
Képzések Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment

A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 30 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek. 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment (PLB 0669) címmel.
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A könyvtáros mint 

A tanfolyam időpontja: 2011. november 22., 23., 24., 25.felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) (PLP 903) címmel.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.A tanfolyam időpontja:

Részvételi díj: 40.000,- Ft 2011. szeptember 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30.

A tanfolyam 30 órás, 1x4 vagy 2x2 nap (illetve a képzés aktuális indítási Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6.
dátuma szerint.) 

Részvételi díj: 40000,- Ft
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség

A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: Palota F. épület 516. tanácsterem
felsőfokú szakképzettség További információ: Dr. Hangodi Ágnes tel.: Tel.: 2243-821;
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári e-mail: hangodi@oszk.hu
palota F. épület 540. terem

További információ: Tóth Andrea; tel.: 224-3820;
Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részéree-mail: tothandi@oszk.hu

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Francia szaknyelvi tanfolyam 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, könyvtárosok részére (Formation linguistique et technique en français a 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel.
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári partnerkapcsolatok 

A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24., november 7., 14.(Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667) címmel.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.A tanfolyam időpontja: 
Részvételi díj: 55.000,- Ft2011. szeptember 27., 28., 29., 30., október 11., 12., 13., 14.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 13.
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.).

Részvételi díj: 80.000,- Ft
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai 

A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az európai nyelvi szintek A2 
szerint.) típusú tudásanyaga, ill. előzetes tudásmérés alapján)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A tanfolyam helyszíne:

felsőfokú szakképesítés Budapesti Francia Intézet (1011 Budapest, Fő u. 17.)

A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
Pátriárka u. 7.

e-mail: editrep@oszk.hu
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;

e-mail: editrep@oszk.hu

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár A tanfolyam helyszíne:

Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre Pátriárka u. 7.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

e-mail: editrep@oszk.hu60 órás akkreditált továbbképzési programját, A minőség értékelése a 
könyvtárban - a minősített könyvtár (PLP-1273) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 4., 5., 6., 7., 18., 19., 20., 21. Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 20.

Részvételi díj: 60.000,- Ft A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Kulturális és közhasznú 

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség; a 
tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel.

Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 120 órás akkreditált tanfolyam egyes 
A tanfolyam időpontja:moduljainak elvégzése (a tanfolyami tanúsítványok másolatának 

benyújtása) vagy a munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy a 2011. október 19., 20., 21., 26., 27., 28., november 3., 4.
jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással foglalkozik. Jelentkezési határidő: 2011. október 5.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest Budavári Részvételi díj: 50.000,- Ft
Palota F. ép. 540. terem

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel.: 224-3876;

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
e-mail: gaald@oszk.hu palota F. épület 645. terem

További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819;

A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében e-mail: tschirilla@oszk.hu

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, Könyvtári vezetői ismeretek. I.
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti A 
kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
feladatok a könyvtárakban (PLM 124) elnevezésű 30 órás akkreditált felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
továbbképzési programját. 30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői ismeretek. I. 

(PLB 0662) címmel.A tanfolyam időpontja: 2011. október 11-12-13-14.
A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 27. Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
Részvételi díj: 40.000,- FtRészvételi díj: 30.000.- Ft
A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

Palota F. épület 540-es terem
Palota F. épület 516. tanácsterem.

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821;
e-mail: hangodi@oszk.hue-mail: hangodi@oszk.hu

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részéreA fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, A fejlesztő biblioterápia 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Angol szaknyelvi tanfolyam 
alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel. könyvtárosok részére (PLM 123) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., november 2., 3., 4., A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., 29., 30.
17., 18.  Jelentkezési határidő: 2011. október 5.

Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Részvételi díj: 60.000,- Ft

Részvételi díj: 55.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
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A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.). Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790;
tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga  e-mail: editrep@oszk.hu
bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga vagy előzetes 
tudásmérés a távoktatási felületen) Pályázatok
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
Palota F. épület Pályázatot hirdet magyarországi könyvtárak felzárkóztatására a Makörny Bt. 

További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643;
A Makörny Bt. pályázatot hirdet magyarországi könyvtárak európai 

e-mail: aigner@oszk.hu uniós információszolgáltatási elvárásokhoz való felzárkóztatására 
internetes honlapon keresztül. A pályázaton magyarországi községi, 
városi és iskolai könyvtárak vehetnek részt, valamint minden könyvtári Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a 
szolgáltatást nyújtó intézmény. Pályázatot a kiíró által elkészített teljesítménymérés könyvtári mutatói
honlapra lehet benyújtani.
Pályázati határidő: 2011. szeptember 10.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, Bővebb információ: Makörny Környezetvédelmi és Kutató Fejlesztő 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti Betéti Társaság; 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/b 
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek. 
II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói – Friss információk
akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.

Civil KönyvtárA tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.

Jelentkezési határidő: 2011. október 25. Tisztelt Könyvtárak!

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség
Egyesületünk megkezdte egy civil tematikájú honlap fejlesztését, annak 

Részvételi díj: 40.000,- Ft
érdekében, hogy a nonprofit (civil) szektorról szóló magyar nyelvű 

A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap. elektronikus szakirodalmat összegyűjtse, és rendszerezett formában 
adjon segítséget az iránta érdeklődőknek. Egyszersmind ösztönzi is a A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
további civil témájú dolgozatok megszületését, hiszen jelentősen Palota F. épület 516. tanácsterem.
megkönnyíti a vonatkozó szakirodalom feltárását.

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; A honlap címe: http://wwww.civilkonyvtar.5mp.hu
e-mail: hangodi@oszk.hu A munka még korántsem teljes, és persze jellegéből adódóan sohasem 

lesz az. Ezért interaktív a könyvtár. Ha bárki érdeklődő olyan 
tanulmányra bukkan az interneten, amelyet szeretne elhelyezni a Civil A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; 
Könyvtárban, vagy ha a véleményét szeretné elmondani, javaslatot tenni helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon
stb., akkor a honlapon az üzenetküldővel tud értesíteni bennünket.
A könyvtár használata rendkívül egyszerű. A könyvek = linkek, 
amelyekre kattintva a felhasználó elszáguldhat a dokumentum internetes A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
helyére.felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
Ha az adott dokumentum tartalma több témakörre is vonatkozik, akkor 60 órás akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás módszerei, 
azt mindegyik témakörnél megjelenítjük. Egy-egy témakör alatt több segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti 
alkategóriára bontottuk tartalmuk szerint az állományt.információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.
Kérjük szíves együttműködésüket ahhoz, hogy a hír eljusson a civil 

A tanfolyam időpontja:
szervezetekhez, kutatókhoz, felsőoktatási hallgatókhoz.

2011. november 23., 24., 25., december 7., 8., 9., 14., 15.
Köszönettel:Jelentkezési határidő: 2011. november 9.
Kovácsné Füredi Enikő elnök

Részvételi díj: 50.000,- Ft Lét Teljessége Egyesület
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális 
indítási dátuma szerint.)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes 
ismeretek
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A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár másodízben hirdeti meg Az írásokat 4 példányban, nyomtatott formában, a szerző neve 
helyett jeligével ellátva, postai úton kérjük elküldeni a következő 

JEL–SZÓ címre: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár (JEL–SZÓ IRODALMI 
PÁLYÁZAT), 8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1.

című tehetségkutató, tehetséggondozó IRODALMI PÁLYÁZATÁT.
A pályázat szellemi fővédnöke a Magyar Írószövetség. A küldeményben helyezzék el lezárt, jeligével ellátott borítékban az 

alábbi adatokat: a szerző jeligéje, neve, születési dátuma, lakóhelye, 
Védnökei: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér postacíme, telefonja, e-mailje. Csak olyan írásokat tudunk elfogadni, 
Megyei Önkormányzat. amelyek nyomtatásban vagy elektronikus formában nem jelennek meg 

az eredményhirdetés napjáig! A jeligés borítékokat csak az 
A pályázat célja a Közép-Dunántúli Régióban élő ifjú alkotók eredményhirdetéskor bontjuk föl a szerzők jelenlétében! A pályázati 
fölkutatása, folyamatos szellemi patronálása és közös szárnyra bocsátása kiírástól eltérő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
a magyar irodalom nyolcszázéves hagyományai alapján. A bátorításra méltó alkotókat a támogatók által adományozott 

jutalmakkal, könyvekkel, képzőművészeti alkotásokkal és irodalmi 
Pályázati feltételek kiadványokkal díjazzuk. Emellett fölajánljuk folyamatos szakmai 
Minden 16–26 éves író pályázatát várjuk, aki Fejér-, Komárom- támogatásunkat: a művelődési házban három éve működő JEL–SZÓ 
Esztergom- és Veszprém megyében él és magyar nyelven ír. Írókörben való részvételt. Tisztelettel várjuk a pályázat céljaival 
Az alábbi kategóriákban lehet írást küldeni: – esszé, műbírálat, tanulmány egyetértők felajánlásait, támogatását!
(egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – szociográfia, irodalmi riport, 
irodalmi interjú (egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – színmű, A pályamunkák beküldési határideje 2011. november 15.
hangjáték, jelenet, humoreszk (egyenként és alkotónként legföljebb 1 mű); – Az ünnepélyes eredményhirdetés (amelyre ezúton minden pályázót 
regény, novella, elbeszélés, mese, karcolat (egyenként és alkotónként legföljebb meghívunk és szeretettel várunk) 2011. december 15-én, csütörtökön 17.00 
1 mű); – költemény, vers (alkotónként legföljebb 5 mű). órakor lesz a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Terjedelmi korlátokat nem szabunk. A pályázat jeligés. A műveket a Mivel a jeligés borítékokat csak az eredményhirdetéskor bontjuk föl, az 
Magyar Írószövetség tagjai közül fölkért alkotók bírálják el. eredményhirdetésre nem áll módunkban személyre szóló meghívót 

küldeni!

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár – 22/501-161

ggmuvhaz@gmail.com
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