatás, a Afiskolci EfY~t~m .kö~yvtárában .
talom elõállítását, felhasználását és terjesztését
8Atzel Reka (Akademlal Klado): Elektromkus
segítõ programra is utalt, melynek célja, hogy
mindenki számára javítsa a több nyelven is

folyóiratok -a

megjelenõ, minõségi digitális tartalom hozzáférési lehetõségeit.
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sában (Nemzeti Fejlesztési Terv), a társult országok lehetõségeit, az állam és a civil szféra,,
együttmûködését, a tartalomipar lehetõségeit
Magyarországon.
2002. december 16-án az EU eContent programja meghirdeti harmadik pályázati felhívását,
amelybenmost elõször indulhatnak magyarországi

2002. október 15-énkedves meghívásnak tettem
eleget. Az Országház Delegációs termében A
vakok esélyegyenlõségéértcímû projektbemutatására került sor. Az Európa Tanács Információs!
és Dokumentációs Központ kiadásában megje-

szervezetekteljes jogú tagként, mintegy 28 millió
euró összegûpályázati támogatásért.A hazai pályázók felkészülésétis segítettea nyitókonferencia.
A DAT 2002. konferencia a második napon

lent hangoskönyvvel ismerkedett meg a szép
számú közönség. Soraikban a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai,
könyvtárosok és újságírók voltak.

szekcióüléseken folytatódott:
~ Az információs társadalmat támogató kutatás-fejlesztési tevékenység
~ A jövõ könyvtára, a könyvtár jövõje és a
közösségi hozzáférés jelentõsége
~ Az egész életen át tartó képzés és az
eLeaming
~ Az eKormányzat, a civil és az üzleti szféra
együttmûködése
~ A tartalomfejlesztés technológiái, a digitális szellemi tulajdon védelme

Több szervezetképviselõje méltatta a projektet. Az elõadók szavaiból kiderült, hogya fogyatékossággal, sérülésseiélõk esélyeinekjavítása a
ma emberének fontos feladata. Különösen fontos ez akkor, amikor európai uniós csatlakozás
elõtt áll az ország.
Az ünnepség kapcsán én is végiggondoltam
intézményünkkaritatívtevékenységét.Néhánygondolatomat megosztoma Levelezõ/lap olvasóival.
Több civil szervezet, egyesület tartja foglal-I
kozásait, összejöveteleit könyvtárunkban.

A könyvtári szekció programját nagy érdeklõdés övezte:
Felvezetõ elõadó:
Dr. Skaliczki Judit: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007

A Vakok és Gyengénlátók Klubja a legrégebbi, tagjai már szinte elválaszthatatlanoka könyvtár épületétõl és a könyvtárosoktól. Nagyon aktív közösségi életet élnek a Siketek és Nagyothallók Klub tagjai is. Mi adunk otthont a közel két
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Központban
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cégbíróságon is bejegyze~ Fogódzkodó EgyeFelugyelet Informasuletnek, melybe olyan csaladok tartoznak, ahol

ciós Központ és Könyvtár -"Az
A könyvtár a XXI. században

év könyvtára"):

sérült, beteg gyermek, fiatal, felnõtt él. Itt tartja
megbeszéléseita Beszédhibásokkis csoportja is.
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