
Pályázatok Együttműködéssel az Országgyűlési Könyvtárban 

A magyar országgyűlés elnöke pályázatot hirdet Kárpát-A magyar kultúráért és oktatásért pályázat 2011 
medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel.

Oktatási és kulturális intézmények programjainak, A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar 
fejlesztéseinek támogatására hirdet pályázatot a Bethlen könyvtárosok közös munkavégzésének, tapaszta-
Gábor Alapkezelő.  latcseréjének, szakmai 
A pályázat célja a magyarság összetartozása jegyében eg yüttműködésének 
értékteremtő, konkrét szellemi vagy tárgyi eredményt elősegítése, támogatása. 
felmutatni tudó programok megvalósításának ösztönzése, A résztvevőknek az 
e célokat tükröző pályázatok támogatásával . Országgyűlési Könyv-
A következő témákban lehet pályázni tárban eltöltött egy 
- magyar nyelvű, oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és hónap során lehető-
felsőoktatási intézmények, háttérintézmények program- ségük nyílik a könyvtár 
jainak támogatására; ál lományának, szolgáltatásainak, működésének 
- felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támo- megismerésére; saját szakmai tevékenységük bemutatására; 
gatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési 
- magyar történelmi és kulturális örökség ápolására, kul- projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre, 
turális és hagyományőrző programok támogatására; az Országgyűlés munkájába való betekintésre.
oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, Az ösztöndíj keretében 2011. szeptember 1–30. között 
illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási hat Kárpát-medencei és kettő magyarországi 
költségeinek támogatására; szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az 
- egyházi intézmények, közösségek, civil és ifjúsági szer- Országgyűlési Könyvtárban.
vezetek kulturális és karitatív programjainak támogatására; 
valamint magyar nyelvű média, színházi programok és A pályázatról, a pályázati feltételekről és az ösztöndíj 
könyvkiadás támogatására. program tartalmáról a

http://www.ogyk.hu/osztondij/2011_0428__Palyazati_f
Az elnyerhető támogatás összege legalább 600 ezer, de elhivas.pdf  címen tájékozódhatnak.
legfeljebb 5 millió forint. A támogatás keretösszege nyári 
programok esetén 400 millió forint, egyéb programoknál Szépirodalmi pályázat
600 millió forint

A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt 
Pályázati határidő: 2011. június 10. (nyári programok), pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, novellák, 
2011. június 30. (egyéb programok) elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, esszék, 

tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, 
Bővebb infor máció:  www.bgazr t .hu/id-340- dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására vagy 
megjelentek_a_magyar_kulturaert_es.html
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idegen nyelvből fordítására. Alkotói elgondolásokat is gyakorlatot tartalmaz.)
fogadnak. Ezek megvalósítását, és a beküldött művek A jelentkezéshez szükséges feltételek: Érettségi 
javának közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút bizonyítvány 
folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában pályázati alapból A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
ösztönzi. Budapest, Budavári Palota F. épület 540. terem, 645. terem
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő Részvételi díj: 150.000,- Ft. A képzés díja nem 
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett, tartalmazza a vizsgadíjat.
eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó További információk: Tóth Andrea, 06-1-2243-820, e-
levelet, és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus mail: tothandi@oszk.hu
közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie kell 
a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha van, akkor A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai 
email-címének is). (IKT) alapjai
Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos. A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei szerint a Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete 
Napkút Kiadó gondozza. 2011 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés 
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munká(k)ra. információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, 

digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési szakját. 
Eredményhirdetés: 2012 eleje. A képzési idő: 2 félév.
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. Jelentkezni a 
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt. PTE FEEK honlapján található jelentkezési lap 
Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, akár több (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felveteli
műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. Bővebb információt /szt_jellap_2011.doc) kitöltésével lehet. 
az érdeklődők a http://www.napkut.hu oldalon találnak. A A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
(napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: oklevél.
Budapest, 1014, Szentháromság tér 6. mfsz. 29.). A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, 
Szántó Kovács János u. 1/b. 

Képzések A képzési forma: levelező munkarend.
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.

Segédkönyvtáros-képzés A szak oklevél kiadásával zárul. Az oklevélben szereplő 
szakképzettség megnevezése: infomédia szaktanácsadó.

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 
01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al-1919) 2011 A könyvtáros  mint felnőttoktató
őszére újra meghirdeti emelt szintű segédkönyvtáros képzését 
könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel (OKJ azono- A Könyvtári Intézet  (akkreditációs lajstromszám: AL-
sító: 54 322 01 0000 00 00). 1919 felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 2-től 2012. őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató - 
június 15-ig. andragógiai ismeretek könyvtárosoknak (PLP 903) elnevezésű 
A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév. (A képzési 60 órás akkreditált továbbképzési programját.
idő 2x50 óra könyvtári A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20-21-22-23., 
Jelentkezési határidő: 2011. június 30. 27-28-29-30.
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Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6. Hasznos információk 
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképzettség
A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Nyári akadémia könyvtárostanároknak
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem.
Részvételi díj: 40.000.- Ft A Könyvtárostanárok Egyesülete a NKA támogatásával 
Tanfolyamfelelős: Tóth Andrea; tel: 224-3820; e-mail: 2011-ben Modern iskolakép modern könyvtár-pedagógiai 

módszerekkel címmel rendezi meg immáron 13. Nyári 
Akadémiáját, ezúttal Békéscsabán.
Időpont: 2011. június 29 – 2011. július 2. + július 3.

Helyszín: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, 
Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Bővebb információ:

 http://www.ktep.hu/XIIINYAK_elo

Minden kedves könyvtárostanár, könyvtáros, tanár 
kollégát és érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

tothandi@oszk.hu
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