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A mutatók a teljes szövegre _ valamennf
ően, lapszámra utalással készültek.

A két összvont mutató tartalma:

o intézményi-, testületi- és fiildtajzi mutató (a tanulmányok szövegében
részben előforduló szervezetekről, egyesületekről és fiildrajzi nevekről.

Szakmaí beszámoló

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete pá|yázati támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól
a ..A Magyar Kön1vtárosok Egyesületének története 1935-2009.'' c. jubileumi kiadvány
mutatóinak elkészítésére . P ály ázati azonosító : 3 5 12 l 0027

..A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009.' c. dokumentum.kötet,
tarta7mazza az MKE történetéről készült átfogó tanulmányt, az MKE és valamennyi
szervezete 75 éves történetét, eseményeit, adattárakat és bibliográfiákat.

A kötethez a jelen páiyázat nyomán az a|á,Jobi mutatók készültek el:

o név- és tárgymutató (a tanulmányok szövegében és az adattári részben szereplo
személyekről és eseményekrol);

o testületi mutató (a tanulmányok szövegében és az adattái részben előforduló
szervezetekrol, egyesületekről).

. foldrajzinév.mutató (a tanulmányok szövegéb en és az adattáij,,b.n szereplo foldrajzi
nevekrol)

A mutatókat készítette: Gellér Ferencné dr.
' ' /  . '  .  .  ,  . , . i

bibliográfiára, jegyzete|<re és adattárakra

o név- és tárgymutatő (a tanulmányok szövegében és az adattári részben szereplo
személyekrő|);

és az adattái

l.osszevont név- és tárgymutató: egységes betűrendben tartalmazza 'a személy-és tárgl
megnevezéseket.

1.1 A személynévmutató minden - a szöwgben előforduló - személynevet feltiintet.

Idegen személynevek, illetve a határon túli magyar könyvtárosok neve mellett feltüntetttik az
ország nevét, amelyet képviseltek.

A magyar könyvtáros személynevek mellett szerepeltetjük az MKE-kitiintetéseket, igy az
MKE emlékérem, a Füzéki István emlékérem, aFttz.dij, AzEv Fiatal könyvtárosa díjakat és
az MKE elnöki , titkári, stb.' ill. a szewezetek, és szekciók vezetoségeiben vállalt tisztségek
megnevezését.

A lánynéven és asszony néven egyaránt szereplők neveit, ill. a többféleképpen megjeleno
néwariánsokat egyrnásra utalással tettiik hozzáferhetővé.

A nem könyvtáros személyek esetbben - amennyib en az adott szöveg azt |eheÍővé tette - a
név mellett utaltunk a foslalkozásra.



a

|.2 A tárgymutató az egyesületi rnunka és a szervezeti élet fontosabb történéseire, a területi
és szakmai szervezetek egyedi eseményeire, országos- és nemzetközi jelentőségű
tanácskozásaira, továbbképzésekre, pá|yázatokra, díjakra, ktüntetésekre stb. koncentrált. A
vándorgyűléseket MKE vándorgyűlések címszó alatt csoportosítottuk, de témájuk szerint is
jelölést kaptak.

2. osszevont testületi-, intézményÍ- és földrajzi mutató: egységes betűrendben tarta|mazza
az intézményi, tesetületi, valamint a fő|drajzi neveket.

2.| A testületi/intéményÍ mutató az egyesület országos. és nemzetkőzi szervezeteit,
intézményeit, az időleges testületek (kongresszusok, konferenciák), alapítványok,
kőzlntézmények (múzeurn, levéltár, könyvtárak) nevének előfordulási helyeire utal.

Valamely könyvtár lintézmény nevét csak abban az esetben vettük fel, amennyiben szakmai
rendezvény lrelyszine volt, ill. az adott könyvtár szolgáltatására lszolgá|tatásaira való utalás
történt a szövesben.

Rögzítettük a külfoldi tanulrnányutak, különböző konferenciákon való részvétel'
értekezletek, továbbképzések, stb. lrelyszínei.

Az intézményi / testületi név rnel|ett széklrelye fiildrajzi nevét akkor is rnegadtuk, ha a
szövegben aZ netT.l szerepelt.

A könyvtárak nevét _ az évtizedek során történ változtatások egységesítése érdekében - a ma1
névhasználat szerint jelöltük. és utaltunk a könyvtár korábbi nevére is. A szöveg alapján egy-
egy új névfelvétel idópontja nem volt követlrető, de a mából kiinduló visszautalással a
könyvtár név v á|tozatai követlretőkké vál tak.

Arnennyiben a könyvtár nevében személyre utaló név szerepelt, az adott szernélynév megelozi
az intéztnényi megnevezést, s a széklrely neve hátra vetve jelenik meg. A név nélküli városi,
megyei könyvtárakat, a település neve alatt kell keresni.

Az egyetemek és könyvtáraik névvariánsait' ill. rövidtésit lásd még utalásokkal láttuk el.

2.2 A földrajzi mutató aZ országok' országrészek, tájegységek, települések
tartalmazza.

Valamely település neve meghatározott szakmai esemény helyszínét jelöli, ezt szabályként
alkalmaztuk űgy ahazai, mind a külföldi tapasztalatcserék és események esetében is.

A Magyarország területén lévo hel1nrevek mai lrivatalos elnevezésük alatt találhatók, esetleges
névváltozásaikról utaló ad táiékoztatást.

Az országneveket valamennyi idegen város név mellett feltüntetjük, akkor is, lra az
nevében nem szerepel széklrelyének országra utaló megnevezése.

A történelmi Magyarországhoz tartoző, ma más ország területén levő foldrajzi lrelyeket
korabeli nevük alatt szerepeltetjük, zárójelben a jelenlegi ország nevével.

Az egyes országok SZét- ill. összeolvadásának időbeli következményeit a lrelynév rnelletti
országnév megjelölésnél figyelembe vettük, így pl. 1993 előtt Cselrszlovákia, tna: Csehország
vagy Szlovákia.



A két összevont mutató - a karakterszámok a|apján - megközelítően 9 ív terjedelemben
készült.

A szerzó a teljes anyagot az MKE számára DVD formában adta át.

A szakmai beszámolót készítette: Gellér Ferencné dr.

A Maglar Könyvtárosok Eg,lesülete e helyen is megköszöni a Nemzeti Kulturális Alap
támogatósát, amellyel lehetővé tette jubileumi kiadványunk anyagának kutatási célú
hasznosítását is.

Budapest, 2013. október 8.

Bakos Klára
elnök

A jelen beszámoló megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján:

http://mke.info.hr.r/tevekenysege/palyazatoUpalyazati-beszamolok/nka-palyazatoV


