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Az EKE Hírlevélben az eddig kényszerűen tördelt linkek helyett számozott  

utalót „ 1 ” helyeztünk el a hivatkozásoknál, amelyre – a képekhez hasonlóan – rákat

tintva elérhetővé válik az adott weboldal. Gondoltunk azokra is, akik nyomtatva sze

retnék olvasni a Hírlevelet, ezért a folyóirat végén összeállítottunk egy webográfiát, 

ez tartalmazza a teljes internetes hivatkozások listáját.
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A Hírlevél első számának megjelenését követően – a 
járványhelyzet okán – egy szeptemberi összevont szám 
megjelenését fontolgattuk. Ám rövid idő elteltével mégis 
másképp döntöttünk, melynek eredménye a most „kézbe 
adott” Hírlevél. Mindannyian tudtuk, hogy a távmunka tér
ben ugyan távol tart bennünket a megszokott könyvtári kör
nyezettől, de „titokban” abban is biztosak voltunk, hogy to
vábbra is ugyanolyan minőségi (könyvtári) munka végzésére 
vagyunk képesek, mint azt korábban, a mindennapi körülmé
nyek között már bizonyítottuk. A fizikai terünket ért válto
zás a figyelmünket éppen arra a virtuális valóságra nyitotta 
rá, amellyel már a hagyományos térben az elmúlt években 
„barátkoztunk”, s eljött az ideje annak, hogy olvasóink szol
gálatának érdekében az „evilágban” szerzett ismereteinket 
erőteljesebben (ki)használjuk, sőt a rendelkezésre álló tudá
sunkat felhasználóinknak is átadjuk. Folyamatosan értesül
tünk a mostani munkakörülmények között könyvtárainkban 
zajló eseményekről – érdemesnek tartottuk tehát, hogy 
ezeket a híreket összegyűjtsük és a Hírlevélben már most, 
júniusban közzé tegyük. Köszönettel tartozunk azért, amiért 
a Kollégák szívesen ajánlották fel és áldozták idejüket arra, 
hogy a kiadvány mindannyiunk számára információforrás le
hessen. Külön köszönjük a Könyvtári Intézet munkatársainak 
a Kitekintő rovatunkban olvasható tanulmányokat!
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KÖSZÖNTŐ

Sajnos az idei, Pannonhalmára tervezett 
közgyűlésről, személyes találkozónkról is 
le kellett mondanunk. A konferencia és a 
„magunk között” tartott szakmai nap szer
vezését azonban még a járvány okozta kor
látozások előtt megkezdtük. A szakmai nap 
előadóit részben már meg is kerestük feb
ruárban. Semmiképp sem szerettük volna, 
ha az elmaradó találkozó miatt a kollégák 
nem számolhatnának be azokról a projektekről, amelyek 
akár több hónapja vagy akár több éve készülnek vagy most 
készültek el, esetleg folyamatosan működnek. Bizonyára a 
2021re tervezett szakmai nap is tartogat majd számtalan 
aktualitást, ezért nem halasztanánk jövőre a most időszerűt. 
A pannonhalmi programban a szakmai napot június 23a dél
utánjára terveztük. Hírlevelünkkel egy többékevésbé virtu
ális „mini konferenciára” hívjuk a Kollégákat, ugyanis a terve
zett előadások írott változatát olvashatják az első öt írásban. 
A továbbiak tekintetében természetesen a már megszokott, 
és az idén megújult első számban kibővített rovatok szerint 
épül fel a kiadványunk. Most – a tervezett konferencia idején 
– arra biztatjuk a Kollégákat, hogy a Hírlevél olvasásával, ha 
térben távolról is, de ismerkedjünk egymás munkájával.
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Fotó: Nagy Balázs
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