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A szerkesztő 
tollából

Tisztelt Tagtársaink!

Gazdag novembernek és decembernek nézünk elébe, izgal-
masabbnál izgalmasabb programlehetőségekkel, melyekre 
nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója szakmai vezetéssel 
egybekötött látogatást szervez az OSZK ban most megnyílt 
az eddigi legteljesebb A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye 
című kiállítás megtekintésére 2018. november 28-án délután 16 
órától a Budavári Palota F. épületében, a VI. szinten lévő kiállító 
termeibe. „Számos pompás corvina és más díszkódex érkezett a 
világ különböző pontjairól, New Yorkból, Párizsból és a Vatikán-
ból valamint a hazai gyűjteményekből is a Széchényi Könyvtárba. 
A kiállítás Mátyás király messze földön híres corvináit és a budai 
műhely páratlan alkotásait hivatott bemutatni.”
A kiállítást bemutatja és szakmai vezetéssel kísér végig ben-
nünket: Földesi Ferenc, az OSZK Különgyűjteményi Tárainak 
igazgatója, neves történész, így várhatóan igen érdekes és 
izgalmas újdonságokat feltáró élményekben lesz részünk.

Továbbá érdemes e napra több szempontból is odafigyel-
nünk, mert délelőtt 10 órától kezdődik a ”GDPR alkalma-
zása a magyarországi könyvtárakban” című konferencia 
is, amely 13 óráig fog taratani. (Lásd: részletesebben a külön 
feltett Meghívójában!)

Azoknak pedig, akik szeretnének jelentkezni az MKSZ adventi 
útjára Bécsbe, a Monet kiállítás meglátogatására, (Lásd: rész-
letesen a külön e célú Meghívónkban) 2018. november 28-án 
du 14 óra és 16 óra között személyes befizetési lehetőséget 
biztosítunk, az OSZK-ban a főbejárat melletti büfénél várják 
az érintett tagtársainkat, kollégáinkat és érdekelődő ismerő-
seinket, Fazekas Jutka és Antal Elli vezetőségi tagjaink.

Minden érdeklődő tagtársunknak, kollégánknak és ismerő-
seinknek élményekben gazdag napot kívánunk, várva minél 
nagyobb létszámú megjelenésüket.

Nagy Zoltán                                      
Elnök
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Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

1. Mein Budapest 
Prof. Dr. Magyar Kázmér színes fényképes albuma

Tekintettel arra, hogy a sajtó és a Magyar Rádió mun-
katársai is nagy érdekelődést mutattak elsőként a hazai 
könyvkiadás területén is ritkaságnak számító jelentős 
nyomdatechnikai újdonságként a digitális képközlés 
magas színvonalát képviselő: MEIN BUDAPEST című né-
met nyelven íródott reprezentatív kötetet mutattuk be.

Az A/3 méretnél is nagyobb formátumú közel 300 ol-
dalas (271 számozott lapból álló) fényes műnyomó pa-
píron digitális technikával nyomtatott kötetes mely 100 
nagyságrendű színes fényképpel mutatta be  Európa 
német nyelvterületen élő lakosságának Budapest, maga 
a szerző s a kötet összeállítója Prof. Dr Magyar Kázmér 
ismertette egy kitűnő vetített diaképes előadása kere-
tében. Az idős professzor úr, aki Svájcban és több euró-
pai egyetem így többek között a Sorbonne, de a hazai 
Szent István Egyetemnek is díszdoktora ezért utazott 
haza Budapestre, hogy ezt a remekművet ismertethes-
se a hazai érdekelődő közönséggel is. Magát a páratlan 
érdekességet nyújtó nyomdászati technikát, mely azt is 
lehetővé tette, hogy plakát  és  A/1 es  mérető éles  szí-
nes digitális nyomatokat is lehessen készíteni a kötetről.

Dr. Tomcsányi Péter a Prime Rate nyomda ügyvezető 
igazgatója mutatta be. Egy részt az eredeti felnagyított 
nyomatoknak az előadó terem falára kitett példányai-
val más részt szintén vetített demonstráció keretében, 
mely komoly sikert váltott ki és számos érdekelődőt 
vonzott oda, hogy hasonló kiadványokat készíthesse-
nek a magyar könyvtárak számára is.

Mein Budapest 
Prof. Dr. Magyar Kázmér 
színes fényképes albuma

Prof. Dr. Magyar Kázmér 
a nagyméretű képeket mutatja

Annak ellenére, hogy ez az időpont pénteken a Könyvfesztivál első szakmai napján, pénteken már a 
kora esti időpontra esett a nagy fesztiválcsarnok B. épületének galériáján lévő Könyvtáros Klub terme 
zsúfolásig megtelt az érdekelődő hallgatósággal. Ezek között igen nagy számban jelentek meg a Műszaki 
Könyvtáros Szekciónk tagtársai, de az MKE elnöke Barátné Dr. Hajdu Ágnes és több más szakmai szervezet 
vezetője is képviseltette magát.
Az elmúlt évek jó gyakorlatának megfelelően idén is két jelentős új művet mutattunk be az MKE Könyv-
táros Klubjában a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2018. április 20-án  18 -19 óra között.
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“

2. Féja Géza: Atyámfiai

Már maga az a tény, hogy a kötetet a neves magyar író a Viharsarok és más 
művek szerzőjének fia Féja Endre szerkesztette egybe s tudta még  átadni  
kiadásra is egy igen nagy kuriózumnak számít. Féja Endre, aki közel 50 éven 
át nevelt fel és tanított a budapesti Toldi Gimnáziumban, kik közül, mint ma 
már neves irodalom-történészek és neves kutató tudósok lettek, többen el-
jöttek, hogy meghallgathassák egykori szeretett tanáruknak a könyvről szóló 
ismertetését.

Féja Gézának az Atyámfiai című és más délvidéki lapokban megjelent írásait  
Pastyik László a ma Bácska Topolyán élő irodalomtörténész, egykor az Újvi-
déki Egyetem tanára kutatta fel és kereste meg Féja Endrét, hogy ösztönözze 
ezen írásoknak a kiadására egy kötetben való közreadására. Ahogy a kötet 
összefoglaló záró cikkében a Két Féja, apa és fia című írásában is írta s a könyv-
bemutatón is ékesen beszélt erről: „A Délvidék irodalmi hagyományait kutat-
va bukkantam az adatra, hogy Féja Géza 1941 ben nyarán a Bácskában járt. 
Zilahy Lajos képes hetilapjában a Híd –  ban több írást is közölt az akkori helyi 
társadalmi állapotokról és irodalmi viszonyokról…Az Atyámfiai című írásában 
azt is jelezte, hogy rokonilag és érzelmileg is szoros szálak fűzik Csantavér 
nagyközséghez…”
Mindezek nyomán vette fel a kapcsolatot a Budapesten élő Féja Endrével  
és együtt-munkálkodásuk eredménye lett, hogy ennek a kötetnek a kiadása 
létrejöhetett, amelyért köszönetét fejezte ki a szerző fia is az ott megjelent 
vendégek előtt.

A másik kiemelkedő érdekessége a most megjelent kötetnek maga kiadásá-
ban rejlik, mert a ma Szerbiában a Vajdaságba Zentán működő Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Intézet Délvidéki Soroló néven más ismertté vált sorozat 7. 
köteteként szerkesztette és készítette elő a kiadását Mák Ferenc sorozatszer-
kesztő, akinek több munkáját is volt már lehetőségünk bemutatni. Ő maga 
is kiemelte és szólt e kötet jelentőségéről s annak várható hatásairól mind a 
Magyarországon, mind a Délvidéken működő magyar oktatási intézmények-
nek tanárai, hallgatói és jövő kutatói számára. Csak reménykedünk és bízunk 
abban , hogy folytatódni fog ez az igen fontos értékeket felmutató sorozat a 
VMMI kiadásában, amelyet Hajnal Jenő indított el minden magyar érdeklődő 
olvasó és kutató örömére.

A bemutatók olyan jól sikerültek, hogy bár Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál ezen a napon be 
akart zárni 19 órakor, de miután nagyon sok érdekes tény és dolog várt még megbeszélésre csopor-
tosan kivonultunk a Millenáris B épületéből s parkban letelepedve közel késő este 10 óráig együtt 
maradva vitattuk meg a látottakat és hallottakat.

Köszönet érte az MKSZ azon vezetőségi tagjainak, akik az előkészítésében és rendezésben is aktívan 
részt vállaltak többek között Farkas Istvánnak a Pedro Kft és a Xantusz Könyvesház vezetőjének, 
Bihari Zoltánnak, akik által a kötetek forgalmazására és dedikálására is sor kerülhetett.

Nagy Zoltán
elnök

Féja Endre bemutatja 
édesapja délvidéki írásait
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Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
Könyvtárából
A vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetését GDPR témában az MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont Könyvtárában szervezte a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény kiugróan sikeres volt, a 
résztvevők sok kérdésükre kaphattak választ a szakértőtől, és a már szintén igazi szakértőnek számító 
kollégáktól. A fő téma a május 25-én hatályba lépő Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) volt, amely 
a hétköznapi és a szakmai adatkezelési szabályokat is megváltoztatta, hiszen a rendelet minden személyes 
adatot kezelő szervezetre, jogi személyre vonatkozik, akik az Európai Unióban – így Magyarországon is – 
tartózkodó személyek adatait kezeli. A rendezény sikeresen lezajlott, részletes beszámoló olvasható 
az mke.info.hu/muszaki honlapon. 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
50.  Vándorgyűlése Keszthely, 
2017. július 3-6.
“Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” címmel került megrendezésre az idei rendez-
vény. Ez az MKE 50. Vándorgyűlése volt, amely egyben jubileumi megemlékezést jelentett az 1969 évi 
Tatai első találkozóra s az azóta eltelt idő minden évben megszervezett nagy nyári szakmai rendezvé-
nyeinkre. A programunk sikeresen lezajlott, ezen alkalommal Fazekas Gáborné Jutka az MKE vezető-
ségi tagja, gazdasági felelősünk évtizedes kitartó munkájának elismeréséül MKE Emlékérem kitün-
tetésben részesült. Továbbá nagy sikert hozott a (Széchényi Ödön által rendelt) HABLEÁNY nosztalgia 
hajóra szervezett délutáni programunk a Balatonon. A programról részletes beszámoló található az 
mke.info.hu/muszaki honlapon.

MEGHÍVÓ

MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ VÁNRORGYÜLÉSI PROGRAMJÁRA KESZTHELYEN  a 
PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR D ÉPÜLET

 nagyelőadó termébe

2018. július 5 én  csütörtökön délelőtt 10 órától

                    MŰSZAKI ÖRÖKSÉGÜNK ÉS A JÖVŐ SZOLGÁLATA
                                                                    címmel

Georgikon Egyetem és Kollégiuma Keszthelyen

Moderátor: Nagy Zoltán elnök (Műszaki Könyvtáros Szekció)

Program:

10.00–10.15  „Felhőre” könyvtárak!
 Előadó: Tamáska Lajos programmenedzser (INKA)

10.15–10.30   Egyedi igényekre szabott RFID megoldások könyvtáraknak
 Előadó: Udvardy-Nagy István ügyvezető igazgató (Smartfreq Kft.)

10.30–10.50  A Könyvtári Intézet megújuló e-learning rendszere
 Előadó: Bánkeszi Katalin címzetes igazgató (OSZK – Könyvtári Intézet)

10.50–11.10  Oktatás online környezetben
 Előadó: Szepesi Judit e-learning tanácsadó (OSZK – Könyvtári Intézet)
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Az “Egészség-Információ-Könyvtár” 
konferencia összefoglalója
Május 24-25-én rendezte meg a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ), a Semmel-
weis Egyetem Központi Könyvtára és az ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 
a 4. Egészség-Információ-Könyvtár konferenciát. A rendezvényen több mint 270-en vettek 
részt, ebből mintegy 100 fő mind a két napon jelen volt. Az MKSZ elnöke Nagy Zoltán is tar-
tott előadást, beszámolva szervezetünk életéről.

Megrendülten tudatjuk, hogy rövid, súlyos betegség után tragikus hir-
telenséggel meghalt Liszkay Béla a BME-OMIKK  most március végén 
nyugdíjba vonuló főigazgatója. Liszkay Béla az MKE “Műszaki Szekció-
jának” egyik legkorábbi aktív tagjaként több cikluson át vezetőségünkben 
jelentős tisztségeket is betöltött. A Budapesti Műszaki Egyetemnek 
pedig több mint 40 éven át volt munkatársa, nekünk az MKSZ nek  pedig 
mindvégig támogatónk és kedves barátunk volt  a BME-OMIKK ot képviselve  
testületi tagként is .

Temetéséről a BME amely Liszkay Bélát saját halottjának tekinti fog 
intézkedni. Búcsúztatásán  mint szervezetünk alapító intézményének is 
adózva  és leróva kegyeletünket kívánunk majd részt venni.

Emlékét örökké megőrizzük!

Nagy Zoltán
MKSZ elnök

Búcsúzunk Liszkay Bélától
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az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció  tanulmányutat szervez Bécsbe 
2018. december 05-én

a nagyszabású Claude MONET kiállítás megtekintésére, 
a nevezetes bécsi adventi ünnepségen teendő sétára a Rathausplatzon és 

Sopronba az 1863 óta működő nevezetes LŐVÉR pincébe 
egy kora esti  tájékoztatóval és kóstolóval egybekötött látogatásra    

Utazásunk központi célja, hogy eljussunk az Albertina Múzeumba ahol több mint 
20 év után most először szenteltek nagyszabású, s eddig legátfogóbb, Claude 
MONET (a „Fény mesterének”) kiállítást megtekinthessük. Ezen a tárlaton több 
mint 40 nemzetközileg elismert múzeumból és magángyűjteményből kölcsön-
zött több mint 100 kiemelkedő festményét láthatjuk majd az impresszionizmus 
nagy mesterének.

Nem kevésbé érdekes a bécsi Városháza terén közel száz éve minden adventben 
megrendezésre kerülő igen hangulatos karácsonyi vásár megtekintése és szép 
kézműves kis ajándékok fakultatív beszerzésének lehetősége is terveink között 
szerepel a közel két óra szabadidős séta keretében.

Délután 16 óra körüli indulással Sopron felé vesszük az irányt, a városnak Lővér 
hegyi részén lévő történelmi múltú pincéjénél állunk meg. Itt megismerkedhetünk  
a nevezetes Sopron–Balf és Fertő tavi tájegységünk szőlőtermesztésével és híres 
boraik, üdítőitalaik, házi hús- és sajttermékeiket is lehetőségünk lesz megkóstolni.

Indulás: 2018. decemeber 05-én reggel 6 órakor Budapesten a Blaha Lujza téren a 
Corvin Áruház előtti parkolóból a Romcar szokásos panorámás autóbuszával.

Érkezés: 2018. december 05-én, szerdán kb. 22 óra körül Budapestre a Blaha Lujza 
térre a Corvin Áruház parkolójába.

Az Albertina Múzeumba a Monet kiállításra a belépőt igyekszünk, előzetes leve-
lezéssel, szakmai csoportos kedvezménnyel beszerezni. Természetesen, akinek  
ICOM kártyája van, azoknak itt is ingyenes belépést biztosítanak. 

Részvételi díj: 8.000 Ft+15 euro.

Jelentkezésre és befizetésre: 
Fazekas Gáborné Jutkánál (fazekas.jutka@gmail.com) előzetesen email-ben ill. 
telefonos egyeztetéssel 06 30 460 9380, és Antal Ellinél (antallne54@gmail.com) 
és személyesen is, 2018. november 28-án du, 14 óra és 16 óra között az OSZK-ban a 
büfé előtti térben is lehetőség lesz, de legkésőbb az elutazás előtt december 3-ig 
meg kell történjen, az idő rövidsége miatt csak közvetlen készpénzfizetés útján.

A várhatóan érdekes és szép utazásunkra várjuk minél több tagtársunk és család-
tagjaik, kollégáink, ismerőseink jelentkezését!

Nagy Zoltán MKSZ elnök (znagy@oszk.hu)
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