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Pályázatok
Szépirodalmi pályázat
A Cédrus Művészeti
Alapítvány (Budapest) nyílt
pályázatot hirdet
szépirodalmi alkotások
(versek, 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 általa kiadott
Napút folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati
alapból ösztönzi. A pályázat kiírói a folyóirat
arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő,
nyomtatásban közzé nem tett, eredeti alkotásokat
várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó levelet, és a
pályamunkák esetleges megelőző elektronikus
közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie
kell a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha
van, akkor email-címének is).
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei
szerint a Napkút Kiadó gondozza.
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb
munká(k)ra.
Eredményhirdetés: 2012 eleje.

A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési
díj nincsen. 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 információt az érdeklődők a
http://www.napkut.hu oldalon találnak. A
pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus
úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím:
Budapest, 1014, Szentháromság tér.6. mfsz. 29.).

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban
hirdet pályázatot:
1. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza
nem térítendő támogatására
A pál yázat megvalósításának ter vezett
időtartama: 2011. március 1. – 2012. szeptember 1.
Altéma kódszáma: 2105
A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett
új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai
eszközök) beszerzésére pályázhatnak azok az alább
felsorolt intézmények, amelyek 2010-ben jelentős
könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, vagy
2011-ben ilyen bővítésük folyamatban van és annak

16

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
befejezését követően a bútorok beszerzése, és
elhelyezése megtörténik 2012. szeptember 1-jéig.
Az igényelt támogatás mértéke a beszerzett
berendezések vételárának 90%-a, de ez nem lehet
több, mint 2 millió forint. A 10% önerőt az adatlap 4.
pontja, bevételek rovatában fel kell tüntetni!
· a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő
könyvtárak,
· a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz
csatlakozott könyvtári szolgáltató
helyeket fenntar tó települési
önkormányzatok,
· fiókkönyvtári hálózatot működtető
települési könyvtárak,
Tervezett keret: 50 millió Ft
2. Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok,
tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok
nyomtatott vagy elektronikus formában történő
megjelentetésére
A pályázat megvalósításának ter vezett
időtartama: 2011. március – 2012. szeptember 1.
Altéma kódszáma: 2112
Pályázatot nyújthatnak be azok a hazai könyvtárak,
felsőfokú könyvtáros-képző intézmények és
könyvtárszakmai szervezetek, amelyeknek a
könyvtárszakmai kiadvány kéziratának elkészítésére
2010-ben benyújtott pályázatát a Könyvtári Szakmai
Kollégium támogatta.
Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:
·

·

szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő,
tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és
annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
nyomdai előkészítési munkák az alábbi
jogcímekre:
o szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

képfeldolg ozás (szerkesztés,
optimalizálás),
o korrektúra,
nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség,
montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).
o

·

Elektronikus kiadvány költségeire:
·
·
·

szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak
járulékai, vagy számlás kifizetése,
szerzői jogdíjak,
fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai
vagy számlás kifizetése,
o képfeldolg ozás (szerkesztés,
optimalizálás),
o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
o kódolás (html-nyelvre),
o korrektúra,
o adathordozó anyagköltsége (floppy, CD,
DVD),
o CD-borító, ill. tartalmi melléklet
költsége,
o publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

Tervezett keret 15 millió Ft.
3. Országos, regionális és megyei rendezvények
lebonyolításának vissza nem térítendő
támogatására
A pályázat megvalósításának ter vezett
időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30.
Altéma kódszáma: 2107
A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
Országos, regionális és megyei programok
megrendezésének támogatására pályázhatnak az
ország os könyvtárszakmai szer vezetek
(tagszer vezeteik nevében nem). A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3 (külön-külön
adatlapon), a többi országos könyvtár- és
olvasásszakmai szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat
be pályázatot.
· Minden könyvtártípus bevonásával a
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„Könyvtárak összefogása a társadalomért”
program megyei és budapesti
rendezvényeinek támogatására pályázhatnak a
hazai megyei könyvtárak egész megyéjükre,
valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a
fővárosra kiterjedő programmal.
A Kollégium ösztönzi a pályázókat, hogy
rendezvényeikkel szólítsák meg a társadalom
valamennyi rétegét, különös tekintettel a
gyerekekre és a fiatalokra.
Támogatás kérhető:
·
·
·
·
·
·
·
·

tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás
kifizetésre,
utazási költségre,
dokumentációs költség re (fotó, videó,
hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére),
terembérletre,
eszközbérlésre,
csoportos étkezésre,
szállásköltségre,
propagandaköltségre (beleértve a meghívó és
plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a
könyvtár- és olvasás-népszerűsítő programok,
vetélkedők díjazását is).

Tervezett keret: 40 millió Ft
4. Könyvtári innovációs projektek
A pál yázat megvalósításának ter vezett
időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30.
Altéma kódszáma: 2139
„Minősített Könyvtári cím – Könyvtári Minőségi
Díj”
Pályázni lehet Minősített Könyvtári Cím, illetve a
Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges
szakmai felkészülésre.
Támogatás kérhető:
·

szakértő megbízási díjára és annak járulékaira, vagy

·
·
·

számlás kifizetésére,
A minőség értékelése a könyvtárban témában
meghirdetett tanfolyam részvételi díjára,
utazási költségre,
szállásköltségre.

Tervezett keret: 5 millió Ft
5. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének
vissza nem térítendő támogatására
A pál yázat megvalósításának ter vezett
időtartama: 2011. március 1. – 2012. június 30.
Altéma kódszáma: 2135
A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
A könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató,
népszerűsítő kiadvány elkészítésére pályázhatnak a
nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő községi
könyvtárak.
Támogatás kérhető:
·
·
·

megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás
kifizetésre,
szolgáltatási költségre,
nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.

Egy pályázó maximum 300 ezer Ft támogatást
igényelhet!
Tervezett keret: 5 millió Ft
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu
portál pályázati adatlap kitöltése címszónál lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és
feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza.
A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. április 6-ig
beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az
NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388
Budapest, Pf. 82).
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1)
327-4444 számon kaphatnak.

18

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
Magyar mese
A www.juditti.hu irodalmi oldal a dévai Corvin Kiadó
támogatásával mesepályázatot hirdet. A pályázaton
részt vehet minden magyar nyelven alkotó, 18. életévét
betöltött személy.
A pályázat témája: Magyar mese.
Legfőbb elvárás a pályázók felé: a mese
szereplőinek magyar neve legyen, és a történet, vagy
annak legalább egy része egy létező magyar
településen játszódjon. Valamint a szerző néhány
mondatban mutassa be a települést a mesébe szőtt
leírással.
Határon innen és túl bármely magyar, (egykori
mag yar) település lehet a mese helyszíne.
A pályázat célja: Megmutatni a gyermekeknek, hogy
a mag yar világ igazi mesevilág. Játékosan
megismertetni a gyerekekkel minél több magyar

címre.
A dokumentum elején legyen feltüntetve a szerző
valódi neve, ha van, akkor az írói álneve és az e-mail
címe!
Minden pályázó legfeljebb három mesével nevezhet
(mert három a magyar igazság), melyek eddig még nem
jelentek meg nyomtatásban.
A mesék terjedelme nem haladhatja meg (egyenként) a
9.000 karaktert, szóközökkel együtt.
A tartalmilag, vagy formailag nem megfelelő, illetve
helyesírási hibáktól hemzsegő meséket a zsűri nem
értékeli.
A pályázathoz mellékelni kell egy aláírt (beszkennelt)
nyilatkozatot arról, hogy a pályamű saját alkotás, és a
szerző hozzájár ul írása közléséhez a
www.mesepalyazat.hu weboldalon, a Corvin Kiadó
nyomtatott kiadványaiban, valamint a Szilaj Csikó
hetilapban.

Tanfolyamok

Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek

települést (határok nélkül), és hitet adni nekik ahhoz,
hogy a magyarokkal is történhetnek szép, csodás
dolgok.
A pályázat formai feltételei: A meséket Word
dokumentumként (.doc), mellékletben csatolva kell
elküldeni a magyarmese@mesepalyazat.hu e-mail

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási
szám: 01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL1919) 2011 tavaszára újra meghirdeti Könyvtári
szakfelügyeleti ismeretek (PLM 110) elnevezésű 30
órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam időpontja: 2011. április 5., 6., 7., 8.
Jelentkezési határidő: 2011. március 21.
A jelentkezés feltétele: érvényes szakértői
engedély, ill. a Könyvtári szakértői ismeretek (PLM111) elnevezésű akkr. továbbképzési program
elvégzését igazoló Tanúsítvány. (Az iratok másolata
benyújtandó a jelentkezési lap mellékleteként.)
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A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem.
Részvételi díj: 30.000.- Ft
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található ikonra
kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután emailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú
jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött
adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva,
aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári Intézet
Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére
(1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).
Tanfolyamfelelős: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821;
e-mail: hangodi@oszk.hu
Felhívjuk figyelmüket, hogy a minisztérium által
kiadásra kerülő könyvtári szakfelügyelői engedély
megszerzéséhez a tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány megléte alapfeltétel, szakfelügyelői
megbízást pedig azok vállalhatnak, akik az engedéllyel
rendelkeznek.

A tanfolyam leírása:
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/eg ykepzes_2.php
?mit=22
Tanfolyamfelelős: Aigner Edit aigner@oszk.hu
+36/1- 4878-643
Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség,
szervezeti kultúra és külső partnerség
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04)
2011 tavaszára meghirdeti
60 órás akkreditált
továbbképzési programját
Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség,
szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667)
címmel.

A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló
eszköze: az ETO

A képzés időpontja: 2011. április 12., 13., 14., 15.,
május 10., 11., 12., 13.
Jelentkezési határidő: 2011. március 31.
A tanfolyam időtartama: 60 óra 2x 4 nap
Részvételi díj: 80.000,- Ft.
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000
Szentendre, Pátriárka u. 7.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04)
2011 tavaszára újra meghirdeti 60 órás akkreditált
továbbképzési programját
A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló
eszköze: az ETO (PLP-810) címmel.

A tanfolyam leírása:
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/eg ykepzes_2.php
?mit=60
További információk: Bartók Györgyi Könyvtári
Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály
bartok@oszk.hu +36/1-2243-892

A tanfolyam időpontja: 2011. április 11., 12., 13., 14.,
15., 20., 21., 22.
Jelentkezési határidő: 2011. március 28.
Részvételi díj: 50.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, a könyvtárosok hétéves kötelező
továbbképzési tervébe felvehető.

Segédkönyvtáros-képzés
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási
szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al1919) 2011 őszére újra meghirdeti emelt szintű
segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens
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rész-szakképesítéssel (OKJ azonosító: 54 322 01 0000
00 00).
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2 - 2012.
június 15.
A képzés hét modulból áll: közgyűjteményi
feladatmegosztás; könyvtári állománygondozás;
könyvtári olvasószolgálat; a könyvtárak működtetése;
könyvtári gyűjteményszervezés; könyvtári feldolgozó
munka; könyvtári tájékoztatás.
A korábban szerzett könyvtáros asszisztens
végzettséggel felmentés szerezhető az első három
modul teljesítése alól.
A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési
idő 2x50 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)
Részvételi díj: 150.000,- Ft.
A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek:
Érettségi bizonyítvány
Jelentkezési határidő: 2011. június 30.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827
Budapest, Budavári Palota F. ép. 540. terem, 645.
terem.
További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-820,
e-mail: tothandi@oszk.hu
Kérjük, a tanfolyam leírásánál a
http://www.ki.oszk.hu/107/tanf2/egykepzes_2.php
?mit=17 található ikonra kattintva töltse ki a
jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a
letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a
már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük,
hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a
Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrásfejlesztési Osztály címére (1827 Budapest, Budavári
Palota F. épület).
A képzés díja nem tartalmazza a vizsgadíjat.

A dokumentumkezelés információs és
kommunikációs technológiai (IKT) alapjai
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi
Intézete 2011 szeptemberétől elindítja A
dokumentumkezelés információs és
kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című,
digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési
szakját. A képzés a hazai kulturális életben mind
sűrűbben igényelt digitalizációs szükségleteknek,
igényeknek kíván elébe menni korszerű és sokoldalú
felnőttoktatási kínálatával, a szakemberek ki- és
átképzésével.
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc)
oklevél.
A képzési idő: 2 félév.
A képzési forma: levelező munkarend.
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
A képzés díja: 150 ezer Ft/félév.
A szak oklevél kiadásával zárul.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
infomédia szaktanácsadó.
A 1/2000. (I. 14.) sz. NKÖM rendelet 2. § d) pontja
értelmében a képzés valamennyi kulturális és
közgyűjteményi területen dolgozó esetében a kötelező
7 éves továbbképzési ciklusban elszámolható.
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem,
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar;
Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található
jelentkezési lap
(http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felv
eteli/szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet, a
jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1.
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Hasznos információk

Pályázati kézikönyv a könyvtárakban

Pályázatkezelői változások

Az Új Széchenyi Terv többször után-nyomott, már
harmadik kiadásban megjelent Pályázati kézikönyvét a
NEFMI a Könyvtárellátó Kht. közreműködésével
eljuttatja az ország nagyobb településeinek
könyvtáraiba.

2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. végzi a
Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint a Strukturális
Alapok Programiroda uniós finanszírozású
p á l y á z a t a i n a k k e z e l é s é t .
A Wekerle Sándor Alapkezelő a fenti határnappal
átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP
és KMOP pályázatainak kezelését, a Strukturális
Alapok Prog ramiroda pedig átadja uniós
finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP
pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek.
A pályázóknak nincs teendőjük a pályázati
kezelőszervezetek átalakulása kapcsán. A nyertes
pályázók a hivatalos levelezési címükre, postai úton
kapnak értesítést a változás tényéről. A pályázatokat
kezelő közreműködő szervezetben történő változás a
fennálló szerződéseket nem érinti,
módosításukra nem kerül sor.
Tanítás, tanulás – Mi a haszna?
A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Jókai Mór Városi
Könyvtár (Komárom), az Eszterházy Károly Főiskola
Könyvtára az életen át tartó tanulás támogatását
szolgáló tevékenységek eredményességét növelhető
módszerekről konferenciát rendez Tanítás, tanulás – Mi
a haszna? Könyvtári szolgáltatások eredményessége,
hatásvizsgálati módszerek címmel 2011. június 24-25-én
Komáromban.
Bővebb információ:

A Pályázati kézikönyv elolvasható és teljes egészében
letölthető az Új Széchenyi Terv honlapjáról. Ugyanitt
megtalálható a kiadvánnyal rendelkező könyvtárak
tételes listája is.
A 20 megyei és fővárosi könyvtáron túl a kézikönyv
hamarosan elérhetővé válik az ország os
szakkönyvtárak és a felsőoktatási központi könyvtárak
mindegyikében, valamint további 316 városi
könyvtárban is.
A helyben olvasható anyag egyes részeiről a könyvtári
szolgáltatások részeként fénymásolatot is készíthetnek
az olvasók. A könyvtári hálózatban így mindenki
számára hozzáférhetővé válnak a pályázati
lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó hasznos
tudnivalók. Az érdeklődők továbbra is felvilágosítást
kaphatnak a fejlesztéspolitikai rendszert érintő
kérdésekben a regionális fejlesztési ügynökségek
ügyfélszolgálatain és a kormányablakokban.

www.ki.oszk.hu/publika/doks/felhivas_komarom.doc),

e-mailben: publikamkk@t-online.hu címen.
Publika Magyar Könyvtári Kör
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
Semmelweis Tudáshálózat
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
valósítja meg a Semmelweis Tudáshálózat elnevezésű
pályázatát. E program keretében március végéig
tartó előadás-sorozattal várják a szervezők az
érdeklődőket.
A soron következő előadások:
"Advanced Search" - Hogyan és hol keressünk információt?
- Hierarchikus rendszerek, adatbázis indexelés, web keresés,
mély web, elosztott és hibrid rendszerek
Dátum: Március 18., péntek, 13.00 óra
Előadó: Szluka Péter - Semmelweis Egyetem
Központi Könyvtár, Informatikai vezető
A National Center for Biotechnology Information
adatbázisai 2. - a PubMed, Pubmed Central adatbázisok
Dátum: Március 21., hétfő, 14.00 óra
Előadó: Dr. Vasas Lívia, a Semmelweis Egyetem
Központi Könyvtára főigazgatója
Az Office 2007 programcsomag hatékony irodai használata
- újdonságok a 2003-as verzióhoz képest
Dátum: Március 24., Csütörtök, 14.00 óra
Előadó: Skultéti Attila, Semmelweis Egyetem
Központi Könyvtár, informatikus
Az UpToDate klinikai döntéstámogató rendszer bemutatása
Dátum: Március 28., hétfő, 11.00 óra
Előadó: Otmar Mueller, Wolters Kluwer Health UpToDate, Market Manager
Az előadásokon való részvétel térítésmentes,
azonban a részvételi szándékot minden esetben a
norosz@lib.sote.hu címen kell jelezni!
Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtára, 1088 Bp., Mikszáth Kálmán tér 5., 1.
emelet
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