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Augusztus 20. alkalmából Szinnyei József-díjjal ügyérõl. A helyzetet feltehetõen súlyosbítja az a körül-
tüntették ki dr. Egyházy Tiborné dr. Val16 Mártát, a mény is, hogy a rendszerváltozás óta a betegkönyvtárak
Veszprémi Egyetem Könyvtárának igazgatóját és (volt szakszervezeti könyvtárak) nagy része megszûnt,
Herczigné MIakár Erzsébetet, a József Attila Megyei mûködésük legalábbis bizonytalanná vált. Egyáltalán:
Könyvtár (Tatabánya) igazgatóhelyettesét. Wlassics Gyu- keveset tudunk e szolgáltatás állapotáról, a kialakult
la-díjat kapott Lengyel Lászl6né nyugalmazott könyv- megoldásokról, a korábban ezekben a könyvtárakban
tárigazgató, a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesü- foglalkoztatott kollégák helyzetérõl, egzisztenciális és/

!I letének irodavezetõje. vagy szakmai problémáiról. Az OSZK Könyvtári Intézete I

A kitüntetetteknek gratulálunk és további sok sikert ezért 2003 novemberében szakmai napot tervez a kórhá-

kívánunk! zi betegek könyvtári ellátásának helyzetérõl A találkozó
~ (Tõlük és olvasóinktól is elnézést kérünk, amiért az eredményessége érdekében a témában érintetteket a le-
ij elõzõ számban megjelent hírbõl -rajtunk kívül álló hetõ legteljesebb körben szeretnénk elérni.
If okokból -kimaradtak.) Kérjük mindazokat,
;r -akik kórházi könyvtárosként (volt szakszervezeti
j A Magyar KönyvtároSok Egyesülete az adózó ál- vagy betegkönyvtárban),I'~,. lampolgárok által2002-ben felajánlott 156058 forintot -akik orvosi könyvtárosként,

az MKE szervezetek szakmai rendezvényeinek támoga- -megyei/városi könyvtár szolgáltatása keretében,
;
1' tására fordítja. A támogatást ezúton is köszönjük. -egyéb megbízásból (egyesület, alapítvány, egyházi

I szolgálatok stb.)
-1 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az adózók végzik a betegek könyvtári ellátását, vagy valamilyen
i által felajánlott 1 %-ból befolyt 16988 Ft összeget szak- szálon kapcsolódnak a témához, függetlenül attól, hogy
I mai kiadvány okra fordította. a szakmai napon részt kívánnak-e venni, jelentkezzenek

Ezúton is köszönjük a támogatást. vissza a Könyvtári Intézet honlapján (http://www.ki.oszk.hu/
adat1ap.html) található I!rlap kitöltésével. ,.

Felhívás a kórházi betegek könyvtári ellátását vég- Letölthetõ változat: http://www.ki.oszk.hu/korhazi
zõ kollégákhoz. A "Fogyatékkal élõk európai éve"-prog- kvt.html (adatlap.rtf).

! ram 2003-ban a figyelem középpontjába állította a fizi- A tervezett programmal kapcsolatban további infor-
I kailag hátrányos helyzetI! emberek problémáit. A sok máció, valamint nyomtatott ûrlap kérhetõ az OSZK
I rendezvény, szakmai esemény közepette kissé megfeled- Könyvtári Intézet oktatási osztályán Bartos Évától (tel:
i keztünk a kórházakban, szanatóriumokban., más gyógyí- 2243-818) vagy Cselényi Imrétõl (tel: 2243-820). Levél-
'1 tó itnzéményekben ápolt betegek könyvtári ellátásának cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület.
c;,
\

j Sa itófigyeló
.Díj a Szabó Ervin Könyvtárnak

, ,
f Atadták tegnap a Fõvárosi Sza- bere és 2000 augusztusa között lálható. A könyvtár naponta hat-
r. bó Ervin Központi Könyvtár- teljesen új, nyolcszintes könyv- ezeJJ olvasót fogad. A f6város a
f nak a helyreállítási és b6vítési tárt építettek a Baross utcában, Szabó Ervin tér környezetét, az

1 munkálatokért odaítélt Europa átalakították a Reviczky utcai, Ötpacsirta,. utcát é~ a Reviczky
~ Nostra-díjat. Az ünnepségen úgynevezett kispalotát, vala- utcát is felújította. Ujjá született a
t köszöntõt mondott Hiller István mint a létesíbnény f6épületé- palota el6tti kút, befejez6dött a .
i: kulturális miniszter és Demszky nek, a Wenckheim-palotának dfszburkolat építése, díszkivilá- ~
.~ Gábor fõpolgármester. A három- nem mûemléki részeit. Második gítást kapott a könyvtár.
;f éves, nagyszabású munka ered- ütemben -2000 szeptembere és Az Europa Nostra-díjat má- :g
~: ményeként megduplázott alap- 2001 szeptembere között -pedig jusban osztották ki Hágában. bi) N
~ területen a világ egyik legkor- befejezõdött a fõépület mûemlé- Az elismerés névadója a konti- '~:g
'f szerûbb.számítógépes könyvtá- ki felújítása is. A komplexumban nens épített örökségvédelmi '-g gp
;! ra nyílt meg. A beruházás há- csaknem 13 ezer négyzetméte- szervezeteit tömöríti. A F6váro- ..Q ro
~ rommilliárd forintba került, eb- ren böng~szde, szabadpolcos si Szabó Ervin Könyvtárat az ~ .
t bõl 2,4 milliárdot a kormány, k()]csl)nz6, 11 killönböz6 méretû építészeti örökség kategória ~8I

hatszázmillim a f6város adott. olvasóterem,' internetterem, diplomájával tüntették ki.. 'ZQ) O
Az elsõ ütemben, 1998 októ- gyermekk()nyvtár és kávézó ta- S. G. N

,. .
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Tud ion róla!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete személyiségról szóljon, aki motiválta a pályavá-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg ei laszt~st., ,. ."
..., "Y. Palyazatot barkl, bármIlyen upusu könyvtár-

TeruletI Szervezete palyazatI ból -aktív és nyugdíjas könyvtáros egyaránt -

felhívása benyújthat.
Terjedelem: min. 5 -max. 10 oldal A/4-es

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs- méretben.
Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete az idén Pályadíjak~ 1. díj 20 000 Ft
ünnepli megalakulásának harmincadik évfordu- II. díj 15000 Ft
lóját. A három évtized alatt sok elkötelezett, mû- III. díj 10 000 Ft
veIt, szakmáját hivatásnak és életformának tekin- Beérkezési határidõ: 2003. november 15.
tõ könyvtáros dolgozott és dolgozik ma is me- A pályázatot ~ következõ címre kérjük: Ma-
gyénkben. Olyanok, akiknek szakmai életútja, gyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-
személyisége példaértékû lehet számunkra, s akik- Bereg Megyei Területi Szervezete, Nyíregyháza,
nek köszönhetjük, hogy e szép pályán követõik Szabadság tér 2.
lettünk. Az ilyen örök szakmai és emberi értékek A borítékra ,Írják rá: Pályázat
lIIegõrzése, megbecsülése közös kötelességünk. Az egy példányban beküldött jeligés pályázat-
Ok azok, akik életútjuk alapján méltóak arra, hogy h~z lezárt borítékban mellékeljék személyes ada-
a fiatalabb könyvtáros generáció megismerhesse talkat.
hivatásuk építkezõ évtizedeit, kivételes egyénisé- A pályázatokat az MKE országos és megyei
güket. E nemes gondolatból táplálkozva egyesü- vezetõségét képyiselõ bizottság fogja értékelni.
letünk pályázatot hirdet Eredményhirdetésre a decemberben me,gren-

"Miatta lettem könyvtáros" címmel. dezendõ ünnepi ülésen kerül sor.
Kezdeményezésünkkel csatlakozni kívánunk a A pályázat olvasható a megyei szervezet hon-

magyar könyvtárügyegyik stratégiai céljához, a lapján: http://mkeszab..fw.hu
könyvtárosi életpálya vonzóbbá tételéhez. A pá- Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Iyázat olyan, megyénkhez kötõdõ könyvtáros Területi Szervezete
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Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

IX. 29. Tatabánya, aDR-konferencia József A.'M.. K. 'Fátrai Erzsébet
József A. M. K.

X. 5. Az iskolai könyvtárak
világnap ja

X. 6. Szeged, Somogyi- Összefogás lKSZ, Fülöp Ágnes
könyvtár a könyvtárakért Somogyi-könyvtár

-megnyitó konferencia
X. 16. Bp., IBIS A kultúra pénze Kultúraközvetító'k Meeting Bp,

-a pénz kultúrája Társasága Kft.459-8060

X.16-17. Bp., OPKM Tudásalapú társadalom OPKM Celler
-információs mûveltség Zsuzsanna

X. 18. Szeged, Az információszabadság Somogyi- Juhász
Somogyi-kvt. megvalósulása a könyvtárakban könyvtár Zoltánné

Magyarországon és Dániában
X.28-29. Szombathely, Berzsenyi Szolgáltatások újjászervezése Berzsenyi D.K. Pallósiné Toldi

Dániel Könyvtár új ésfelújít,qtt könyvtárakban Márta
X.31. Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon és Ref. Koll. Tud. Nagy Júlia

Kollégium Európában Gyûjteményei
Havonta Országos Katolikus A kulturális örökség Egyházi Könyvtárak Ásványi Ilona

Gyûjteményi Közp. Egyesülése


