MKE JOGI SZEKCIÓ
szakmai napja Pécsett, 2014. március 26-án
… ahol a PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
vendége lehetett a Jogi Szekció. És ha már Pécs, nem hagyhattuk ki a bírósági könyvtárat
sem, így a korán érkezők ott gyülekeztek.

A közös elhelyezésű Könyvtárban köszöntöttek a Pécsi Törvényszékről Dr. Stelzámer Ottó elnöki jogkörben eljáró törvényszéki elnökhelyettes és a Pécsi Ítélőtábla részéről Dr. Túri
Tamás – elnökhelyettes urak. Mindketten méltatták a bírósági könyvtárak és munkatársaik
fontosságát a színvonalas ítélkezés támogatásában. Perák Judit és Boncz Bernadett
munkájának elismerése mellett nem feledkeztek el megemlíteni Madas Katalin nyugalmazott
könyvtárost, aki a mai rendezett, jól kereshető jogi szakállomány megteremtésén fáradozott.

Ezután ismerkedhettünk az állomány elhelyezésével, a korszerű bírósági épülettel:

Rendezvényünket a 43. Vándorgyűlésről már ismerős PTE Rektori Tanácstermében
folytattuk.

Vendéglátónk, Hamar Zsuzsanna igazgató asszony kedves üdvözlő szavait követően dr.
Fischerné dr. Dárdai Ágnes könyvtári főigazgató asszony szakmai programunk
megnyitásaként köszöntőjében többek között beszélt a szakmai szervezetek munkájának
fontosságáról, megemlítve, hogy a Pécsi Tudományegyetem több szakkönyvtára képviselteti
magát az MKE különböző szervezeteiben.

Gondolatébresztő előadást hallhattunk dr. Kocsis Miklós adjunktus úrtól – PTE Állam és
Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék - “A felsőoktatási jog alakulásának perspektívái és
azok lehetséges hatásai” címmel. Előadásában kiemelt helyet kapott a struktúra átalakulásából
felsőoktatási könyvtárakra háruló újabb terhek, a széttagolt részképzésekből adódó
felhasználói igények sokszínűsége, a kutatás-támogatásból könyvtárakat is terhelő újabb
feladatok.

Rövid szellemet-testet frissítő szünet után dr. Füzes Barnabás bevezető gondolatai
következtek kerekasztal beszélgetésünkhöz. Felvetett témái: érdekérvényesítés a jogi
szakkönyvtárakban, illetve az együttműködés lehetősége a különböző szervezeti keretek
között működő jogi szakkönyvtárak között.

Szekciónk nagyon színes szervezet, hisz az Országgyűlési Könyvtár, OSZK, egyetemi
könyvtárak mellett jelentős számban képviseltetik magukat a nem nyilvános bírósági
könyvtárak munkatársai. De Rutkai Ágnes személyében – aki felajánlotta segítségét általuk
elérhető adatbázisokban kereséshez – képviselteti magát a Gazdasági Versenyhivatal is.
Nagyon sok felvetés hangzott el a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT adatbázis)
feltöltésével, megnövekedett felhasználói igények kielégítésével kapcsolatban.
Értékes, napi munkát támogató gondolatokkal gazdagodhattunk.

Házigazdáik figyelmes szervezésének köszöhetően tartalmas szakmai napunk befejezéseként
látogatást tehettünk a Zsolnai Kulturális Negyedben, mely a régi gyártelepen történt
kialakítása okán egyedülálló komplexum.Az ú.n. Gyugyi-gyűjtemény csodálatos porcelánjai
kápráztattak el minket. (Sajnálatos, itt nem készülhettek fényképek  )

Zárásként még egy különlegességet láthattunk: a gyár régi égetőkemencéiben kialakított
Művészeti Kari Könyvtár olvasótereit. Köszönjük Pilláry Zsófiának, hogy megosztotta
velünk e kuriózum működtetésének pozitív tapasztalatai mellett a könyvtárosi munka
nehézségeit is.

Köszönjük Hamar Zsuzsának és az előkészítésben, lebonyolításban részt vett valamennyi
munkatársának áldozatos munkáját, mely módot adott a Jogi Szekció tagságának egy
nagyon tartalmas, élményekben gazdag együttlétre.

