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08.30 – Érkezés, regisztráció 
 

09.00 – Megnyitó – Elvárások és lehetőségek a térítéses szolgáltatás fejlesztésében 
Dr. Mikulás Gábor, elnök, Magyar Információbrókerek Egyesülete  
 

09.40 – ELDORADO: digitális tartalomszolgáltatás európai módon 
Dancs Szabolcs, projektvezető, Országos Széchényi Könyvtár 

10.10 – Tájékoztatás elektronikus forrásokból, és elektronikus forrássá tett helyismereti  

anyagokból - Czupi Gyula igazgató, Halis István Városi Könyvtár 
 

10.40 – Kávé, tea 
 

11.10 – A polctól az egérig – a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának ta-

pasztalatai a tájékoztatásban - Lukácsné Varga Judit, osztályvezető, oktatás- és ku-

tatástámogató könyvtáros Corvinus Egyetem Könyvtára 
11.40 – Praktikus fogások a webes tájékoztatásban  

W. Kovács Ágnes, webdizájner, könyvtáros, Halis István Városi Könyvtár 
12.10 – A nagyvállalati információigények változásai és a Könyvtár szolgáltatásai  

Dr. Balog Géza piacelemző, Infodok Kft.  
 

12.40  Ebéd 
 

13.40  Mitisír a hogyishívják? – a sajtófigyeléstől a médiaanalízisig 

Göbölyösné Mátrahegyi Anna ügyvezető, Observer Kft.  
14.10 – 15.30 – Kerekasztal a nap előadóival  

moderál: Mikulás Gábor 
 
Részvételi díj: 16.000 Ft, egy szervezettől 2 fő: 28.000 Ft, MIBE-tagoknak és közalkalmazottaknak 
6.000 Ft, nappali tagozatos hallgatóknak 4.000 Ft; nov. 7-ig utalva. Helyben fizetve +2.000 Ft. Az ösz-
szeg „konferencia” és a résztvevő nevének megjelölésével a 11991102-06312392-10000001 MIBE-
számlára utalandó.  
Részvételi szándékát emellett nov. 4-ig a konferencia@mibe.info emailen, név, telefonszám és munka-
hely megnevezésével is jelezze. A részvételi díj tartalmazza az ebédet és a frissítőket. Vegetáriánus / 
speciális étkezési igényét kérjük, előre jelezze.  
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Könyvek nélküli könyvtár 
Tájékoztatás elektronikus forrásokból 
 

Dr. Mikulás Gábor: Elvárások és lehetőségek a térítéses szolgáltatás fejlesztésében 
Könyvtárbeli könyvek hangsúlyának csökkenését a használói elvárások változása teszi 
szükségessé. Ahogyan a könyvtárak potenciális térítéses szolgáltatása is elektronikus for-
rásokra, elektronikus csatornákra és ügyfélközpontú szemléletre, kommunikációra épül.  
 
Dancs Szabolcs: ELDORADO: digitális tartalomszolgáltatás euró-
pai módon - Az ELDORADO célja, hogy a felhasználók által keresett 
dokumentumokhoz jogtiszta hozzáférést nyújtson, függetlenül attól, 

hogy a kereskedelmi forgalomból már egy ideje kikerült, vagy a kurrens piacon jelenleg is 
elérhető műről van szó. A rendszer szolgáltatási spektruma az egyszerű digitálismásolat-
küldéstől az online olvasáson át az elektronikus kölcsönzésig terjed, tartalma az együtt-
működő könyvtárak, de mindenekelőtt az OSZK állományára épül. 
 

Czupi Gyula: Tájékoztatás elektronikus forrásokból, és elektronikus forrássá tett 
helyismereti anyagokból - A helyismereti gyűjtemények jobbára papír formátumban 
„születtek”. Digitális újjászületésükkel nagyszerű lehetőségek teremtődnek a tájékoztatás-
ban. Felhasználásuk pedig széleskörűvé válik. 
 
Lukácsné Varga Judit: A polctól az egérig – a Budapesti Corvinus 
Egyetem Központi Könyvtárának tapasztalatai a tájékoztatás-
ban - Az előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtá-

rában zajló, klasszikus értelemben vett tájékoztató tevékenység változásait igyekszik 
felvázolni, nagyjából a 90-es évektől napjainkig. Felhasználói igények, rendelkezésre álló 
források, könyvtárosi attitűd, változó környezet. 

 
W. Kovás Ágnes: Praktikus fogások a webes tájékoztatásban 
Jelentős időmegtakarítást és használói elégedettséget éthetünk el a használói kérdések we-
bes források általi megválaszolásával. Az ehhez használatos keresési technikák és forrásis-
meret hasznos eszköze a könyvtárosnak és információs tanácsadónak, melybe beletartozik 
a lehetséges veszélyek elkerülésének technikái is. Erre mutatok gyakorlati példákat. (saját 
keresések példái, elvek, veszélyek, használók oktatásának kérdései) 
 

Dr. Balog Géza: A nagyvállalati információigények változásai és a Könyvtár szolgál-
tatásai - Minden vállalkozás versenyképességét jelentősen elősegíti, ha gyorsan és pon-
tosan jut hozzá az üzleti döntésekhez szükséges információkhoz. Milyen szakmai tudás-
központra van szüksége egy nagyvállalatnak? Hogyan szolgáltatunk információt ma, és 

hogyan fog változni a jövőben a vállalati ismeretkezelés folyamata? 
 
Göbölyösné Mátrahegyi Anna: Mitisír a hogyishívják? – a sajtófi-
gyeléstől a médiaanalízisig  
Kurrens témafigyelés és retrospektív kutatás – mindkettőt szolgálják a digitalizált nyomta-
tott és elektronikusmédia-tartalmak. A weben elérhető kínálatot könyvtárak és a könyvtá-
rak ügyfelei; vállalatok és szervezetek közvetlenül is elérhetik. 
 

 

 
Megvásárolható köteteink:  
A MIBE korábbi konferenciáinak anyagait, az in-

formációbrókerséggel 
kapcsolatos publikációkat 
tartalmaz az egyesület 
kiadásában megjelent kö-
tet: Információból üzleti 
érték - Az információ-
bróker környezete és 
munkája (2006.)  

Az Information Consulting – Guide to Good 
Practice (Oxford, 2011.) c. könyv – szerzői Annie-

Joan Olesen, Irene Wormell és Miku-
lás Gábor, részben a MIBE tagjai – az 
információs tanácsadás iránt érdek-
lődőknek kínál tapasztalatokat az 
induláshoz és a munkához. A gya-
korlatias szempontok érvényesülé-
sét magyar, brazil, kanadai, dán és 
svéd esettanulmányok is segítik. 

 


