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Képzések, tanfolyamok Pályázatok

Elkészült a Könyvtári Intézet 2011-es képzési terv. A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt 
Elérhető honlapjukon, a következő címen: pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, 
http://www.ki.oszk.hu/107/request.php?596 novellák, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, 

esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, 
vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) 
létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. Alkotói 
elgondolásokat is fogadnak. Ezek megvalósítását és a 
beküldött művek javának közzétételét az alapítvány az 

Kis ízelítő a kínálatból: általa kiadott Napút folyóirat 2012-2013. évi 
évfolyamában pályázati alapból ösztönzi.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL- A folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti 
2011 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált alkotásokat várnak. Bemutatkozó levelet és a 
továbbképzési programját "Olasz szaknyelvi pályamunkák esetleges megelőző elektronikus 
tanfolyam könyvtárosok részére" (PLB 0663) címmel. közzétételéről tájékoztatást kérnek. A pályázatban 
A tanfolyam időpontja: 2011. február 28., március 7., szerepelnie kell a pályázó telefonszámának, postai 
21., 28., április 4., 11. címének,  ha van, akkor email címének is.
Jelentkezési határidő: 2011. február 14. Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 
Részvételi díj: 55.000,- Ft változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: +36-1- A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei 
2243-876; szerint a Napkút Kiadó gondozza.
e-mail: gaald@oszk.hu Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb 

munká(k)nak. Eredményhirdetés: 2012 eleje.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési 
díj nincs. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar 
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak 
egyaránt. Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, 
akár több műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. 
Bővebb információ: www.napkut.hu. 
A pályamunkákat személyesen a kiadóban, a 
napkut@gmail.com címen vagy postán fogadnak el. 
Postacím: 1014 Budapest,  Szentháromság tér 6. 
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A felhasználóképzés nem új dolog a megyei könyvtár korosztály jelentkezett, mint korábban, a kezdő 
életében sem. Pályázat útján vagy önszorgalomból tanfolyamokra. Sokan közülük éppen nálunk 
évek óta végezzük ezt a tevékenységet is. Most a sajátították el az alapokat. Ahogy akkor, most is nagyon 
TÁMOP keretein belül 400 fő képzését vállaltuk - örülünk ennek, természetesen, de fájlaljuk a célzott 
három félévre elosztva. Az elsőn vagyunk túl, így korosztály távolmaradását. 
esedékes a tapasztalatok megosztása, szélesebb A tanfolyam előkészületekor - egyebek mellett - 
körben. szerkesztet tünk eg y eg yüttes  je lentkezés i  
A pályázatban ún. haladó szintű felhasználóképzést lap/kérdőívet. A kérdőív kiértékelésekor jól látható 
vállaltunk. Ez több szempontból logikus és ésszerű, de volt, hogy az általunk célzott korosztályból jelentkezők 
a legfőbb célja az, hogy elérjük és segíthessük azt az jellemzően álláskeresők, akik szükségét érzik a 
igen széles - aktív, dolgozói - réteget, akiknek az magabiztos számítógép- és internethasználatnak. 
iskolarendszerben még nem volt részük ilyen jellegű Igény mutatkozott például az önéletrajz-írás 
képzésben s a későbbiekben sem tettek szert tanulására. A nyugdíjasok is gyakran konkrét 
komolyabb számítógépes-internetes tudásra. elképzelésekkel jelentkeztek. S akadtak olyanok is, akik 
Sajnos - talán éppen azért, mert aktív, dolgozói rétegről - bár tudták, hogy haladó tanfolyamról van szó - 
van szó - nem maradéktalanul sikerült őket teljesen kezdőnek bizonyultak. Nagy igény mutatkozik 
megszólítani. Annak ellenére sem, hogy hétköznap a kezdő szintű tanfolyamokra, de a pályázatban nem 
délutánonként és hétvégi napokon tartjuk a ezt vállaltuk.
foglalkozásokat.  Továbbra is főként a nyugdíjas 
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Internethasználói képzés a József  Attila Megyei Könyvtárban
a TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0014. sz. pályázat keretében

Néhány adat a kiértékelt kérdőívek alapján:
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Tapasztalatunk szerint a tematika megfelelt a hallgatók  Az elégedettségi vizsgálatoknál egyértelműen látszik, 
elvárásainak, sőt időnként azon túlmutatott. Arról is hogy a hallgatók szívesen vennének részt további 
bizonyosságot szerezhettünk több ízben, hogy képzéseken is.
hasznosítják az itt tanultakat. Az első félév a hallgatók visszajelzéseit alapul véve 
A tematikától pedig némiképpen eltértünk azon hasznosnak és eredményesnek értékelhető. Bízunk 
esetekben, amikor valamilyen konkrét igény benne, hogy nem lesz ez másként az előttünk álló egy 
jelentkezett. Pl.: közösségi oldalak biztonsági évben sem. S abban is bízunk, hogy a célzott 
beállításai. korosztályt sikerül hatékonyabban mozgósítanunk.
A tanfolyam nyolc órája sajnos időnként kevésnek 
bizonyul - az igényekhez viszonyítva. Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)

E-közigazgatás: Fájlok online tárolása:
w kormányzati, önkormányzati portálok

w http://http://www.inda.huw APEH, ONYF
w http://docs.google.comw okmányiroda
w http://picasaweb.google.com

Online szolgáltatások: w http://office.live.com
w e-bank w http://www.mammutmail.com
w távszámla, díjnet

Keresőrendszerek
w szabadszavas
w tematikus
w könyvtári

A tanfolyam tematikája:
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Soha 12 47 53 55 55 49 30 50
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Havonta 4 9 3 3 2 6 4 1

Hetente 20 3 1 2 0 5 14 7

Naponta 27 1 0 0 0 1 13 6
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Az én kedvenc könyvem - pályázat 

Az én kedvenc könyvem címmel hirdet háromrészes 
pályázatot a Share Your Art. 

 A következő pályázatokra várják a jelentkezéseket:
-  ajánlócikk a kedvenc könyvedhez; 
-  fanfiction a kedvenc könyvedhez; 
-  valamint illusztráció a kedvenc könyvedhez. 

A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra 
bocsátják.

Pályázási határidő: 2011. március 10. 
Bővebb információ: sya.hu/myfavoritebook.php


