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„Polcológiától” az „információs bumm”-ig
– a gyakorlat

avagy könyvtárak válaszai
a XXI századi információs társadalom kihívásaira

ELTE Egyetemi Könyvtár, 2006. március 29.

A konferencia helyszíne az Egyetemi Könyvtár díszterme (Budapest V. ker., Ferenciek tere
6.). A részvétel ingyenes, a konferenciát a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
rendezzük.

Program:

10.00 Könyvek és olvasók a digitális könyvtárban – Bánkeszi Katalin szakmai igazgató,
Neumann János Digitális Könyvtár

Mire jók az elektronikus dokumentumok? Milyen céllal készülnek? Kik és hogyan hasz-
nálják az internetes forrásokat? Hogyan él meg egymás mellett a digitális és a nyomtatott
könyv? A Neumann János Digitális Könyvtár tapasztalatai az internetes tartalomszolgáltatá-
sok terén.

11.00 Közbeszerzés és könyvtárak. Mi kell a harmonikus együttéléshez? – Szivi Józsefné
gyûjteményszervezési igazgató, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár

Jogi és alkalmazási környezet, a Kbt. és a könyvtárak. Beszerzés és közbeszerzés különb-
ségei, eltérõ szerepek és jogosultságok. Mit, mikor, hogyan és ki csinál a közbeszerzésben?
Mit vállaljunk, miben vagyunk profik?

12.00 Ebéd
13.00 Belsõ pr; motiváció a könyvtárban – Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
A külsõ célcsoport bizalmának megszerzése érdekében a belsõ bizalmat is szükséges meg-

szerezni. Ennek kiváló eszköze, ha a munkatársak számára a legfontosabb motivációt bizto-
sítjuk: az értelmes munkát. Ez segít az értékes munkaerõ megtartásában és az ütõképes szol-
gáltatás formálásában – ha engedi könyvtárunk kultúrája.

14.00 A szerzõ védelme és a közérdek. A szerzõi jog és a digitális szerzõi jogkezelés –
Amberg Eszter Könyvtári Intézet, Kutatási és szervezetfejlesztési osztály

A szerzõi jogi védelem próbál egyensúlyt tartani a szerzõ védelme és a közérdek között,
„tekintettel az oktatás, a mûvelõdés, a tudományos kutatás és a szabad információhoz jutás
igényeire is”. A mérleg egyik serpenyõjében a közgyûjtemények, a könyvtárak találhatók, a
másik serpenyõben pedig a „tartalomipar”/ könyvipar.

15.00 Nyilvános könyvtárak – egyetemi könyvtárak. Átfedések, finanszírozás (kerekasztal-
beszélgetés)

A konferencia moderátora: Szögi László, az Egyetemi Könyvtár fõigazgatója

Kérem, hogy az alábbi letölthetõ jelentkezési lapot kitöltve a dtoth_peter@ludens.elte.hu
címre küldjék el: http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/2006/konf/jellap.rtf

A jelentkezés a visszaigazolással válik érvényessé. A részvétel ingyenes.

 A konferencia befogadóképessége nyolcvan fõ. Minden résztvevõ megkapja az elõadások
anyagát, és svédasztalos ebéd is várja a konferencia tisztelt résztvevõit.


