A tartalomból:

MKSZHÍRADÓ 2018/1. február

• Beszámoló az MKSZ 2018-as évadnyitó rendezvényéről
• Beszámoló az MKSZ 2017. évi beszámoló taggyűléséről és
Luca napi rendezvényéről
• Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Ellenőrző
Bizottságának jelentése a 2017-ben folytatott tevékenységéről
és a szekció gazdálkodásáról
• Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 2017. évi
munkájáról

Beszámoló az MKSZ 2018-as évadnyitó rendezvényéről Dísztermébe, hogy meghallgathassuk Vitray Tamást a ”Csak ülök és

biztosítani tagjainknak meghirdetve a Muszkon hírportálunkon is.
Ezt követően jól eső érzéssel és jelentős érdeklődéssel vonultunk le
együttesen az OSZK VI. emeletén lévő zsúfolásig megtelt cca. 150 fős

mesélek”
címmel
tartott
visszaemlékezéseiről.
Ezt a nagy sikerű műsorát az OSZK Könyv- Tárlat sorozatának
mostani a Játékos Évad címet viselő programja keretében adta elő
változatlan nagy sikerrel. Beszélt az igazi tartalmas kvíz műsorok
jelenlegi hiányáról is. Be is mutatott néhány fel és kitalálós játékot.
Ezt követte a Grund Színház fiatal művészeinek un. szituáció játékot
fergeteges sikert arató bemutatója, amelybe bevonták a jelenlévő
könyvtárosokat is így többek között a mi műszaki szekciós tagjaink
közül is többen „előadó művészekké” válhattak egy egy szép
pillanatra.
A sok szép új élményt még visszatérve az előadások után a Társalgó
terembe kiértékelhettük megállapítva, hogy kulturális élményeket
tekintve
„ez
az
évünk
is
jól
indulhatott. "
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Ahogy a Meghívónkban is meghirdettük idén is az OSZK Magyar
Kultúra Napja rendezvénysorozatához kapcsolódva jöttünk össze a
Műszaki Szekció tagságával 2018. január 25-én délután 14 órára a
Budavári Palota F. Épületének a VIII. szinten lévő úgynevezett Társalgó
termébe.
Itt az MKSZ tagsága nevében Nagy Zoltán köszöntötte a
megjelenteket és ismertette a Műszaki Szekció 2018. évi
programjainak
tervezetét.
Ezek között külön kiemelten szólt az idén 50. jubileumi évfordulójához
érkező Vándorgyűlésről, mely Keszthelyen lesz 2018. július 3-5.-e
között. Erre az alkalomra egy un., Vándorgyűlés-történeti kiállítást kell
szervezni, amelyhez az MKSZ is csatalakozik, jelentős tárgyi és képi
emlékanyagot kíván összegyűjteni. Ennek a céljából egy 3-4 fős un. ad
hoc munkabizottságot hozunk létre, akik április végére egy un., saját
műszaki szekciós un. tabló kiállítást is elő tudnak készíteni. Már ezen
az alkalommal is jelentős számú felajánlás érkezett, amelyet
köszönettel
fogadott
a
vezetőségünk.
A további rendezvényeinket pedig kellemes tea és sütemények
elfogyasztása
mellett
vitattuk
meg.
Mindemellett az MKSZ fő pénzügyi képviselői Fazekas Jutka és Antal
Elli szorgalmasan begyűjtötték a tagdíjakat az e célból is megjelent
kedves tagtársainktól, amelynek során már eddig is cca. 50 fő
rendezte
az
idei
tagsági
viszonyait.
Ebből a célból február 15–re újabb befizetési lehetőséget fogunk

Nagy Zoltán

elnök
..............................................................................................................................................

Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció 2017. évi
beszámoló taggyűléséről és Luca napi rendezvényéről

A 2017 december 15-én az OSZK épületében a VIII. szinten
megtartott MKSZ Luca napi rendezvényünk a vártnál is nagyobb
sikerrel
zajlott
le.
Az OSZK un. Társalgó-blub terme teljesen megtelt, s annakellenére,
hogy pénteken du. 14 órára hirdettük meg, s az eső is esett, továbbá
a Budavári palotákhoz feljutni sem könnyű, a kora estig tartó
rendezvényünkön
több
mint 50
fő
vett részt.
A levezető elnök Rettich Béla rangidős tagtársunk irányításával
meghallgatták az
MKSZ
vezetőnek
beszámolóit:
Elsőként Bolvári-Kiss Annamária titkárunk alapos és sok pontos
adatot és eseményt is felsorakoztatott évi munka összegzését, mely ez
évben is jelentős programok megvalósítása alapján jött létre.
Így: igen sikeresek voltak a tavaszi Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál, majd a kora nyáron, Miskolcon, az Egyetemen
megrendezésre került MKE vándorgyűlés, az évközi
Műhelybeszélgetések a Vállalati és a műszaki könyvtárakról és
határainkon túl lévő magyar könyvárak támogatása, s az ehhez
kapcsolódó idén ősszel megvalósult szakmai tanulmány utunk az
I. Világháború Északi frontjain lévő magyar emlékek és a katonai
temetők megtekintése is, amely igen sok tagtársunk érdeklődését
váltotta ki. Erről külön képes beszámoló is készült melyet e program

Ezt követte Nagy Zoltán értékelő összefoglalója, amely ezen túlmenően
külön kitért a 2018. évi megvalósításra váró feladatok tervezetére is. Ezt is
a tagságunk elé terjesztette, felkérve kollégáinkat, hogy tegyék meg majd
javaslataikat a jövő év első hónapjában a magyar Kultúra Napjára
tervezett első rendezvényünket bezárólag, hogy az MKSZ végleges évi
programja 2018 telének végére elfogadott munkatervé váljon.
Farkas István az MKSZ Ellenőrző Bizottságának vezetője, beszámolt
arról, hogy az év folyamán rendszeresen megkapta Fazekas Judit
pénzügyi felelősünktől az előirt összegzéseket, számlakivonatokat és
pénzügyi jelentéseket is, amelyek szakszerű és alapos munkavégzésről
adtak képet neki. Köszönettel ismerte el Fazekas Judit és Antall Elli
munkáját is, akik egész évben precízen igyekeztek dolgozni és egyeztetni
az MKE irodájában Hantal Zsófia irodavezetővel is, aki a könyvelő
céggel havonként lezárja a pénzügyi tevékenységünket.
Az MKE un. „parlamentjében" azaz az MKE Tanácsában Pastyik Endre
képviselte ez évben is az Műszaki Könyvtáros Szekciónkat eredménnyel.
Több vitás kérdésben is előre sikerült vinnie az MKSZ ügyeit, további
pozitívumot jelentett, hogy az általa is előterjesztett tagtársaink az MKE
kitüntetésekben és az állami nagy kitüntetésekben is részesültek.
Így, Palotai Mária MKE Emlékérmet kapott, míg Nagy Zoltán az MKSZ
elnöke pedig a Szinnyei Díjban részesült 2017 év folyamán. Továbbá
miután Bolvári-Kiss Annamáriának a családi életében bekövetkezett
változások miatt jövőre már nem tudta ellátni az MKSZ titkári teendőit, ezt
2018-tól Pastyik Endre veszi át és viszi tovább a tagságunk és a
vezetőségünk
megtisztelő
megbízása
alapján.
Az MKSZ beszámoló jelentéseit a tagság Rettich Béla levezető elnök által
feltett szavazási kérdései nyomán az érintett beszámoló személyek
tartózkodása
mellett
egyhangúlag
elfogadta.
Ezzel a beszámoló taggyűlés befejezte munkáját és a levezető elnök
visszaadta a szót Nagy Zoltánnak az MKSZ elnökének, aki bejelentette a
már
igen
várt
kulturális
program
megkezdését.
Ennek során került sor Brátán Vera – Mády Gábor, ének és
ütőhangszeres
duó
nagy
sikerű:

Dalok Luca szék készítéséhez ütőhangszerekkel és adventi
csillagfénnyel című műsorára.
Ezt az emelkedett hangulatot vitte tovább egy másik meghatározó
élményként a Tolnai György kollégánk összeállítása alapján bemutatott
fényképek által megidézve az I. Világháború Északi Frontjai felé tett
szakmai utunk során látott magyar vonatkozású harci események
emlékhelyeinek és az ott sajnos százezres nagyságú elhalálozott magyar
katonáink temetőben tett tisztelgő és kegyeletünket lerovó látogatások.
Ezeknek a ma Szlovákiában lévő Takcsányon, majd a Dél
Lengyelországban Przmyslben–Tarnowban és ezt követően Limanovában
lévő emlékhelyeknek s ez utóbbi estében a híressé vált győztes magyar
katonai áttörés emlékeit idézhettük meg a több tásunk (Antal Elli és Antal
Lajos, Krasznainé Enikő. Nagy Zoltán s jelentős számban Tolnai György)
által
beküldött
fényképek
alapján.
A képeket Nagy Zoltán mutatta be szöveges kísérettel megidézve az ott
elhunyt költőnk Gyóni Géza híres a Csak egy éjszakára….. kezdetű

versének
drámai
sorait
is
A háborús élmények komorságát oldotta, hogy a közel félszáz résztvevő
tagtársunk és hozzátartozóik eljutottak az utazásunk során Jaroslavban
hol az ott a környéken élt II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékeit, Lancutban
a híres Potoczky kastély rendszert majd a szintén magyar vonatkozású
legendában Kinga királynőnk révén is híressé vált Bocsinai sóbányát is
megtekinthették szakszerű vezetéssel és „sószépségekben” is gazdag
élmények
közepette .
Az MKSZ vezetősége nevében köszönjük mindenkinek, aki a Luca nap
előkészítésében, megszervezésében részt vett és a finom süteményekkel
megjelenve emlékezetessé tette ezt a jelentős taglétszámú
rendezvényünket.

Nagy Zoltán

Elnök

......................................................................................................................................................

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Ellenőrző Bizottságának
jelentése a 2017-ben folytatott tevékenységéről és a szekció
gazdálkodásáról
Az Ellenőrző Bizottság:
betekintett a Fazekas Gáborné, Jutka által vezetett pénzügyi és
gazdálkodási nyilvántartásokba, jelentésekbe, azokat rendben lévőnek és
napra késznek találta (tagdíj, dologi költségek, személyi költségek, egyéb
elszámolások)
átnézte a külön vezetett analitikus nyilvántartásokat, azokat
rendben lévőnek és napra késznek találta,
a Műszaki Könyvtáros Szekció és az egyesület közötti
bizonylatolást rendben lévőnek találta,
megállapította, hogy a Szekció tagnyilvántartása naprakész,
illetve változáskövető az egyéni és a testületi tagok esetében, a
tagdíjfizetés pontosan nyilvántartott, vezetett,
megállapította, hogy a fizetendő számlák kiegyenlítése és az
Egyesületnek történő utalás is időben történik, a tagdíjkártyák kiállításuk
után postázásra/átadásra kerülnek,
megállapította, hogy a tagság korrekt tájékoztatásához
szükséges levelezési címlista folyamatosan karbantartott.
Összességében megállapítható, hogy a szervezet az alapszabályban
foglaltaknak megfelelően működött és pénzügyi, számviteli, valamint
tagnyilvántartása rendezett, pontos és áttekinthető, a Műszaki
Könyvtárosok Szekciója jelentési kötelezettségeinek időben eleget tett.

Farkas István

MKSZ EB elnök

Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 2017. évi Decemberben pedig a Luca nap előkészítésében és
munkájáról
megszervezésében vett részt Bolvári-Kiss Annamária titkár, Fazekas
2017. november 30-i állapot szerint 142 regisztrált tagunk van, 46 aktív,
82 nyugdíjas, 2 hallgató, 2 másodregisztrált, továbbá 10 testületi.
A
tagjaink
közül
5
fő
tiszteletbeli
tag.
A tagnyilvántartásból idén is töröltük azokat, akik az utóbbi évben nem
fizettek tagdíjat, kiléptek, vagy sajnos távoztak körünkből. Emellett
külön öröm számunkra, hogy idén is voltak új belépők: 8 fő /ebből 5 fő
aktív,
3
nyugdíjas.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szekciónk vezetősége idén
is minden hónapban tartott vezetőségi ülést, mely alól csak az
augusztusi hónap jelentett kivételt a nyári szabadságok miatt. Az
összejöveteleken megbeszéltük az elmúlt hónap eseményeit, a
következő időszak feladatait, illetve ezek felelőseit. Az ülésekről
emlékeztetők készültek, amelyek irattárunkban kerültek archiválásra.

A
vezetőségi
tagok
A vezetőségünk létszáma : 7 fő

munkája

2017-ben:

Elnök: Nagy Zoltán
Titkár: Bolvári-Kiss Annamária
Vezetőségi tagok: Gujzer Zsuzsanna (MKSZ Híradó kiadványfelelős),
Fazekas Jutka (gazdálkodási felelős), Pastyik Endre (MKE Tanácsi
képviselő), Zsigáné Kóródy Judit (MKE PR bizottsági tag)
Póttag: Bálint Dániel

Ellenőrzőbizottsági létszáma: 3 fő

Elnök: Farkas István
Az Ellenőrzőbizottság tagjai: Antall Lajosné, Fenyves Márta
A vezetőség tagjai közül Nagy Zoltán, Bolvári-Kiss Annamária, Farkas
István és Pastyik Endre szóban is elmondják éves beszámolójukat, mely
közül az elnök, és a titkár beszámolója, valamint az Ellenőrző Bizottsági
jelentés
megjelenik
írásban
is.
Nagy Zoltán, elnökünk idén is a vezetési teendőkön kívül több
rendezvény szervezésében vett részt, melyek a következők voltak:
januárban az OSZK-ban megrendezett Magyar Kultúra Napja
programhoz kapcsolódva az Arany János Toldi trilógia eredeti
kézirataiból készített kiállítás és előadáson szervezte meg a programot
az MKSZ tagjai részére; februárban az MKSZ tagságának csoportjával
látogatást tett az Óbudai Egyetemen az IT evulúciója című
információtörténeti kiállítás Dr. Kutor László egyetemi tanár vezetésével
történő megtekintésére. A főszervező Dettai Nóra mellett részt vett az
előkészítésben.
Áprilisban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az MKE
Könyvtáros Klubban az MKSZ programja moderátori feladatait látta el,
júliusban Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésén
Miskolcon az MKSZ szekció programjának előkészítésében vett részt a
főszervező Farkas István és Bolvári-Kiss Annamária titkár mellett,
továbbá a szekcióprogramban a moderátori feladatokat is ellátta.
Októberben a Szekció idei nagy szakmai tanulmányútját „Dél
Lengyelország I. Világháborús emlékhelyeinek meglátogatására” című
program megszervezését bonyolította le, Fazekas Gáborné Jutka, Antal
Elli
és
Tolnai
Gyuri
közreműködésével.
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Szekcióélet:

Jutka,
Antal
Elli
mellett
Elnök Úr 2017-ben felterjesztés alapján Szinnyei József-díjat kapott,
melyet 2017. augusztus 20-i ünnepség keretében vett át a Vigadóban
az
EMMI
miniszterétől
Bolvári-Kiss Annamária titkári feladatai mellett a programok
szervezésében is részt vett, összehangolta a vezetőség munkáját, illetve
ő gondoskodott az MKSZ tárgyévi tevékenységét dokumentáló
beszámolók, jegyzőkönyvek vezetéséről, szétküldéséről, irattározásáról,
továbbá a Szekció levelezőlistájának, a MUSZKON-nak a híreinek
ügyintézést
is
végezte.
Lehetőség szerint minden szakmai rendezvényen és egyesületi
rendezvényen, gyűlésen, programon részt vett. Több rendezvénynek
önálló szervezőjeként is működött, így a Könyvfesztivál, valamint a éves
könyvtáros Vándorgyűlés szakmai programjának és az ott nagy
sikerrel megvalósított Szellemi TOTO kérdéseinek összeállítását is Ő
valósította meg. Szintén jó eredménnyel járt aZ MMA- és Bibliográfia
Szekció közös terve alapján az MMA Könyvtára és Dokumentációs
Központjában tett szakmai látogatásunk általa történt megszervezése.
Több esetben egyedül képviselte az MKSZ-t mint szervezetet így az
„ENSZ 2030 az Agenda -hoz” elnevezésű MKE Szemináriumon,
amelyről beszámolt a Műszaki Szekció vezetőségén keresztül a
tagságunkhoz eljuttatva az ott nyilvánvalóvá vált új nemzetközi
információkat.
Pastyik Endre látja el a az MKE-ben, a Műszaki Könyvtáros Szekció
delegáltjaként az MKE Tanácsi képviseletet, amelynek ülésein részt vett,
és beszámolt szervezetünk tevékenységéről, több esetben felszólalt és
képviselte az MKSZ érdekeit eredményesen. A Könyvfesztiválon az
MKSZ szakmai rendezvényén a Fórum Könyvkiadó jubileuma
alkalmából rendezett szakmai pódiumbeszélgetésének egyik
résztvevője volt. A Szekció részéről ő gyűjtötte és küldte tovább az
MKE által megbízott Ludasi Tündének a Szekciónkról megjelent média
megjelenéseket és híreket. Szakmai anyagokat készített az MKE
elnöksége felé az MKSZ ügyeiben többek között Nagy Zoltánt az
MKSZ elnökét a vezetőség egyhangú javaslatára felterjesztette a
Szinnyei
József-díjra.
Gujzer Zsuzsanna gyűjti a beérkező hír-és beszámoló anyagokat a
Szekció Híradója számára, melyet Barton Dávid, majd az év végétől
Bálint Dániel szerkesztett. Zsuzsanna több rendezvénynél segédkezett,
valamint a szervezet képviseletében számos szakmai rendezvényen,
eseményen vett részt: MKE Vándorgyűlés, MKE konferenciák, ELTE
szakmai nap,
Könyvtár, ami összeköt- program, stb.
2017-ben 2 műhelybeszélgetést szervezett a
vállalati könyvtárosok számára, az elsőt a Központi Statisztikai Hivatal
könyvtárába, ahol a központi téma a könyvtárközi kölcsönzés volt. A
rendezvényen 42 fő vett részt. A második műhelybeszélgetés a BME
Könyvtárában került megszervezésre, ahol a fő téma a nyílt hozzáférés
volt. Itt is nagy létszámú közönség, összesen 30 fő vett részt.
Judit egyben az MKE elnökségének is póttagja, és az egyesület
Marketing- és Kommunikációs Bizottságát is vezette. Emellett tovább
folytatja a 2012-ben megkezdett munkáját mint a Könyvtárvilág
webmagazin
szerkesztője.
Zsigáné Kóródy J udit

■ Dr. Gazda István
Farkas István az Ellenőrző Bizottság elnökeként a gazdálkodásunkat Rendezvények

Hírlevél:

2017-ben 5 alkalommal (március, április, június, november és
december hónapokban) küldtünk ki hírlevelet. Az elektronikus
változatot a MUSZKON és a KATALIST levelezési listán keresztül
juttattuk el e-mail címmel rendelkező tagjainkhoz. A többi tagtársunk
hírlevelet nyomtatott formában, postán kapta meg. Az elektronikus
változatot
a
honlapon
is
elérhetővé
tettük.

A rendezvények meghívóit elektronikus és nyomtatott változatban
hasonlóképpen
megküldtük
tagjainknak.
A programokról részletes beszámolók olvashatók az MKSZ
Híradókban (2017/1.-5. szám) és a Honlapunkon, ahol lehetőség
szerint képekkel is igyekeztünk kiegészíteni az eseményeket.
Ld:
www.mke.info.hu/muszaki
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ellenőrizte, folyamatosan figyelemmel kisérve a pénzügyi
adminisztrációs
tevékenységünket.
Igen komoly részt vállalt több program megszervezésében, illetve a
Vándorgyűlés logisztikai feladataiban. Részt vett a vezetőségi üléseken
és a szakmai rendezvények
jelentős részén is.
Az MKSZnek régi Testületi Tagjaként és jelentős támogató
tevékenységet fejt ki az MKSZ rendezvényeinek megvalósítása
érdekében.
Antal Lajosné Elli az Ellenőrző Bizottságban végzett lelkiismeretes és
alapos munkája mellett ez évben is több nagy rendezvényünk
előkészítésében és szervezésében is aktív tevékenységet fejtett ki.
Fenyves Márta továbbra is a tagsággal való, elsősorban telefonos
kapcsolattartásban nyújt segítséget a vezetőségnek.
A tisztújító taggyűlés óta az Ellenőrző bizottság tagja, nagy múltú
gazdasági felelősi tevékenységének tapasztalataival segíti a vezetőség
munkáját.
A vezetőségnek nem tagja ugyan, de feltétlenül meg kell említeni,
hogy nagyon fontos feladatot lát el Tolnai György tagtársunk, aki
nem csak létrehozta, hanem szerkeszti, és karbantartja az MKSZ
honlapját. Rendszeresen részt vesz a szekciónk eseményein,
amelyeken fényképeket is
készít a honlapunk számára.
Bálint Dániel 2017-ben került vezetőségünk körébe, a feladatai
többrétűek voltak, részt vett az MKSZ Híradó szerkesztésében, a
Szekció rendezvényeinek plakátjait tervezte, szakmai programokon
képviselte szekciónkat, valamint rendezvényszervezésben is több
feladatokat
vállalt.
Az MKE-vel tartott kapcsolatunk és részvételünk kapcsán a Tanácsban
Pastyik Endre, a PR Bizottságban pedig
képviselte szekciónkat. Küldötteket delegáltunk az MKE közgyűlésére,
illetve
kiemelt
rendezvényeire.

A szekció által rendezett események iránt az idei évben is nagy volt az
érdeklődés, szép számmal jelent meg a tagság a konferenciákon és
egyéb rendezvényeken, kiállítás látogatásokon, kirándulásokon, vagy
éppen a Könyvfesztiválon tartott szakmai rendezvényünkön.
A Vándorgyűlésen tartott szekció programunkon az érdeklődés
hiányára nem panaszkodhattunk, rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk, különös tekintettel az előadások témáira vonatkozóan.
Szintén nagyon népszerűek a hagyományosan évente kétszer
megrendezésre kerülő Műhelybeszélgetések a vállalati könyvtárakról.
Külön öröm számunkra, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és az
aktíva részvétel a más területen dolgozó könyvtárosok részéről is.
Összességében programokban gazdag, s talán a tagságunk által is
kedvelt eredményeket is hozó évről számolhattunk be.
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Bővebb fényképes beszámolóinkat a honlapunkon
olvashatják: www.mke.info.hu/muszaki
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