Vándoroltunk, gyûltünk – képekben
✒ Nagyné Gvizd Ágnes

nak. Szakmai szervezetünk ifjú kora ellenére idén másodszor ünnepelt mintegy
hétszáz kolléga jelenlétében, hisz ez évben elnökünk, Sándor Gertrúd egész
szakmai tevékenységét ismerte el az
MKE vezetése arra hivatott grémiuma,
átvehette az egyesület megbecsülését jelentõ emlékérmet.
Valóban vándorbotot kellett fognia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Jogi Szekciója tagsága mintegy felének,
hogy eljuthasson leghûségesebb városunkba, Sopronba – Miskolcról, Debrecenbõl, Pécsrõl, Szegedrõl. De aki az
ország szívébõl igyekezett a tömegközlekedés segítségével, idén annak is kaland
volt a gyülekezésre idõben érkezni, majd
hazajutni. Nem ismerjük a statisztikákat.
Csak magunkról tud a krónikás beszámolni: negyvenfõs szekciónk tagságából
huszonkét kolléga vett részt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyûlésén.1

Emlékérem-átadás

Kitüntetettek

Már a nyitó plenáris ülésen is érdemes
volt jelen lenniük a jogi szekciós tagok-
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Érdeklõdõ tagtársaink itt is olvashatnak
a megnyitóról: http://polgarportal.hu/kuzdo-ter/
magyarorszag/4745-a-magyar-konyvtarosokegyesuletenek-negyvenhatodik-vandorgyulese
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A hivatalos program után lehetõségünk volt a hûség városával ismerkedni,
majd este megpihenhettünk, egy helyi
borász kellemes kertjében feledhettük a
nap fáradalmait. Közben megismerkedhettünk a híres soproni borászat történetével, kóstolgatva finom nedûit.

„A” helyszín

Kóstolható kortyintáshoz falatkák…

… és akik kóstoltak Bruckner borászéknál
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A péntek hagyományosan a szakmai
bemutatók napja. Következzenek elõadóink és az elõadások elérhetõsége:
1. ELDORADO az informatikai megoldás jogi kérdései, a jogi kérdések informatikai megoldása

Elõadók: Amberg Eszter, az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) fõkönyvtárosa és jogásza és Fülöp Endre, a
Monguz Kft. fejlesztõje
Az elõadás elérhetõ a https://podcast.nyme.hu/dr-amberg-eszter-fulopendre-eldorado-az-informatikaimegoldas-jogi-kerdesei-a-jogi-kerdesekinformatikai-megoldasa/ címen.
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2. Vigyázó szemetek a felhõkre vessétek – a felhõtechnológia egyes szerzõi jogi kérdései

Elõadó: Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöki fõtanácsadója
Az elõadás elérhetõ a https://podcast.nyme.hu/dr-toszegi-zsuzsannavigyazo-szemetek-a-felhokre-vessetek/
címen.
3. Az árva mûvek felhasználásának
hazai lehetõségei, különös tekintettel az
új uniós szabályozás magyarországi bevezetésére

Elõadó: Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõosztályának fõosztályvezetõje
Az elõadás elérhetõ a https://podcast.nyme.hu/dr-labody-peter-az-arvamuvek-felhasznalasanak-hazailehetosegei-kulonos-tekintettel-az-ujunios-szabalyozas-magyarorszagibevezetesere/ címen.
4. Közös jogkezelés az intelligens
szolgáltatások tükrében
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Moderátor: Horváth Sándor Domonkos, a gyõri Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója
Meghívott szakértõk:
Amberg Eszter, az OSZK fõkönyvtárosa és jogásza,
Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala Szerzõi Jogi Fõosztályának fõosztályvezetõje,
Németh Rita, a Magyar Books In Print
Kft. ügyvezetõ igazgatója,
Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöki fõtanácsadója,
Tóth Éva, az Országgyûlési Könyvtár
Nyilvános Szolgáltatások Osztályának
osztályvezetõje.

Az elõadásokat igen élénk érdeklõdés
kísérte, negyven és negyvenöt között váltakozott a látogatók száma. Örvendetes
az a tény, hogy nemcsak a jogi felsõoktatási intézmények, de közmûvelõdési
könyvtárak, valamint középfokú oktatási
intézmények is képviseltették magukat.
Kérdések, észrevételek is elhangzottak.
A záró plenáris ülés után igyekeztünk
a baráti találkozóra, ahol kellemes, hangulatos „táncos” esttel búcsúztunk a
negyvenhatodik vándorgyûléstõl, Sopron
városától és a kiváló munkát végzõ szervezõ kollégáktól, vendéglátóinktól.
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Aki még tehette, szombaton igazán érdekes határon inneni s határon túli városnézõ és túraprogramok közül választhatott.

Köszönjük az elõadóknak, hallgatóságunknak, tagságunknak, hogy megtiszteltek minket munkájukkal, részvételükkel, így egy nagyon sikeres és kellemes
hangulatú, tartalmas együttléttel lehettünk gazdagabbak.
Barnard Slade után szabadon: jövõre
veletek ugyanígy, Szolnokon! ■
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