
Pályázatok lyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező 
alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkez-

AZ NKA legfrissebb pályázati kiírása - Muzeális könyvtári nek.
dokumentumok restaurálása Beadási határidő: 2011. 08. 23. 

A pályázók köre: Hazai egyházi könyvtárak, közoktatási 
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a 
a következő célok megjelölésével: nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és 

közkönyvtárak.
További információ:

 

Vallomások a könyvről címmel pályázatot hirdet az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár

A pályázatra olvasóink szubjektív, esszé jellegű beszámolóit 
várjuk legkedvesebb, legemlékezetesebb könyves élmé-
nyükről. Az írások max. 2-3 oldal terjedelműek lehetnek, 
A/4-es oldalt véve alapul. Formai megkötés nincs.
A pályamunkákat CD-n és nyomtatott változatban 
kérjük benyújtani, jeligésen. 
A jeligét és a pályázó elérhetőségét kérjük, hogy zárt 
borítékban mellékeljék a CD és a nyomtatott pályamű 
mellé. A pályamunka, illetve a jeligét és elérhetőséget · Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok 
tartalmazó zárt boríték leadható személyesen a portán a restaurálása 2011. november 1. és 2012. október 
könyvtár nyitvatartási idejében, valamint elküldhető a 31. közötti megvalósulási időszakban. 
könyvtár postacímére: Országos Idegennyelvű Könyvtár, · Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló 
1462 Budapest, Pf. 469.állományvédelmi szolgáltatás (fertőtlenítés, 
A pályamunkák beküldésének  határideje: 2011. 08. 31. bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása) 2011. 
(A postai bélyegző e dátumot még tartalmazhatja.) november 1. és 2012. október 31. közötti 
A beérkezett pályázatokat három főből álló zsűri bírálja el, megvalósulási időszakban. 
melynek elnöke Lackfi János költő, műfordító, tagjai · 2011. november 1. és 2012. október 31. közötti 
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Sóron 

megvalósulási időszakban könyvtári dokumentu-
Ildikó, az OIK munkatársa. 

mok (könyvek, időszaki kiadványok, nyomtatott 
Az ünnepélyes keretek között megtartandó ered-

zeneművek) kötésére, újrakötésére pályázhatnak 
ményhirdetésre 2011. október 7-én, pénteken 17.00 

azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhely-

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultConta
inerPage/Kezdolap;jsessionid=D...

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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órai kezdettel kerül sor a könyvtár rendezvény- Olasz műfordítói pályázat
termében, az Összefogás hete: könyvtárak összefogása a 
társadalomért programsorozat keretében. Az első három Tavagnacco városa (Olaszország) örömmel olvasna 
helyezett 10-10 000 Ft értékű könyvutalványban részesül. magyar gyermekirodalmat. Ezért írta ki műfordítói 
Díjazzuk a legfiatalabb pályázót is. pályázatát.
A pályázat létrejöttét az NKA támogatta. A pályázat célja: Kelet-Európa gyermekirodalmának 
Ha további információra van szüksége, hívja a 318-3688 / megismertetése.

Beadási határidő: 2011. 11. 30. 303-as telefonszámot vagy írjon a  e-
A fordítók az alábbi könyvek közül választhatnak: mail címre.

· Lackfi János: Átváltozós mesék

· Angi Máté: Volt egyszer egy

· Berg Judit: Mesék a tejúton túlról

· Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér

· Markó Béla: Balázs kertje
További információ:

 
Tegyen Ön is egy vallomást!

Mender Tiborné (OIK főigazgató)
Tanfolyamok

Digitális könyvtár
Az NKA Közművelődési Kollégiumának pályázata

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtártudo-
Új pályázatot írt ki a Nemzeti Kulturális Alap. 

mányi Tanszéke 2011 szeptemberétől elindítja Digitális 
A pályázat célja: Közművelődési tevékenységek 

könyvtár szakirányú továbbképzési szakját.
támogatása.

A felvétel feltétele: 
Beadási határidő: 2011. 09. 19. 

- Alapképzési szakon (BA): informatikus könyvtáros 
A következő altémákban lehet pályázni:

diploma; 
· amatőr alkotó művészeti közösségek értékteremtő - 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi 

tevékenységének támogatására; szintű könyvtárosi szakképzettség. 
· közművelődési programok tájoltatására; Képzési idő: 3 félév
· az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kredi-

közművelődési intézmények és a fogyatékkal tek száma: 90 kredit.
élőket összefogó szervezetek együttműködésével A képzési forma: levelező munkarend.
megvalósuló programok megszervezésének, A képzés díja: 95000 Ft/szemeszter
lebonyolításának támogatására. A szak oklevél kiadásával zárul.

A pályázók köre: közművelődési intézmények, megyei A képzés könyvtári területen dolgozó esetében a kötelező 7 
közművelődési szakmai tanácsadó- és szolgáltató éves továbbképzési ciklusban elszámolható.
szervezetek. Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - a szakirányú 
További információ: továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap 

(http://ke.hu) kitöltésével lehet.
A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 15. 
Levélcím: Kaposvári Egyetem, Felnőtt- és Szakképzési 
Csoport 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

soron.ildiko@oik.hu

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27821

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultConta
inerPage/Kezdolap
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További információ: A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú 
Csimáné Pozsegovics Beáta: 82/505-868; 30/4803272 számítógépes ismeretek

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Nagyné dr. Mandl Erika e-mail: 
Budavári Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség gyerekkönyvtári munkában

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, programját, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667) címmel. gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 27., 28., 29., A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., 
30., október 11., 12., 13., 14. november 2., 3., 4., 17., 18.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 13. Jelentkezési határidő: 2011. október 5.
Részvételi díj: 80.000,- Ft Részvételi díj: 60.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap (illetve a képzés aktuális A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
indítási dátuma szerint.) A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár 2000 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú Szentendre Pátriárka u. 7.
szakképesítés További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000 3790; e-mail: 
Szentendre, Pátriárka u. 7.
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési 
könyvtári honlapokon programját, Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a 

könyvtárban (PLP 1094) címmel.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 7., 8., 14., 15.
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24.
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési Részvételi díj: 35000,- Ft
programját, A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap (illetve a képzés aktuális 
publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti indítási dátuma szerint.)
információk közzététele könyvtári honlapokon címmel. A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 23., 24., 25., Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret című 
december 7., 8., 9., 14., 15. tanfolyam elvégzése.
Jelentkezési határidő: 2011. november 9. A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
Részvételi díj: 50.000,- Ft Budavári Palota F. épület 540. terem
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a További információ: Tóth Andrea; tel.: 2243-820, e-mail: 
képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

mandlerika@freemail.hu

editrep@oszk.hu

editrep@oszk.hu

editrep@oszk.hu

tothandi@oszk.hu

Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban
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Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár
menedzsment

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját, A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített 
programját, Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi könyvtár (PLP-1273) címmel.
erőforrás menedzsment (PLB 0669) címmel. A tanfolyam időpontja: 2011. október 4., 5., 6., 7., 18., 19., 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 22., 23., 24., 25. 20., 21.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19. Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 20.
Részvételi díj: 40.000,- Ft Részvételi díj: 60.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 1x4 vagy 2x2 nap (illetve a képzés A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. 
aktuális indítási dátuma szerint.) A jelentkezéshez A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
szükséges egyéb feltételek: Felsőfokú végzettség végzettség; a Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 120 órás 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 akkreditált tanfolyam egyes moduljainak elvégzése (a 
Budapest, Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem tanfolyami tanúsítványok másolatának benyújtása) vagy a 
További információ: Dr. Hangodi Ágnes tel.: Tel.: 2243- munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy a 

jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással foglal-821, e-mail: 
kozik.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest 
Budavári Palota F. ép. 540. terem Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel.: 224-3876; 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- e-mail: 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Könyvtári vezetői ismeretek. I.
(Formation linguistique et technique en français a 
l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel. A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24., 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
november 7., 14. őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19. programját Könyvtári vezetői ismeretek. I. (PLB 0662) címmel.
Részvételi díj: 55.000,- Ft A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti Részvételi díj: 40.000,- Ft
ki.). A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
éves szakmai tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem.
európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; 
tudásmérés alapján) e-mail: 
A tanfolyam helyszíne: Budapesti Francia Intézet (1011 
Budapest, Fő u. 17.)
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

hangodi@oszk.hu

gaald@oszk.hu

hangodi@oszk.hu

editrep@oszk.hu
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A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, 
könyvtárosoknak) a teljesítménymérés könyvtári mutatói

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai programját, Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és 
ismeretek könyvtárosoknak) (PLP 903) címmel. pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói – 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20., 21., 22., akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.
23., 27., 28., 29., 30. A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6. Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Részvételi díj: 40000,- Ft A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. végzettség
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú Részvételi díj: 40.000,- Ft
szakképzettség A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
Budapest, Budavári palota F. ép. 540. terem Budapest, Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem.
További információ: Tóth Andrea; tel.: 224-3820; e-mail: További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; 

e-mail: 

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári 
környezetben

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
programját, Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
(PLM 123) címmel. programját, Kulturális és közhasznú tartalmak internetes 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., megjelenítése könyvtári környezetben címmel.
29., 30. A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., 26., 
Jelentkezési határidő: 2011. október 25. 27., 28., november 3., 4.
Részvételi díj: 55.000,- Ft Jelentkezési határidő: 2011. október 05.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak Részvételi díj: 50.000,- Ft
száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
ki.). A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves Budapest, Budavári palota F. ép. 645. terem
szakmai tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819; e-
nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú mail: 
nyelvvizsga vagy előzetes tudásmérés a távoktatási 
felületen)
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
Budavári Palota F. épület
További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643, e-mail: 

tothandi@oszk.hu hangodi@oszk.hu

tschirilla@oszk.hu

aigner@oszk.hu
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Friss információk Könyv és Nevelés

Megjelent, és 2011. július 26-án lép hatályba a Megjelent a Könyv és Nevelés című folyóirat 2011. évi 1. 
közgyűjteményi dolgozókat is érintő, A Kormány 132/2011. száma. 
(VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit A kiadványt az érdeklődők a  e-
megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. mail címen vagy az 1/323-55-32-es telefonszámon 
rendelet módosításáról című jogszabály. rendelhetik meg, illetve megvásárolhatják az Országos 
A rendelet a Magyar Közlöny 84. számában (2011. július Pedagógiai Könyvtárban (1089 Budapest, Könyves 
18.) olvasható, vagy elérhető a következő linken: Kálmán krt. 40.). Egy szám ára 500 Ft, az éves előfizetési díj 

2700 Ft. Az elektronikus változatot 2011. augusztus1-től 
. érhetik el az olvasók az on.

A „muzeális intézmények díjtalan látogatására jogosító 
igazolás” 2011. december 31-ig érvényes. 
Bővebb információt a KeMLIB jelenlegi számában 
megjelent írásból, Kissné Anda Klára A muzeális intézmények 
látogatóit megillető kedvezményekről című cikkében is 
olvashatunk az Egyesületi hírek rovatban.

bilicsi.erika@opkm.hu

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/m
k11084.pdf Olvasás Portál

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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