
Az MKE elnöksége május 9-ére hívta össze idei első Új kutatási módszerek kidolgozására, a „tudósok” új 
küldöttközgyűlését. Az Országos Széchényi Könyvtárban generációjára van szükség. Már bevonható egy eljárásba a 
a szervezetek testületi és egyéni küldötteit Kiss Gábor, az hangsajátosságok alapján is igazságügyi szakértő. A 
MKE alelnöke (igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár) hangstressz-vizsgálat éppúgy elfogadott és eredményes, 
köszöntötte. mint a poligráfos. 
Amíg az Alapszabály szerinti formalitások zajlottak, Ránki A személyes élményekkel tűzdelt érdekes előadást szívesen 
Sára (PhD hallgató, SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszéke) hallgattuk volna még tovább is, de a küldöttközgyűlés 
az internetes bűnözésről beszélt. Az igazságügyi határozatképességének megállapítása és a napirend 
nyelvészet új diszciplina, Magyarországon mindössze elfogadása után megkezdődött a „munka”.
hárman vagy négyen foglalkoznak vele. 
Hogy hogyan kapcsolódik ez a téma a könyvtárakhoz? Az 
internethasználat miatt, és mert aki az internetet használja 
bűnözésre közvetítő vagy közvetlen eszközként, már olyan 
helyen használja azt, ahol az IP cím alapján nem 
beazonosítható. Főként a gyerekek vannak veszélyben. A 
világháló táptalaja a gyermekprostitúciónak, lehetőségeit 
kiaknázzák a pedofilok, de akár a felügyelet nélkül „csetelő” 
tudatlan gyerekek teremthetnek alkalmat így otthonuk 
kifosztására. Idesorolhatók a szélsőséges csoportok 
megjelenése és tevékenységei is.
Hogyan fülelhetők le nyelvészeti módszerekkel az 
interneten bűnözők? A szövegekből megállapítható, hogy 
egy vagy több anyanyelvű-e a szerzője, hogy az intelligen-
ciája arányban van-e nyelvi érzékével és iskolázottságával. 

Az MKE 2011. évi közhasznúsági jelentését, amelynek 
(A börtönlakók például néha már jobbak, mint az ügyészek, 

része a pénzügyi beszámoló is, előzetesen elküldték az 
vagy gondoljunk az autisták képességeire.) A nyelvi 

MKE szerveinek. Így Bakos Klára, az MKE elnöke csak 
profilrajzolás során kiderül nőről vagy férfiről van-e szó? 

szóbeli kiegészítést fűzött hozzá. 
Az álnevek jellemzőek, senki nem tud elvonatkoztatni 

A költségvetési beszámoló most végre formailag is olyan 
magától, de a cigányoknál például ellentétes jelentéstartal-

lett, mint az elvárt. Bakos Klára három területet emelt ki. 
múak (pl. „zsíros” a sovány). Plágiumvádaknál segít a 

A szervezeti élettel kapcsolatban megemlítette, hogy a 
szövegvizsgálatban akár a személyre jellemző toldalékolás. 

társadalom, a könyvtárak és a kultúrában dolgozók számára 
A nyelvi profilalkotásnak számos eleme van.

egyaránt változó környezetben nem volt könnyű évünk. 
A megfigyelés a világhálón új és nehéz feladat. Hangadat-

2011-ben szinte minden szervezetnél és az elnökségben is 
bázist, álnév (nicknév) adatbázist kell építeni hozzá.

tisztújítás volt. Ismertette az elnökségen belüli munka-
A világháló szövegei alapján, a kulcsszavas hálózatfigyelés 

megosztást. Az egyesületi tagok bevonásával bővült a 
lehetősége miatt bűnügyi kategória szótárt kell készíteni.

Civil szövetség lesz az MKE: beszámoló a 2012. évi küldöttközgyűlésről
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munkacsoportok száma: a stratégiai az IKSZ-szel közösen az IKSZ programjait is, és tudjuk, hogy a pénz 
működik, a PR munkacsoport régi hiány és igény, az alap- meghatározza a munkatervet.
zabállyal foglalkozó a jogszabályi változások miatt bír Együttműködések? Döbbenetes, hogy mi folyik a 
kiemelt jelentőséggel, és gondolkodnak még a fejlesztési- könyvtári szolgáltató rendszerben. A stabilitást alapjaiban 
ben, amit az informatikai feladatok, az állandó fejlődés rengette meg a megyei közigazgatási rendszert befolyásoló 
tenne szükségessé. A munkacsoportokban nem feltétlenül jogalkotás. az egyesület és az IKSZ rengeteg koncepció 
a tisztségviselők végeznek munkát, érezzük, hogy a munka kialakításában vett részt. Ameddig lehetett, a levéltárak és a 
tágabb körben folyik, kérik, várják a bekapcsolódást az múzeumok koncepciójához való csatlakozása terén is 
egyesületi tagoktól. együttműködtek. Az egész átalakulási folyamat hajtó-
Új szekcióként megalakult a Tudományos és Szakkönyv- motorja az IKSZ, legkiválóbb ismerője Ramháb Mária, akit 
tári, illetve a Jogi Szekció. Ez is azt jelzi, hogy van még Bakos Klára ez ügyben külön tájékoztatásra kért a napirend 
tartalék és van igény a tartalmas munkára, nem igazolódott, végén.  
hogy a Műszaki vagy a Társadalomtudományi Szekciótól Együttműködéssel jött létre a Márai Program, a 2011., évi 
vonnának el tagokat. A Jogi Szekció az EISZ adatbázis népszámlálásban a KSH-nak és az IKSZ-nek volt partnere 
megmaradásáért, további működéséért sokat tett. az MKE,miközben a nagyobb könyvtáraktól is partnersé-
Az MKE régóta foglalkozott már az alapítvány létrehozá- get kértek.
sának gondolatával is. 2011-ben ez is révbe ért. Átalakult az NKA és a kuratóriumai. A közgyűjteményi 
Az INKA (Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Ala- kollégium összetételében nem kis mértékben egyeztetett az 
pítvány, ZMNE) mögöttes intézménye megszűnt. Az okta- egyesület.
tási profilú alapítvány a befogadására kérte az MKE-t, Az is megerősítést nyert, hogy nagyon fontos a vélemények 
2012-től már az egyesülethez tartozik. ütköztetése, kibeszélése, más fórumokon is terítékre tenni a 
A Tanács munkájára az elnökség mindvégig támaszkod- véleménykülönbségeket, hogy mire az állami szintig jut egy 
hatott: tanácsolt, javasolt, kritizált. ügy, ne járassa le magát a szakma.
A létszámviszonyok nem változtak. Körülbelül 1900-2000 Ha együttműködésekről beszélünk, a határon túliakat sem 
tagja van az egyesületnek. Ezt a létszámot 2012-ben már hagyhatjuk ki. Egy hónapig fogadtuk a Kárpát-medencei 
most elértük (de nem tudjuk, mennyire köszönhető ez fiatal könyvtárosokat ösztöndíjas programban. Ez új irány.
csupán a múzeumi kedvezménynek). A nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok képviselője 
Bakos Klára úgy ítélte meg, hogy az egyesület kiegyensúlyo- Barátné dr. Hajdu Ágnes (főisk. tanár, Felnőttképzési 
zott munkát végez, van kapacitás a tagságban. Jó arány, Intézet, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar). A 
hogy a 34 szervezetből csak öt nem küldött beszámolót. képviselet (IFLA, EBLIDA) mellett aktív résztvevője a 
A szervezeti élet legyen rugalmas, befogadó és kritikus, ami munkának, a Tudásmenedzsment munkacsoport vezetője.
megerősítheti, reakcióra késztetheti. Összegzésként elhangzott, hogy átfogó koncepció 
2011. évi rendezvényeket a következő szavakkal jellemez- alapján, át- és kibeszélve, mindenki részéről sok-sok munka 
te: számos, népes, sokféle. Hogy a központi rendezvények zajlott és zajlik. Ez pedig az egyesületet nyitottsága mellett 
közül miért a vándorgyűlés a fő rendezvény, azzal magya- még tovább fokozható. Fontos a válságkezelés, az egyesület 
rázható, hogy a megfogalmazott stratégiai elemek, a sarka- felkészült. Minden jobbító szándékú kritika az egyesületet, 
latos kérdések, a szakmai ügyek fórumaként ez ad trendet a a könyvtárügyet és a munkát célozza. Mindenkinek, a 
munkánknak. Ezen túl, a vándorgyűlés nem „belterjes” tagságnak, a szervezeteknek, a tanácsnak és az elnökségnek 
rendezvény, a felhasználóknál éri el az igazi célját: is köszönet a munkájáért!
konferenciákon, tanfolyamokon forgatjuk vissza rájuk az A pénzügyi beszámoló kiegészítéseként Bakos Klára 
elhangzottakat. elmondta, hogy a 2011. évi helyzetet már új gazdaságfilo-
Fontos tréningsorozat volt az „MKE akadémia”, öt zófia jellemezte. Ismérvei az előrelátás, egyensúly, stabilitás 
témában készített fel. és átláthatóság. Meghatározó szerepe van az egyesületnek a 
A rendezvények alakításában az egyesület figyelembe vette jelenlegi magyar közéletben, ezt tudni kell megőrizni. 
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Ehhez kevés a jellemzően tagdíjakból (a központba!) Papírforma szerint a pénzügyi egyenleg rendben van, 
befolyt 1.852 ezer forint. Ami ezt kiegészíti: az évente mégis mutatkozik némi – kezelhető mértékű – hiány.
kapott költségvetési támogatás az NCA-tól és a NEFMI- A 2012. évi, az egyesület eddigi legkomolyabb, 
től (450 ezer forint), az adó 1 %-ának felajánlásai, valamint legátláthatóbb költségvetése. A szervezetek gazdálkodá-
a pályázati tevékenységnek köszönhetően 2011-ben 14.570 sának kialakításában is egységes szisztéma kialakítására kell 
ezer forint. Ez az összesen kb. húszmillió forint törekedni, összhangban a civil törvénnyel. (Az EB tervezi 
összhangban a célkitűzésekkel, a feladatokkal nem tud ugyanígy a szervezetekét is áttekinteni.) 
több programot – pedig rengeteget lehetne – támogatni. Vitára nem került sor, a küldöttközgyűlés a beszámolókat 
Elmondható, hogy a 2010. évi hiányokat az egyesület egyhangúlag elfogadta. 
ledolgozta. A jogszabályok szem előtt tartásával új Ezután dr. Redl Károly alelnök (tájékoztatási igazgató, 
gazdálkodás, tisztességes működés jellemzi. A gazdálkodás OGYK), az Alapszabály-módosító munkabizottság veze-
mögött munkaterv van, a munkának és a gazdálkodásnak tője terjesztette elő a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról 
egálban kell lennie. alapján szükséges módosító indítványokat. Ezek három 
A Tanács munkájáról röviden Bazsóné Megyes Klára, a csoportját kellett megvitatni, a képviselők kétharmados 
Tanács elnöke (nyug. igazgató, Csuka Zoltán Városi aránya e döntések meghozatalához megvolt.
Könyvtár) számolt be. Megválasztása óta, megújulva Az Alapszabályban szükséges szóhasználat (pl. a 
dolgozik. Feladata, hogy a szervezeteket és a tagságot az közhasznúsági tv. most közhasznúsági melléklet), a 
elnökséggel összekösse, kapcsolatot tartson és vélemé- székhely címének változása nem képezhette vita tárgyát.
nyezzen szervezetenként egy képviselővel. Az elmúlt négy Az MKE nevét azért kell változtatni, mert a civil tv. szerint, 
ülés mindegyikén elhangzott a főtitkári beszámoló, az legalább két jogi személyiségű tag esetén az egyesületek 
aktuális ügyek mellett terítékre került az egyes szerveztek különös jogi formája, a szövetségként kell működni. Az 
munkája is. MKE nevének tehát tartalmaznia kell a „szövetség” 
Fontos a szervezeti élet megerősítése, a pontos admi- kifejezést.  Több javaslat is érkezett. A küldöttközgyűlés – 
nisztráció, a rögzített feladatokról önmagunknak is nem titkolt praktikus okokból is - a Magyar Könyvtáro-
beszámolni. sok Egyesülete Civil Szövetség névváltozatot fogadta el. 
Megköszönte a könyvfesztivál anyagi hátterének meg- Rövidített névként az MKE marad használatban. A döntés 
teremtését, a PR munkabizottság bábáskodását, felhívta a azért volt fontos, hogy a mielőbbi bejegyzés után az 
figyelmet a hamarosan útjára induló hírlevélre, a díjak (Fitz, egyesület ne maradjon ki a pályázati lehetőségekből, amit 
MKE) gondozására a közelgő határidők miatt. már új néven, az új kiírásoknak megfelelően, 
Bazsóné Megyes Klára nem ritkán egyéni levelekkel, szövetségeknek jelentetnek meg. 
keményen számon kért. A szorosabb kapcsolati háló, a tőle Némi vita alakult ki annak megszavazása során, hogy a 
kapott szempontrendszer, személyes odafigyelése sokat megválasztott tisztségviselők hány tisztséget tölthessenek 
jelentett az elért eredmények terén. be egyidejűleg az MKE-ben. A lojalitás miatt egyértelmű 
Az Ellenőrző Bizottság jelentése harmadik napirendi volt, hogy az EB elnöke és tagjai nem vállalhatnak egyéb 
pontként szünet nélkül követte az előzőeket. A beszámo- tisztséget. Az is elképzelhetetlen, hogy az elnök és a főtitkár 
lókat dr. Horváth Sándor Domonkos, az EB elnöke (igaz- más posztot is betölthessen. Nem szavaztuk meg viszont 
gató, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár) értékelte. ebbe a körbe a Tanács elnökét, hiszen ő tanácsi képviselő-
Az EB kizárólag az egyesülethez és a tagsághoz lojális ként a saját szervezetében már pozícionál.
szervként felügyelte és vizsgálta felül a gazdálkodást, az Felvetődtek egyéb jogi és fogalmi kifogások is, melyről az a 
arányokat. Néhány segítő javaslatának eredményeképpen döntés született, hogy az őszi küldöttközgyűlés 
az MKE költségvetése formailag, a felhasználás szempont- részletesebben vitatja majd az Alapszabály kérdéseit, a 
jából átláthatóbb, a könyvelőváltással fegyelmezettebb lesz. bizottság addig is dolgozik, finomít. Néhány szervezet 
Szükséges például az induló tőke, veszteség stb. fogalmak esetében ez is változást hoz majd, saját SZMSZ-eikben 
tisztázása. szabályozhatnak további kérdéseket.
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És még mindig nem álltunk fel. Napirenden túl, Bakos Új támogatási forma a könyvkiadás támogatása (beszolgál-
Klára kérésére Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke (igazgató, tatott könyv a Márai helyett).
Katona József  Megyei Könyvtár) tájékoztatott tömören a Figyelem! Ne a volt veszteségeken keseregjünk, hanem 
mindannyiunkat foglalkoztató változásokról és kérdé- hogy többet ne veszítsünk!  
sekről. Az egyesület, azaz immár a Szövetség 2012. évi munka-
Most ugyan elsősorban a megyei könyvtárak a főszereplők, terve és a gazdálkodás fő irányai is ezt igyekeznek 
de láthatóan egyetlen könyvtártípus sem marad érintetle- elősegíteni.
nül. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Közigazgatási és Több évtized után ősszel újra megrendeznék az Országos 
Igazságügyi Minisztériummal szorosan együttműködve Könyvtárügyi Konferenciát, amely az IKSZ-szel közösen a 
tartja kézben a könyvtárügyet.  Az önkormányzati tör- magyar könyvtárügyről, annak jövőjéről átfogóan szólna. 
vénnyel változott a feladatfinanszírozás (most dől el). A győri vándorgyűlés a változó környezet vonatkozásában 
Egyetlen könyvtárban sem mellékes, hogy jut dokumen- veti fel a kibeszélendő feladatokat. Leszögezhetjük, hogy 
tum a lakossághoz; mennyi dokumentum és mennyi könyvtárainknak helyben most mindenképpen fontos a 
könyvtáros jut oda, ahova kell; jut-e külön forrás az partnerség.
összevont épületek fenntartására; a dokumentum ellátás Idén ismét tervez az MKE „akadémiá”-t.
minden szolgáltatást érint majd. Tavalyi kezdeményezésként, de idén a változások nyomon 
ANEFMI kezdeményezésére és a szakmai szervezetek követésével és folyamatos reflektálással az IKSZ-szel 
támogatásával a megyei könyvtárak fenntartója most a együtt megkezdődhet a stratégiakészítés a NEFMI-nél.
MIK. Nem lehet már elszakadni más kulturális intézmé- A jogszerűség miatt 2012-ben meg kell kezdeni az össz-
nyektől (levéltárak, múzeumok), de talán már a szociális költségvetés (szervezetekével közös) elkészítésének kidol-
intézményektől sem. Szeptember 30-áig új minisztérium áll gozását. Már a most összeállított költségvetést is eszerint 
fel, az intézményeket át kell venni. kell majd egységesíteni.
A megyei jogúság feladatot jelent. Az önkormányzat állami A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „civil szövetség”-ként 
támogatású intézményt vesz át. Akik még nem szenvedték sem hagyja veszni a szakmát! Az eddigi lendülettel, 
el az intézmény összevonást (megyei és városi könyvtárak), tartalékainkkal és kitartással álljunk mellé!
ott nehezebben élik most meg. A térségi feladatokat nem Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ) 
adjuk fel! Ez prioritás. Év végér nem maradhat nyitott 
kérdés.  
Van olyan helyzet, amikor közgyűjteményeknek sem lehet 
kéz a kézben tovább lépni, mert közgyűjteményenként más 
a szerep: a múzeumok tulajdonára garancia az állam, a 
könyvtárak helyben nyújtanak szolgáltatást, ezért vagyo-
nuk a megyéé. 
Az NKA-nál négy helyen pályázhatunk egy kollégium 
helyett. Van helyünk a könyvkiadásban (szakmaiként), a 
folyóiratok között, a közgyűjteményi a „klasszikus” könyv-
tári és a szépirodalmiban is van esély. A lényeg, hogy ne 
könyvtári, hanem közgyűjteményi fogalomkörnek megfe-
lelő legyen a pályázat. Csökkent az esély az egyházi 
könyvtárak bekerülésével.
Eddig a szolgáltató helyekre komoly finanszírozás jutott, 
de nem ért oda. Most a feladatfinanszírozásban mutatkozik 
a törekvés.

Egyesületi élet

20



Jó hangulatú osztálykirándulások emlékét idézik föl szendvicseknek és a nem kevésbé finom lélekmelegítőnek 
bennem az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerveze- nekilátni. Teli hassal hallgattuk a busz motorjának duruzso-
tének kirándulásai. A tavalyi sikeres, esztergomi kiruccanás ló hangját. Már éppen elszenderedtünk, amikor megérkez-
után már többen vártuk az új úti célt. tünk a kirándulás következő állomására, a keszthelyi 
Ezúttal Sümeg, Keszthely és Zámoly voltak a főbb állomá- Festetics-kastélyba. Noha talán valamennyien jártunk már 
sok. 2012. május 7-én tehát a szükséges kellékekkel – enni- ott, bizton állíthatom, hogy olyan idegenvezetésben, me-
és innivalóval, süteménnyel, pogácsával, napszemüveggel lyet dr. Leinhard Miklós, a múzeum munkatársa nyújtott 
és naptejjel – felszerelkezve vágtunk neki az útnak. nekünk, korábban nem volt részünk. Sajátos humorával, 
Az már kora reggel kiderült, hogy beborult. Az időjárás történelmi anekdotáival tette felejthetetlenné az egyébként 
bizony nem volt kegyes hozzánk, egész nap kisebb- is érdekes múzeumlátogatást. Vígan csoszogtunk hát 
nagyobb intenzitással esett az eső, vagyis a naptejet teremről teremre az intarziás parkettát védő papucsokban, 
legfeljebb a kávénkba tölthettük volna, más hasznát nem s kacarásztunk a Festetics-kastély lakóiról, látogatóiról és 
nagyon láttuk. Mindez azonban nem törte meg a jó értékes berendezési tárgyairól szóló rendhagyó történe-
hangulatot. A harsányan zöldellő tájban az esőfátyolon lemórán.
keresztül is lehetett gyönyörködni. Mégis bizakodtunk, Végül felmásztunk a toronyba is, ahol végre a Balaton 
hogy Sümegre érve megváltozik az időjárás. S várakozá- türkiz csíkja is láthatóvá vált.
sainknak megfelelően tényleg tapasztalható volt a változás: 
az eső még jobban rákezdett, és kiegészült némi széllel.
Kis csapatunk egyik fele ekkor jobbnak látta a várlátogatást 
felcserélni némi gasztronómiai élvezettel. A „legelvetemül-
tebbek” azonban felsétáltak a csúszós macskaköveken a 
várhoz. Érdemes volt megtenni a kiadós sétát. Noha nem 
láthattuk az egyébként minden nap megtekinthető 
várjátékot, érdekességekben így sem volt hiány. Gyermek-
nagyságú kardok, súlyos páncélöltözetek, öles buzogányok 
látványa idézte fel bennem Arany János Toldit bemutató 
sorait: „Hárman nem birnátok súlyos buzogányát, / 
Parittyaköveit, öklelő kopjáját; / Elhülnétek, látva rettenetes 
pajzsát, / és, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.” Újra buszra szálltunk, s hazafelé vettük az irányt. A Balaton 
Más termekben viaszbábuk szemléltették a középkori északi partján haladva nézegettük a tó szépségét, a 
kínzóeszközök használatát, és az egykori konyha és pékség Szigligeti vár romjait, a szoknyás Badacsony párás tetejét, 
hangulatából is kaphattunk ízelítőt. Egy helyiségben apró az álmos falvak, az üres strandok hétfői, esős nyugalmát. 
ólomkatonák harcoltak egymással, felidézve a legkülönbö- Csakhamar mindannyian elaludtunk. 
zőbb korok katonai viseletét és harcászati eszközeit. Zámolyon azonban újra megálltunk, hogy a helyi Pedró 
Micsoda csatazaj, fegyverropogás lehet ezekben a vitrinek- söröző és étteremben teszteljük, valóban olyan ízletes-e a 
ben, amikor leszáll az este, s a múzeum bezár. (Aki nem konyhája, mint ahogyan hírlik. Nos, a válaszom egyértel-
látta az Éjszaka a múzeumban című filmet, annak jó szívvel műen: igen! Az ételek nagyon finomak és kiadósak a 
ajánlom! Megtekintése után már világossá válik, mire Pedróban. A helyi serfőzde folyékony kenyerét is érdemes 
akartam előző mondatomban célozni.) megkóstolni. Hogy a hazaiak se maradjanak ki teljesen a 
Szó mi szó, a vár esőbe burkolózó arcát mutatta, s bizony, jóból, az étterem melletti italmérésben többen vásároltunk 
ezt a látványt nem sok turista élheti át! Rajtunk kívül is csak egy-két üveggel ebből a lágysága ellenére igen erős sörből.
egy-kettő lézengett. No de a jóból is megárt a sok, azért Mire végeztünk a vacsorával a Nap is kisütött. Rendes volt 
kellemes volt végre a meleg buszba visszamászni, az ízletes tőle, hogy a mai napon megtett kb. 400 kilométer utolsó 

Hurrá, kirándulunk!
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harminc kilométeres szakaszán – melyet végig a buszban Kellemesen elfáradva szálltunk le a buszról Tatabányán.
töltöttünk -, kikukkantott a felhők mögül. Végül csak Jó volt kirándulni, együtt lenni egy kicsit a könyvtár falain 
előkerültek azok a napszemüvegek! Az órára pillantva kívül. 

*elégedetten nyugtáztuk, hogy időben haza fogunk érni. Legközelebb is jövünk! Köszönjük Klári!
Még lesz idő ráncba szedni a családot is! Így lesz teljesen Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
kerek a nap.

*A kirándulást szervezte Kissné Anda Klára,
az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének titkára.
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Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 3. Háromszéki-Virág Fruzsina (Szent István 
(www.mkekemsz.hu ) és a Tatabányai Városi Könyvtár Egyetem Könyvtára, Gödöllő): Böngészőbe 
(www.vktatabanya.hu ) közös programjára legközelebb integrálható pluginok a gyors és hatékony infor-

00 mációkeresés érdekében.2012. június 12-én (kedd) 10  órától kerül sor. A már meg-
4. Monguz KFT (Szeged): Elektronikus könyvtárak szokott helyszínen, a Városi Könyvtárban Szilassi Andrea 

építése JaDox szoftverrel. a következő programmal várja az érdeklődő tagokat és 
5. Szilassi Andrea (Városi Könyvtár, Tatabánya): kollégákat:

Szolgáltatások a Felhőből I. - Gyűjtemények, 
archívumok létrehozása a Sky Drive-on.1. Payer Barbara (Könyvtári Intézet, Budapest):

E-learning a Moodle 2.0 alkalmazásával a könyvtá-
További részletekről tájékozódni a Szervezet honlapján, ri felhasználóképzésben. 
jelentkezni Szilassi Andreánál lehet:2. Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya): Fejlesztési 
(szilandi@mail.vktatabanya.hu 34/309-743, 311-593).irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok 
A Webszerkesztő Workshop 2010. novembere óta műkö-mentén.
dik, évente négy szakmai programmal. A Komárom-Esz-3. Szederkényi Gabriella (Arany János Városi 
tergom megyei könyvtáros és informatikus kollégák Könyvtár, Dorog): Sikereink, problémáink a fel-
bevonása mellett szívesen látunk minden érdeklődőt és – nőttek oktatásában.
ha kapcsolódó téma esetén - előadásra jelentkezőt.
Az eddigi tevékenység áttekinthető az alábbi weboldalon: Szünet, szendvicsebéd 
https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerke
sztoworkshop/

Webszerkesztő workshop
programelőzetes
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