
Képzések 30 órás akkreditált továbbképzési programját Könyvtári vezetői ismeretek. I. 
(PLB 0662) címmel.

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.
Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
Részvételi díj: 40.000,- FtA Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 60 órás akkreditált továbbképzési programját, A fejlesztő biblioterápia 
Palota F. épület 516. tanácsterem.alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; e-mail: 

A tanfolyam időpontja: hangodi@oszk.hu
2011. október 19., 20., 21., november 2., 3., 4., 17., 18.

Felkészülés a korszerű használó-képzésre
Jelentkezési határidő: 2011. október 5.

Részvételi díj: 60.000,- Ft
A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, 

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap. akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti 
Felkészülés a korszerű használó-képzésre (PLB 1242) elnevezésű 60 órás A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre 
akkreditált továbbképzési programját.Pátriárka u. 7.
A tanfolyam időpontja: 2011. október 25., 26., 27., november 7., 8., 9., További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: 
17., 18.editrep@oszk.hu
Jelentkezési határidő: 2011. október 11.

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben
Palota F. épület 540-es, 645. terem

Részvételi díj: 50.000.- Ft
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 

A jelentkezés egyéb feltételei: felsőfokú végzettség
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

További információ: Breznai Elvira; tel: 224-3789; e-mail: 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Kulturális és közhasznú 
oktat@oszk.hutartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel.

A tanfolyam időpontja:
Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére

2011. október 19., 20., 21., 26., 27., 28., november 3., 4.

Jelentkezési határidő: 2011. október 5. A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, 
akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. őszén újra meghirdeti Részvételi díj: 50.000,- Ft
Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére (PLB 1241) 

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap. elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári A tanfolyam időpontja: 2011. november 2., 3., 4., 16., 17., 18., 
palota F. épület 645. terem december 1., 2.
További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819; e-mail: Jelentkezési határidő: 2011. október 19.
tschirilla@oszk.hu

A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári 
Palota F. épület 540-es terem

Könyvtári vezetői ismeretek. I.
Részvételi díj: 50.000.- Ft

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, További információ: Breznai Elvira; tel: 224-3789; e-mail: 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti oktat@oszk.hu

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Jelentkezési határidő: 2011. október 31.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: A Windows operációs 
rendszer mindennapi használata, különös tekintettel a fájl és 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, 
könyvtárkezelési műveletekre (előzetes tudásfelméréssel); 

felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 
szövegszerkesztési formázások ismerete (előzetes tudásfelméréssel); 

60 órás akkreditált továbbképzési programját, Angol szaknyelvi tanfolyam 
Internetes ismeretek, különös tekintettel a levelezésre és a webes 

könyvtárosok részére (PLM 123) címmel.
böngészésre (előzetes tudásfelméréssel).

A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., 29., 30.
Részvételi díj: 45.000.- Ft

Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet Budapest, Budavári 

Részvételi díj: 55.000,- Ft Palota F. épület 645-ös terem.

A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak száma 45, ezt 15 További információ: Payer Barbara; tel: 224-3818; e-mail: 
óra otthoni felkészülés és munka egészíti ki.). bara@oszk.hu

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves szakmai 
tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; 
bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga vagy előzetes helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon
tudásmérés a távoktatási felületen)

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, Palota F. épület
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 

További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643, e-mail: 60 órás akkreditált továbbképzési programját, A helytörténetírás módszerei, 
aigner@oszk.hu segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti 

információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.

Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a A tanfolyam időpontja: 2011. november 23., 24., 25., december 7., 8., 
teljesítménymérés könyvtári mutatói 9., 14., 15.

Jelentkezési határidő: 2011. november 9.

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú számítógépes 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti ismeretek
60 órás akkreditált továbbképzési programját, Könyvtári vezetői ismeretek. 

Részvételi díj: 50.000,- Ft
II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói – 

A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.
indítási dátuma szerint.)

A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 

Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú végzettség
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: 

Részvételi díj: 40.000,- Ft editrep@oszk.hu

A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
Pályázatok

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári 
Palota F. épület 516. tanácsterem. Balassi, a madarakkal szárnyaló - XVI. Balassi Bálint-emlékkard
További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; e-mail: 
hangodi@oszk.hu Az Európai Balassi Mozgalom központja, a http://www.balassi.eu 

pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, művelődési 
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi 

Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a 
fesztivál a költő műveinek madarakra utaló versrészleteit állítja az A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, 
irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Pályázni a költő akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2011. novemberében újra 
madárszeretetéről tanúskodó, 2012. február 11-én, 12-én, 13-án és 14-én meghirdeti A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes 
megrendezésre kerülő, zenés irodalmi estek lebonyolítására lehet.világban (PLP 812) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési 
A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 programját.
gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a 

A tanfolyam időpontja: 2011. november 14., 15., 16., 21., 22., 23. rendezvény irodalmi anyagát
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.A pályázat különösen ajánlott a természetvédő szervezeteknek, a A 63. Frankfurti Könyvvásár magyar nemzeti standjának 
madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak. programja
A pályaművet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre 
eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a 

A 2011. október 12-én nyíló 63. Frankfurti Könyvvásáron a magyar stand http://www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a 
az alábbi programoknak ad otthont:szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-

fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. Október 13-án, csütörtökön, 15.00 órai kezdettel a Kossuth Kiadó 
alkalommal történő átadására. dr. Kiszl Péter, az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézete 

igazgatójának, dr. Kerekes Pál szerzőnek, valamint Kocsis András 
Friss információk Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatójának a részvételével bemutatják az 

„E-book kalauz: az elektronikus könyv kisenciklopédiája" című, gazdag 
A Magyar Közlöny 2011. évi szeptember 22-i számában (28655-28659. képanyaggal illusztrált kötetet, s egyúttal beszélgetés lesz a 
p.) megjelent az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet A kulturális magyarországi e-könyv kiadás és forgalmazás fő problémáiról.
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

Ezt követően, 17.00 órakor a magyar stand házigazdája, a Magyar finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása: 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése borkóstolóval http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11109.pdf
egybekötött fogadást ad a vásár magyar és külföldi szakmai 
résztvevőinek.Felhívás a 2011. évi Könyvtárút programjára
Október 14-én, pénteken, 16.00 órai kezdettel a Garaczi Lászlót és 

Minden olvasót és kollégát szeretettel várnak a szervezők a Könyvtárút Nagy Ildikó Noémit mutatja be a Bécsben élő műfordító, Buda 
közösségébe, illetve 2011. október 3-án az Országos Könyvtári Napok György annak apropóján, hogy az osztrák Droschl Kiadó 
keretében induló II. Könyvtárútra. A Könyvtárút az olvasás, a könyvtárak gondozásában idén szeptemberben jelent meg németül Garaczi László 
népszerűsítésére indított kezdeményezés. 2011-ben Pécstől Várpalotáig Arc és hátraarc című regénye.
14 könyvtár látja vendégül az utazókat.
A 2011. évi könyvtárút kiinduló állomása: Pécs, Csorba Győző Megyei - Szakmai nap
Városi Könyvtár
(Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont) A Goethe Intézet 2011-ben is megszervezi szakmai napját, melynek 
A 2011. évi Könyvtárút célállomása: Várpalota – Szindbád Nonprofit célja, hogy egy adott téma kapcsán lehetőséget adjunk a szakmai 
Kft.-Krúdy Gyula tapasztalatcserére, a magyar és a német gyakorlat összevetésére.  
Városi Könyvtár. Az idei téma: a „Könyvtár, mint 3. hely”
Az útvonal állomásai: Pécs – Mánfa – Sásd – Dombóvár – Kocsola – Előadók: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD, a Berzsenyi Dániel 
Nagykónyi – Tamási – Könyvtár igazgatója, Dr. Sabine Homilius, a Frankfurt am Main-i 
Iregszemcse – Som – Balatonvilágos – Balatonkenese – Papkeszi – Városi Könyvtár igazgatója. 
Pétfürdő – Várpalota. A szakmai nap október 24-én 10.00-15.00 óra között kerül 
A könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral mennek az egyik megrendezésre a Goethe Intézetben. Regisztráció és információ:
település könyvtárától a következő település könyvtáráig. Bacsó-Marton Erika
További információk: Információ és Könyvtár
http://konyvtarut.bmk.hu (Könyvtárút Wiki) Goethe-Institut Budapest
http://facebook.com/konyvtarut 1092 Budapest, Ráday u. 58
http://twitter.com/konyvtarut Telefon +36 1 374 4063, 374 4062

Fax +36 1 374 4080
erika.marton@budapest.goethe.org
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Vers és próza kedvelők, amatőr alkotók! 

KOMÁROM MEGYEI ROMA FIATALOK!

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 

Tata Város Önkormányzatának támogatásával, 

pályázatot hirdet , 

a megyében élő és alkotó roma fiatalok számára vers- és prózaíró kategóriában. 

Pályázhat minden megyénkben élő roma fiatal, aki már elmúlt 15 éves, de még nem 

töltötte be a 25 évet. 

A pályázatok lehetőleg a könyvekről, az olvasásról szóljanak, de lehet pályázni egyéb témával is.

A versek maximális terjedelme 5 gépelt oldal lehet (maximum 3 mű), a prózai művek terjedelme nem haladhatja meg 10 gépelt oldalt 

(1,5 sortávolsággal), A/4-es lapon. 

Mindkét kategória első három helyezettjét díjazzuk!

A pályázatok beadási határideje: 2011. november 12. 

A pályázat fővédnöke RIGÓ JÓZSEF, tatai költő.

A beérkezett pályaműveket szakavatott zsűri bírálja el.

Ünnepélyes eredményhirdetés 2012. január 18-án, 

szerdán, a tatai 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 

(2890 Tata, Váralja u. 4.)

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt:

Petrozsényi Eszter, a könyvtár munkatársa (tel.: 34/380-281, 06/30/820-32-43,

e-mail: petrozsenyie@gmail.com
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