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Köszöntõ

Hagyománya van annak, hogy október hónapban a könyvtárak különbözõ rendezvényeken,
programokon hívják fel a figyelmet e kultúraközvetítõ intézmények fontosságára. Az idei évben az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a magyar könyvtárak szakmai szervezete így fogalmazta meg
az Országos Könyvtári Napok központi gondolatát: „Összefogás a könyvtárakért, összefogás az
olvasókért”. Meggyõzõdésünk, hogy a bibliotékák szerepe az elmúlt másfél évtized változásainak
következtében felértékelõdött. Azt tapasztaljuk, hogy az olvasók, a használók sokkal tudatosabban
érdeklõdnek a könyvtárak bõvülõ szolgáltatásai iránt. Az intézmények jelentõs része képes arra, hogy
hagyományos feladatai mellett egyre inkább az adott település korszerû információs központja is
legyen. Ehhez a könyvtári terület stratégiájának kidolgozására és elfogadtatására, érdemi fejlesztési
forrásokra és hosszú évek munkájára volt szükség. Ennek eredményeként könyvtáraink többségében
informatikai rendszer mûködik, valamint olyan Országos Dokumentumellátási Rendszer, amely
megbízhatóan, rövid idõn belül teszi hozzáférhetõvé az olvasó, a használó számára a kívánt
szolgáltatásokat. A digitalizálási programban való részvétel újabb lehetõséget ad kulturális örökségünk
megõrzésére és közkinccsé tételére. Jelentõs lépésként értékeljük a könyvtárak rekonstrukciós
programját, a szakemberek továbbképzésének támogatását is. Ahhoz, hogy könyvtáraink többsége
korszerûvé vált, szakmai programokra, szemléletváltásra és a prioritások megfogalmazására volt
szükség. Intézményeink, fenntartóink, könyvtárosaink, olvasóink, használóink abban érdekeltek, hogy
a könyvtárak minél szélesebb körben nyújtsanak korszerû, minõségi szolgáltatást, mert így tudják
betölteni társadalmi küldetésüket… és hogy ez már ma is sok helyen így van, azt mutatja be országszerte
az a több száz rendezvény, amelyeket az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával, a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a könyvtárak szerveznek 2004 októberében.
Budapest, 2004. október 1.

Dr. Fodor Péter Ramháb Mária
az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kulturális Alapprogram

elnöke Könyvtári Kollégium elnöke

Könyves Vasárnap a Gordiusz Mûhely szerkesztésében

Adásnap: 2004. október 10.

Kossuth

8.30–09.00 A múzsák kertjében
Az olvasás és a könyvgyûjtés hazai történetébõl
Szerkesztõ: Sediánszky János

13.05–14.00 Névjegy
Apor Éva

Szerkesztõ: Gózon Ákos

18.30–19.00 A mi idõnkben
Könyves vasárnap este Hiller István miniszterrel
A Zuglói Kassák Lajos könyvtár megnyitása és az Év Könyvtára Díj átadása
Szerkesztõ: Gózon Ákos
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Petõfi

10.00–11.00 Gordiusz Magazin
a 100 esztendõs Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárból
benne: tudósítás a Márványterembõl a könyvárverezésrõl – HáLóra magyar! Az IKSZ felhívása
Szerkesztõ: Hay András és Sályi András

11.05–12.00 Promenád
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárból
Szélkiáltó-koncert
Mûsorvezetõ: Babucs Kriszta

14.00-16.00 Könyvtár-nyitogató
benne: Zuglói könyvtárátadás és könyvárbecslés
Kapcsoljuk: a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárt, kapcsolás a nagykanizsai Halis József Városi
Könyvtárból és az Országos Idegennyelvû Könyvtárból
Könyvárbecslés
Szerkesztõ: Pásztor Zoltán és Sarkadi Péter

24.00 Éjfél után – az olvasás szépségének jegyében
Szerkesztõ: Erõs László

Bartók

08.05–08.20 Könyves elõszó
A nap kínálata
Szerkesztõ : Lánczi Ágnes

12.32–13.02 A tökéletes könyvtárnok: Szabó Ervin
Szerkesztõ: Gyarmathy Dóra

16.05–16.40 Az „éhes város” – tudomány és kultúra a XX. század eleji Budapesten
Szerkesztõ: Oszkai Rita

10.00–14.00 A Magyar Rádió Márványtermében könyvárverés

CD-ROM és DVD = tudáskincs és innovációbölcsõ. Felhívás szakmai rendezvényre
A BME OMIKK a 15 éves hazai CD-ROM kiadás eredményeinek, sikereinek és

jelentõségének összefoglalása céljából konferenciával egybekötött szakmai bemutatót szervez
a Magyar Tudomány Napja 2004 rendezvénysorozat keretében 2004. november 16-án a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Az egész napos rendezvény konferenciáján neves hazai szakemberek számolnak be a CD-
ROM különbözõ szakterületeken történõ felhasználásának tapasztalatairól és lehetõségeirõl. A
szakmai bemutató keretében a hazai tudományos CD-ROM kiadók negyedszáz kiemelkedõ
képviselõje mutatja be kínálatát és legújabb alkotásait.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint a Magyar Tartalomipari Szövetség

védnökségével megrendezésre kerülõ meghívásos eseményen a részvétel díjtalan. A rendezvény
programjáról és a részvétel módjáról az érdeklõdõk az (1) 4575-374 fax-számon, illetve az

arkosi@info.omikk.bme.hu email-címen kérhetnek részletes információkat.


