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tagjaik nevét és elérhetõségét megtalálják az IKSZ

honlapján (www.vein.hu/library/iksz) vagy meg-
tudhatják a titkárságtól.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és
.a Magyar Rádió együttmûködési szerzõdést
köt. A megállapodás alapján az egyetem hozzá-
járul ahhoz, hogy az általa 1994 óta használt
ALEPH integrált könyvtári rendszer kottatári
vonatkozású részeit a közszolgálati rádió Archí-
vuma számára számítógépes úton hozzáférhetõvé
teszi, amiért cserébe hasonló jogosultságot kap a
rádióban telepített adatbázishoz.

A Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
(TMT) 50. évfolyamának megjelenése alkalmá-
bóljubileumi ülést tartottak november 3-án a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men. Az ülést levezetõ Dippold Péter köszöntõ-
jében kiemelte a lap igényes gyorsaságát, mellyel
a legújabb tudományos eredményekre reagál.

Dr. Horváth Péter igen alapos elõadásában
(Az infonnációtudomány jelene és jövõje) javas-
latot tett egy új szakkifejezés, az 'infológia' beve-
zetésére.

Értekezése tulajdonképpen annak a cikksoro-
zatnak a folytatása volt, melynek Az információ-
tudolnány történeti háttere címmel megjelent ré-
sze kapta a TMT 3 év 3 legjobb cikke versenyé-
nek elsõ díját. A második helyezett Ungvári
Rudolf, a harmadik Tószegi auzsa írása lett.

Papp István általában a szakmai folyóiratok
problémáit, feladatait fejtette ki mindenre kiterje-
dõ figyelemmel, sok megszívlelendõ jó tanáccsal
fûszerezve elõadását.

A jó hangulatú találkozó végén elõfizetéseket
sorsoltak ki azok között, akik szavazataikkal részt
vettek a legjobb cikkek kiválasztásában.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nökségének és képviselõ-testületének~ november
12-ei ülésén az elsõ téma az áfa-törvény módosí-
tása volt. A szövetség elnöke beszélt arról, hogy
milyen jelentékeny összeg kiesését jelenti ez a
könyvtárak mú'ködtetésére fordítható keretbó1, és
hogy a várható állami kompenzáció ezt feltehetõ-
en nem fogja fedezni. Ezért az IKSZ nevében
levelet írt az ágazati miniszternek és az Ország-
gyú1és kulturális bizottsága elnökének, melyben
a támogatásukat kérte a probléma megoldásához.
A lehetõséget az érintettek a költségvetési tör-
vény módosításában látják.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kompenzá-
ció eljuttatása a könyvtárakhoz akadályokba üt-
közhet, ha ezt a pénzt az önkormányzatok nem
címzetten kapják.

A jövõ évi béremelés is nagy gondot jelent az
intézményeknek, hiszen annak fedezetét csak el-
bocsátásokkal tudnák elõteremteni. Az ügyben
közös fellépésre van szükség a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületévei.

Az IKSZ együttmûködési megállapodást köt a
Regionális Fejlesztési Holding Rt.-vel, ami lehe-
tõséget nyújt majd arra, hogya kistérségi könyv-
tárakat bevonják a regionális fejlesztésekbe. Ez
egyfajta kiutat is jelenthet ezeknek az intézmé-
nyeknek, de ennek érdekében feladatokat is kell
vállalniuk.

A könyvtárosképzés problémáinak megoldá-
sához hozzájárulhat, ha az IKSZ megfogalmazza
a munkáltatók elvárásait. Szükség van egy felmé-

résre, amelybõl kiderülne, hogy pontosan milyen
ismeretekre volna szüksége egy frissen végzett
könyvtárosnak ahhoz, hogy megfeleljen a mai kö-
vetelményeknek, s az is, hogy a valós helyzet mit
mutat. Ennek ismeretében lehet majd megbeszé-
léseket kezdeményezni az illetékesekkel.

A testület döntött arról, hogya szövetség de-
cember 12-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ban 11 órától közgyûlést tart, elõtte pedig -10
órától -ugyanott vezetõválasztás lesz a Tudomá-
nyos és Szakkönyvtári, valamint a Városi Könyv-
tári Tagozatban. Kérjük az IKSZ tagjait, hogy
adják le jelölésüket a jelölóoizottságok tagjainak!
Mindhárom választást külön bizottság készíti elõ,

Október 30-án elsõ ízben adták át a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete által alapított Füzéki
István-emlékérmet bensõséges ünnepség kere-
tében, az Országos Széchényi Könyvtárban elhe-
lyezett Füzéki-emléktáblánál. A kitüntetést nem
utolsó sorban a Könyvtárosok kézikönyve szer-
zõjeként és szerkesztõjeként szerzett érdemeiért
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Ritkaságok a szélesebb

olvasóközönségnekNovember 5-én emléktáblát avattak a Csor-
ba Gyõzõ Megyei Könyvtárban Weöres Sán-
dor születésének 90. évfordulója alkalmából. A
könyvtár megalakulásának hatvanéves jubileumára
és Weöres Sándor tiszteletére kiállítás is nyílt a

könyvtárban.

A III. évezred reneszánsz embel
a Kossuth Kiadó és az Országo~
hasonmás sorozatát, az Amor 1
amelynek elsõ kötete, Decsy Sd!

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum Könyves Kálmán körúti épületében várha-
tóan február végéig látható a"... színes tintákról
álmodom" -írószerek és rajzeszközök címû kiál-
lítás. Ugyanott tekinthetõ meg az Orbis Pictus
címmel bemutatott anyag is.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban a
Határtalan Európa címû sorozatban novemberben
Ahány ház, annyi szokás címmel Nagy-Britannia
és frország, decemberben a "legfinomabb borok
és sajtok hazája", Franciaország mutatkozik be.

A Kovács Máté Alapítvány közleménye. A
200 1-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg
mindazok támogatását, akik a 2002. évi személyi
jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány
adószámára utalták át. Az összesen 72 944 forin-
tot az alapító okiratban meghatározott céljaink

megvalósítására fordítjuk.
A 200 1-ben az alapítvány javára felajánlott össze-

get a kuratórium által a könyvtár-infonnatika szakos
egyetemi és fõiskolai hallgatók számára Kovács
Máté életmûvéhez kapcsolódó témákban meghirde-
tett pályázat nyerteseinek jutahnazására fordítottuk.
(Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár)
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szítünk róluk. Elüször mikrofi!. '

mct AttúI folÓnagyitástldlct ai-
últatni, .mdy szak szakmai köt!Jcn
tanulmiDyozhat6. Az ~OInányvtdcl.1nn~ awnban Intm ..a mana~g l'EinUbb swfEalmawtl módja.
hantm a digitális múnlatkbzílts Ez azonban komoly
költstgckkcljjr. A ntmmi könyvttr iJy.n jcllegilgond
;.inak myhitbtK IS szolgAI könyvritkasigaink hason-
~s kiadásának új Icrvc A könyvtir kiválasztja. mcJy~
azok a köldCk, amcly.kcl mindcl~rnn meg kdl menlc-
ni. dc az inthmtnynck nincs ptnzc ,digitális fddolga-
dsra A kiadó a sajtl kõhstgérc dvtgC"lIdí CZI a mun-
Ut.dcadigitali7Jltmásnl'l jogai a ncmutikönyvtimál
maradnak. Az inltznltnycn hclül. dc az inlcmdm is
ht.ki lanulmtnynzhalja .,.kel a digilali7Jlt ~Iozalo-
kal. hiszen a m4s01at j" k"zlulajdon. a~r az craieli
köl'yvrilka..~ Az C7cr-elCr ptldányban ~Iotl
bililiofi1 lciadványnk mellett olvcn-otv," ptldinyban
mcgjclcnilc .sorourb. IdvCII titka$ágok cgymrobb.
mondjuk Igy: pipcrbaCX vállor.ta is. ha a kultusztirca
segíl. a ludo~nyos könyvtirak kapjak meg ezeket

BoIdDRabb onz4l11Jkban fd/lmnóllg ncm k,1/ rgy
ncmz,ti konY"'drnak magdn"k R"ndD,kDdnia DmlL
hpgy az aIapmö jt'lada"IkDt üg)"' fdgd5Dk rMn maga
,,/dia mig Il,.. 'ztgény ',n 201 szükt6napjdra az az
inltzrnil1y. a'"'",t a IIDlr)'l"'nalÚ' böknú grdfSzldil-
nyi mmr alap11DU?

A nemzeti könyvtir 2002 tvi ~"mtnygyarapílisi
kcrclC nem tit, ti a hanninanillió fotintol. A kis ptj-
dinyszán1ban kiadOII AmDt librorum tvenjonli ntgj'
köldM szjmitúaink sutinl k6rillbdúl kttmillJó fo-
rintot nye1lletl1nk. Ntm nagy ptnz '" mondbatja btrki.
amÜtor egy Vörösmarty MihiJy-káinltlt li=ntgj'
milliót k/mtk. De több fontos os hUnyzó rtg; könyvet
vásároUlalunk belmc. Ez azonban csak az cg)ik nyeret-

Állást keres. Pályakezdõ 23 éves nõ vagyok,
könyvtáros (infoffilatika szakirányú) diplomával
(Eger, Eszterházy Károly Fõiskola, 2003 júniu-
sa) állást keresek elsõsorban Egerben és vonzás-
körzetében. 2004 júniusában népi játszóház ve-
zetõi, 2005 júniusában pedig közmûvelõdési szak-
ember képesítést fogok szerezni. Kiemelt érdek-
lõdési köröm: szolgáltatástervezés, kreatív felada-
tok, kézmûves foglalkozások, táborok szervezé-

se, megtartása.
Verebélyi Judit Ágota
Tel.: (20) 201-3431
Cím: 3300 Eger, Malomárok u. 10. 5/35.
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N 'és is, oz egyáOrt UZkötcttSfc 'erveutt soro.
u, egy.. do"bjoinok 1" honni_cur 10.
riot 19oz, ctt" OZ Irt" n,m csupjn ritka

s7ip könyvn,k 1... a tulajdonosa, d, ö,t)kOs vásjrllsi
kodvnmrnyha juI a kiodónál, ..ingyen Itph't bt a
ntmuti könyvtár olvasdt.nntb., OOItwu., hangv"
smra" Drcsy Sdml/,1 kbn)'Ytt oz 1738 ból való Ma.
gyor Krónika kövni, iZ!' Magyar Wbamestmtg köny.
v, (Btcsbtn adták ki nttn,' n}'CI"" Im.btn). vala.
mint a Bajza )ózsrl-ftl, Üj Plu!orch (P"t, 1845), .min.
d.. korok.. n,mut.lltghfr...bb Itrflainak.. ooigy"-
inck ara ..&traFIva1" A több ro, krvmn sorozat
...\l,m; t. gWasjgi hiSZMról oz O"rógos Sdthtnp

IKönyvtir (OSZK) IcIig.tcljjvol, dr Monok jjlVd"naI
btszllg.nünk

-A KnSSUÓ\ KIadótól .unnazik az ötkt, bögy k-
gy,n olyan blDliofu sorozat, am'~t "hol& ...btrtk a
kinCSgylljl" saándiliva! vásárolnak meg -mondja a
f&urk..tt6i fdadatokat is djltó 16"_tó. -Ám a ki-
adó munkatlrsai v Ors7jgos SUmtnyi Könyvtárral
kötöseo ö!lölttk ki, bögy ,drjp könyvtk mtgvlsárlói
a n,mzni könyvtlr (jn~tói kgyen"'- Szakmailag
alapvcl6 probItma, hogy a ritka, rtg; könyvok á\lorol
nyit fizikai tndtmbtn is n"'8 k,\l clrizru f-'&órcs,bb
k6d"ünk a XII sú7~dblj/ való At oIv.,l,i furgalolnból
"~csm ki kdJ vunni &ct, tanaImukat ,;.ront
kötrc k.n adni At ,Jsó l/l'" ,"nrk oz ,1I,nlmondásos
h,IY'Llock aldoldásjro az. bögy másolatokat kt.

c.'!f"~'-
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rének szdnja

;SzéchényíKönyvtdr
'íbrorumot,
71uel mûve mdr kézbe vehetá:

~-
I s' a kbnyvúmak A sorozat kötct.inek vásúlóiból aIa-

kuM Amor Librorum Klub olyan Umagal6i köri biZlo-
s".16Im-uI6lm az Om.!sos Srichényi Könyvlár száW-
ra, ~yrt nagy Is kritikus piIIanslokban IJiZlon .ú-
m!that az inltzmtny Mostanában bukkan. Iti ptldául
Londonban ogy magysr vona!kw,ú, SÚ%tiz darabos
ItrktpgyOJltmtny,kiltncvtn közú!iik nina"'tga ntm-
uli könyvlárbon Ptdig jó volna, ba a lul.jdonunkban
Itb-, mm valamtnnyi a Kálpál-~nctt mutatja a

I XVII súudl6la XIX-ig. Az t!adó magyar s,ármm.ú,
a b"kmltási ár Id/trt odaadná gyftjltmtnyft s~ja
ntmIdi könyvlj~oak Stm a kullusztárának, ""' az
inlémltnyntk nincs awnban 1fzmi11i6 (orintja (!) t ctI-
ra Mún l.bál nom s7.ámithalunk, minI i"'8Y a jdtnlt
gi limogat6i köoi1nk ös"'""ja tIl a volla~pptn ntm is
;.ltntós ÖS5U8'l16 volna, ba idóvd az Amor Librororn
Klub tagjai kapcsolatba k.riiIntntk az Or,zágos SUcht-

I nyi KbnyYtár borátj kbrtvtl OlY" trttlmistgitktllisz
ItU1c1"nk c körbm, akikntk ogy rb" ma nJár IthctÓl
tmb.r. Ntkik kbszönhct6, i"'8Y az~lománygyanp!tás-
r. kapott központi Umogatást tv; liunktl-liunölmilll-
6va! mtg ludjuk toldani Súchtnyi-ktliratokal. rtgi
mappákat vásárolhattunk a barili kör ~dúos ItVt-
k.nystgtntk koS7Ónhtl6tn

-f"""6, 'ónt"dmi múlITa viuzaltkint6 mAKY"rct-

gtk arr61 panaszkodtrak. hogy. Ill. t...I.d gazdog ma-
gy'lja, múld diVQ,Dkr. kóhik p/tUükt' Mibó1 gandalj.
a: Amar librnrvm j6sztrttSZCó)t. hogy 1m DIInfi tmbtr
M'gya,"m6gan, aki"tk mtgdabagtalj. a",;,tI tgy-tgy

gya"yöni k.",..?
"" .,. --'_:'~~~...:::"-.

'., .:::.:,,~;
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:,: .'";;.;;~--, ,hlstórl'j't' , 792-ben adtak kl

-Virigkodl éli I hasonm" kiad6s, kis.bb kiadók is

~Ullkoznlk lilki.. rtg; dokum,ntumok soksw""ilj

sára A nonlZtt, könyV1ir honlapot itt..;"n ,'a!amonnji

h,sonmj, kild~nynSl, könnY'n ki kht1 tchb dcrllmi,

mi jol,nt mrg tddog IZ 1800 elllll; könY\1itbságnkMl,

és muwro Iránnlk " bd,kllIdb MIgjnak o Srkhé-

nji KönyV1imlk í, vin mj,ik hihliofd soro,,"o, a Vince

Kildóva! kÖ2ÖsrO odjuk ki I Gyö~ I oonZd;

konyV1irhdl dma soroUlnl Igy id,n' mrg aJapíló ok-

irl'unk, IZ OmIgyIr Mrna-sirlk>m rgy~po' hlsonmá-

SI, I világon mi,lI!óo= rgy példwybln ittui5 .!sII

lJrokuJ..lIsnyonJllrvjny hasonma.., IZ Orbis Pictus

br..wi kildlsánlk nJáSl A d.breccní nyomdjvll ép-

pl'" nlpokbon hltároZ1uk ,1, hogy közé,!k",; kód,x,k

hasorunis kiadisjh, "'rnnM brlcvjgni Az Amnr

líhrorumnlk md"uI mtgvln IZ I VIdua, hogy I ma-

gj..r tönénelom ..I magyor nY'lvQ looomAnyosság

allproQv,il kJv~nja a gyajtök k,zétx adni.

-A X\'1II. 51ÁZOdi magyor nydv ts tudomdnyoS$dg

sok nttb.n mig a szaktmlrt alaposabb ismtrói szdnuf,.

is magyord,.,," szorul Az Amor /ibrorum mDjdDni tulaj-

donosai kézI axorlban föllehtt6!tg szip szdmma/lLszn,k

o.(s;dark ;. Ki "'gy mi igazlrjD el tik", hogy nagy pio

zen vrn kön)wkcl alvasni is t.djdk, nc csak bir1o!o/ni!

-Errdl1i dktp1tltsünk SUMI minden kildviny-

bo, IZÖvcgmogyorú.ó, -/nclmrze 'a"uI,n'n)1 fílztönk

",Ini, o kiodó"""b.".., nom Ijll2 jónlk Közös cull-

lirozjssalllg)' döntöttünk lehjt, hogy I tizedik Amor

!ibsorum kö"yv mrgiel,nése utú, kiadunk rgy Ilnul-

m'nykel"", om,ly vll2m.nnyi hlsonm's kötntel

kapcso~t"' mQvrledéstönén'ti ..filológiai ktrd..r.

váJI",od


